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ПостмодерніЗм: ФілосоФія освіти

О. О. Базалук — д. філос. н., проф.,1

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

E-mail: bazaluk@ukr.net

Предметом дослідження є філософія освіти та її рефлексія на освітній процес. На основі 
аналізу робіт попередників автор представив нову структуру філософії освіти, яка збагачує 
розуміння її предмета, цілей і методів дослідження. Автор представив філософію освіти, як пі-
раміду, в основі якої знаходяться узагальнюючі положення про людину як суб’єкт і об’єкт до-
слідження, що акумульовані в філософської антропології. Перший поверх піраміди займає пси-
хологія, як наука, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки. 
Вінчає «піраміду» педагогіка. Автор використав діалектичний метод, системно-структурний, 
структурно-функціональний, а також методи: порівняння, аналізу та синтезу.

Основними висновками проведеного дослідження є доказ, що філософія освіти у своєму 
новому розумінні — це не тільки теоретичні осмислення основ і проявів освітнього проце-
су, а й практика, безпосереднє втілення теоретичних напрацювань в освіті в повсякденне 
життя. Використовуючи історико-філософський аналіз, автор показав, що філософія осві-
ти не просто залежить від стану розвитку соціальної філософії (і філософії в цілому), а й 
через свій методологічний апарат, реалізує усталені філософські (світоглядні) парадигми 
в різних педагогічних практиках.

Ключові слова: філософія освіти, педагогіка, педагогічні практики, філософська антро-
пологія, історія філософії, освіта, світоглядна парадигма, філософія, Пайдейя, філософська 
рефлексія.

Postmodernism: PhilosoPhy of education

Oleg Bazaluk — Doctor of Philosophy, Professor,
Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University

(Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine)

The subject of the research is the philosophy of education and its reflection on the educational 
process. Based on the analysis of predecessors’ works the author presented the new structure of 
the philosophy of education which enriches the understanding of its subject, targets and methods 
of research. The author presented the philosophy of education as a pyramid, the base of which are 
generalizing the situation of man as a subject and object of research accumulated in the philosophical 
anthropology. The first level of the pyramid takes psychology as a science which studies the origin, 
development and functioning of the psyche. Pedagogy crowns the “pyramid”. The author used the 
dialectical, system-structural, structural-functional method, as well as methods of comparison, 
analysis and synthesis. The main conclusion of the study is to prove that the philosophy of education 
in their new understanding is not only a theoretical understanding of basics and demonstrations of 
the educational process, but also a practice, the direct embodiment of the theoretical developments 
in the education in the everyday life. Using historical and philosophical analysis, the author 

© Базалук О. О., 2015
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shows that the philosophy of education does not just depend on the state of social philosophy (and 
philosophy in general), but also through its methodological apparatus it realizes the established 
philosophical (ideological) paradigm in the different pedagogical practices.

Key Words: philosophy of education, pedagogy, educational practice, philosophical 
anthropology, history of philosophy, education, worldview paradigm, philosophy, paideia, 
philosophical reflection.

Огляд усталених уявлень про філософію освіти

Згідно сучасним уявленням філософія освіти — це галузь філософського зна-
ння, предметом дослідження якої є освіта.

На думку С.Шитова, в історії філософії освіти, можна виділити три основні 
етапи [Шитов]:

1. Передісторія філософії освіти — походження філософії освіти через інтелек-
туальну історію філософського мислення про освіту: починаючи з взаємозв’язку 
грецької філософії з «пайдейєю», через всі класичні філософські системи в їх 
зв’язку з освітніми знаннями аж до початку XIX століття (Сократ, Платон, Арис-
тотель, Августин, Монтень, Локк, Руссо, Кант, Гегель, Шелер та ін.).

2. Протофілософія освіти (перехідна стадія: XIX — початок XX століття) — 
поява деяких передумов філософії освіти в системах загальної філософії, що збі-
гається з відокремленням освіти, зростанням і диференціацією освітнього зна-
ння (Дж. Дьюї, І. Ф. Гербарт, Г. Спенсер , М. Бубер та ін.)

3. Становлення філософії освіти (середина XX століття) — освіта виступає як 
автономна сфера, освітнє знання дистанціюється від умоглядної філософії, на 
стику між ними і відбувається становлення філософії, що спеціалізується в до-
слідженні освітнього знання і цінностей, а саме філософія освіти.

У роботах фахівців у галузі філософії освіти ми зустрічаємо різні за форму-
люванням, але практично однакові за змістом визначення мети філософії осві-
ти, що говорить про відносно стійке її розуміння. Наприклад, в дослідженнях 
російських фахівців, мета філософії освіти:

– Розглянути «як відбувається розумовий і моральний розвиток людини в 
культурному середовищі і як може (і повинна) сприяти цьому процесу система 
освіти» (Е.Гусінский, Ю.Турчанінова) [Гусинский, Турчанинова, 2000];

– «Осмислення проблем освіти» (С.Шітов) [Шитов];
– «Обговорення граничних підстав педагогічної діяльності і досвіду, і про-

ектування шляхів побудови нової педагогіки» (В.Розін) [Розин, 2007];
– «1) Осмислення кризи освіти, кризи її традиційних форм, вичерпаності 

основної педагогічної парадигми; 2) Осмислення шляхів і способів вирішення 
даної кризи. 3) Філософія освіти обговорює граничні підстави освіти і педагогі-
ки: місце і зміст освіти в культурі, розуміння людини і ідеалу освіченості, зміст і 
особливості педагогічної діяльності» (О.Крашнева) [Крашнева, 2005].

Українські дослідники в галузі філософії освіти вважають, що «Філософи 
освіти виходять з того, що вчителі потребують допомоги насамперед у ви-
значенні критеріїв ефективної вчительської діяльності» (С.Клепко) [Клепко, 
2007: с.196]; «Немає жодної здібності душі людини, яка б не народжувалася, 
не зберігалася і не розвивалася б як її внутрішній суб’єктивний стан інакше, як 
у просторі зустрічі та взаємного спілкування. Цей простір і є простором тео-
ретичної діяльності філософії освіти. З її позиції визначаються постулати 
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фундаментальної теорії освітньої діяльності» (В.Кремень) [Кремень, 2009: 
с.314] та ін.

Відомий російський філософ П.Гуревич розкрив різницю між педагогікою 
і філософією освіти: «Недолік багатьох досліджень, пов’язаних з історією пе-
дагогіки та виховання, полягає в тому, що їх автори виокремлюють комплекс 
поглядів на освіту із загального потоку філософських і психологічних роз-
думів. Саме тому історія педагогіки виявляється лише переліком різних ди-
дактичних прийомів. Але ж самі ці прийоми народилися в конкретній епосі 
і несуть на собі слід світоглядних уявлень часу» [Гуревич, 2006: с.31]. Саме 
тому, резюмує П.Гуревич: «Будь-який серйозний мислитель, який звернувся 
до питань освіти, незмінно опинявся в руслі загальної соціальної філософії» 
[Гуревич, 2006: с.32].

О. Крашнева у своїй дисертаційній роботі, на основі аналізу численних під-
ходів дослідників філософських проблем освіти, виділила такі основні підходи 
до розуміння статусу і завдань філософії освіти [Крашнева, 2005]:

1.Філософія освіти як сфера філософського знання, що використовує загаль-
нофілософські підходи та ідеї для аналізу ролі та основних закономірностей 
розвитку освіти.

2. Філософський аналіз освіти, що розуміється як матриця відтворення сус-
пільства (соціальності, соціальної структури, систем соціальної взаємодії, соці-
ально наслідуваних кодів поведінки та ін.).

3. Філософія освіти, як філософська метафізика, більш ширша область філо-
софського знання в порівнянні з соціальною філософією і філософською антро-
пологією.

4. Позитивістське розуміння ролі філософія освіти як прикладного знання, 
що орієнтовано на дослідження структури і статусу педагогічної теорії, співвід-
ношення ціннісної та дескриптивної педагогіки, аналіз її завдань, методів і со-
ціальних результатів.

5. Філософія освіти — не філософія і не наука, а особлива сфера обговорення 
граничних підстав педагогічної діяльності, обговорення педагогічного досвіду 
та проектування нової педагогіки.

Ми приєднуємося до вищевикладених точок зору на предмет і мету дослі-
дження філософії освіти. Одночасно, ми вважаємо, що ці уявлення не врахо-
вують важливих для філософії освіти проривів у нейронауках, які акумулює 
нейрофілософія, а також в нейропсихології. Цей комплекс нових уявлень про 
етапи формування структури і функцій психіки людини значно збагатив сучас-
ний дискурс у філософській антропології.

Розширене уявлення про предмет і об’єкт філософії освіти

Завдяки дослідженням Б. Бім-Бада, Л. Буєва, Б.Григорьяна, П. Гуревича, 
А. Гусейнова і багатьох інших дослідників, ініціатива І. Канта, роботи К. Ушин-
ського та ін, до кінця ХХ століття знайшли своє втілення в новій науковій дис-
ципліні — педагогічній антропології, яка, в свою чергу розширила понятійний і 
методологічний апарат педагогіки.

Як вважає відомий російський філософ Б.Бім-Бад, сучасне педагогічне зна-
ння включає в себе три головні області [Бим-Бад, 2005]:
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1. Педагогіка як наука і мистецтво. Область знання про педагогіку як теорію і 
практику називається філософією педагогіки, або загальною педагогікою.

2. Теорія освіти, виховання і навчання. Ця теорія відповідає на питання про 
природу освіти, виховання і навчання, про їх необхідність і можливості. Її пред-
метом є процес виховання і навчальний процес.

3. Педагогічна антропологія як фундамент всієї будівлі педагогіки. Частина 
педагогіки, присвячена пізнанню людини як вихователя і того хто виховується, 
називається педагогічної антропологією. Вона відповідає на питання про при-
роду людини і людського співтовариства, про вихованості, здатності до навчан-
ня людини і груп людей.

Б.Бім-Бад вважає, що на педагогічній антропології покоїться теорія освітньо-
виховних процесів, над якою височить теорія педагогіки. Б.Бім-Бад бачить струк-
туру педагогіки як піраміду, в основі якої знаходяться узагальнюючі положення 
про людину як суб’єкт і об’єкт виховання — педагогічна антропологія. Перший 
поверх займає теорія виховання. Вінчають «піраміду» ідеї про педагогіку як науку 
і мистецтво — загальна педагогіка (філософія педагогіки) [Бим-Бад, 2005].

З нашої точки зору, навіть незважаючи на значне розширення методологіч-
ної бази педагогіки за рахунок педагогічної антропології, педагогіка, як «наука і 
мистецтво вдосконалення людини і груп людей за допомогою освіти, виховання 
і навчання» [Бим-Бад, 2005: с.13] значно поступається методологічним можли-
востям філософії освіти.

У цьому питанні ми солідарні з П.Гуревіч та ін., дослідниками, які вважають, 
що педагогіка, поряд з іншими гуманітарними дисциплінами (наприклад, соці-
ологією, психологією) складовою частиною входить у філософію освіти і в рам-
ках філософії освіти займається теоретичними та практичними питаннями вдо-
сконалення людини і груп людей за допомогою освіти, виховання і навчання.

Якщо прийняти за основу вищеозвучену точку зору, то слідом за Б.Бім-
Бадом ми можемо уявити структуру філософії освіти як піраміду. В основі піра-
міди знаходяться узагальнюючі положення про людину як суб’єкт і об’єкт до-
слідження — філософська антропологія (яка включає в себе, зокрема і сучасні 
узагальнення нейрофілософіі, нейропсихології та ін.). Перший поверх займає 
психологія, як наука, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і функці-
онування психіки і психічної діяльності людини і груп людей. Вінчає «піраміду» 
педагогіка у визначенні Б.Бім-Бада: «Педагогіка — наука і мистецтво вдоскона-
лення людини і груп людей за допомогою освіти, виховання і навчання» [Бим-
Бад, 2005: с.13]. Причому вся запропонована нами піраміда структури філософії 
освіти діє в умовах мікро і макросоціальних груп що безперервно і нелінійно 
розвиваються, тобто в масштабах соціальної філософії. У цьому питанні, ми до-
тримуємося поглядів на освіту німецького соціолога К. Манхейм. А саме [Ман-
хейм, 2010]:

– Освіта формує не абстрактну людину, а людину в конкретному суспільстві 
і саме для цього суспільства;

– Найкращою освітньої одиницею є не окрема людина, а група, яка готується 
для конкретних цілей і в конкретному соціальному середовищі.

– Вплив соціального середовища (з комплексом актуальних для суспільства 
цілей, завдань, методів впливу тощо) на освіту — визначальне.
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Філософія освіти: від теорії до практики

Розглянута нами вище структура філософії освіти значною мірою збагачує 
предмет, мету і методи філософської рефлексії на освіту. Спробуємо довести, що 
філософія освіти у своєму новому розумінні — це не тільки теоретичні осмис-
лення основ і проявів освітнього процесу, а й практика, безпосереднє втілення 
теоретичних напрацювань в освіті в повсякденне життя.

Відомі фахівці у галузі філософії освіти А.Огурцов і В.Платонов вважають, 
що філософські концепції освіти базуються на певних образах освіти. З цього 
приводу вони пишуть: «Одна з них — позиція трансценденталізму — пов’язана 
з проведенням дистанції між філософською свідомістю і дійсністю, роблячи 
акцент на процедуру відстороненої рефлексії про процеси і систему освіти, 
допускаючи однорідність інтелектуального простору і висуваючи ідеали і 
норми освіти як сфери долженствовання на противагу реальній системі освіти. 
Інша — іманентна позиція, при якій філософська свідомість вплетена в акти 
освіти, освіта здійснюється в самому житті, а акцент робиться на процедурах 
вживання, розуміння, інтерпретації, що включена в педагогічне відношення. 
Якщо першу позицію можна назвати позицією «свідомості-о-світі освіти», то 
другу — позицією «свідомості-в-житті освіти» [Огурцов, Платонов, 2004: с.7].

Позиція, що позначена А.Огурцовим і В.Платоновим як «свідомість-в-житті 
освіти» близька до розуміння філософії освіти як практики (дії). Виходячи з цієї 
позиції, філософська рефлексія не просто направлена   на дослідження освіти, 
а скоріше на її розвиток — на безперервне вдосконалення методів, способів і 
шляхів освітнього впливу. Імплікуючись в освітньому процесі через педагогіку, 
філософія освіти закладає основи освітньої політики та системи (моделі) освіти 
локальних макросоціальних груп.

Ще один великий фахівець у галузі філософії освіти А.Запесоцкій з цього 
приводу висловився ще чіткіше: «Вплив філософії на освіту був безпосереднім 
(через осмислення сутності, функцій освітніх інститутів) і опосередкованим, але 
не менш істотним — через утвердження самого методу пізнання» [Запесоцкий, 
2002: с.52].

Повертаючись до етимології поняття «філософія освіти» в російській мові, 
хочеться нагадати, що по В.Далю «образование» (у В. Даля — «образованье») 
походить від дієслів «образовывать» і «образовать», тобто «Ображать, дава-
ти вид, образ; обтісувати або складати, складаючи щось ціле, окреме» [Даль, 
1989: с.613]. При цьому «ображать», яке за В.Далем лежить в основі дієслів 
«образовывать» і «образовать» означає: «придавать чему образ, обделывать, 
выделывать вещь, образ чего из сырья, отесывая или обихаживая припас иным 
способом» [Даль, 1989: с.613]. За В.Далем в зміст поняття «образованье» за-
кладено активне начало. «Образовывать» людину (давати людині «образова-
ние») — це примушувати його, надавати, направляти, впливати на його вну-
трішній світ певними способами.

Виходить, що через освіту (її активний вплив на формування психіки лю-
дини) філософія освіти може займатися не тільки теоретичними розробками 
в області свого предмета дослідження, а й практичними втіленнями. Методи і 
способи впливу філософії освіти дозволяють їй не лише масштабно і повно пе-
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реосмислювати освітні знання і цінності, а й втілювати їх на практиці, через пе-
дагогіку (педагогічний вплив) тощо.

Розуміння філософії освіти як пірамідальної структури, в основі якої знахо-
диться філософська антропологія з нейрофілософією, психологією (перший по-
верх) і педагогікою (що височить в «піраміді»), надає філософії освіти статус не 
тільки теоретичної (філософствуючої) науки, а й науки предметної, практичної, 
що змушує.

Якими додатковими характеристиками повинна володіти філософія освіти, 
якщо розглядати її як науку предметну і що змушує?

1. Філософія освіти повинна не просто досліджувати процес освіти — вона 
сама повинна стати процесом, дією, запитуванням, спрямованим на повну реа-
лізацію внутрішніх творчих потенціалів як окремої людської психіки, так і по-
тенціалу певних мікро і макросоціальних груп в цілому. Філософія освіти пови-
нна набути активне начало, яке закладає нові світоглядні основи в підростаючі 
покоління, вивільняє внутрішні потенціали формування психіки, розбиває істо-
рично сформовані архетипи, але при цьому зберігає і передає від покоління до 
покоління історико-культурні цінності і традиції. Філософія освіти виходить за 
теоретичні та прогностичні рамки, і предметно намагається моделювати, впли-
вати на формування людини і суспільства. Філософія освіти як процес не просто 
направлена   на дослідження освіти, а через вплив на освітню політику, державну 
освітню модель, стимулюючу і мобілізуючу національну ідею, прописує світо-
глядні основи і формує в підростаючих поколіннях основні характеристики об-
разу громадянина, учасника, конкретної макросоціальної організації (колекти-
ву, держави, нації, регіону), які випливають з її теоретичних напрацювань.

2. Філософія освіти як примус (практика, втілення) — це спрямованість освіт-
нього процесу в конкретній мікро і макросоціальної групі. Це рух до заздале-
гідь визначеного і наміченого соціального ідеалу (образу людини майбутнього). 
Конкретніше, це: а) чітко сформульована освітня політика; б) освітня система, 
що спрямована на формування певного образу-ідеалу (образ людини майбут-
нього [Базалук, 2010; Базалук, 2011; Базалук, 2014]); в) дієва національна ідея, 
як мобілізуюча конкретну соціальну групу цінність, яка сформована філософі-
єю освіти і прищеплюється підростаючим поколінням з перших кроків освіт-
нього впливу. Це, як у В.Даля «давати вид, образ», направляючи активність до 
вибраного, наміченого, представленого в уявному образі [Даль, 1989]. Примус 
як спрямованість для філософії освіти — це прагнення втілити конкретні теоре-
тичні прогнози в реальному образі, довести теоретичні наробки до практичної 
досконалості. Наприклад, у Гегеля (як це чітко розібрала Л.Мікешина) це під-
йом до загального що відбувається в освіті — це підйом над собою, над своєю 
природною сутністю в певну сферу, в спрямованість — в сферу духу [Микешина, 
2002].

3. Філософія освіти як практика — це проголошення дисципліни, визначених 
правил, встановлення чітких меж дозволеного і забороненого. Ще родоначаль-
ник німецької класичної філософії І. Кант у свій час писав: «Дисципліна не дає 
людині під впливом її тваринних нахилів відійти від її призначення, людяності. 
<...> Дисципліна підпорядковує людину законам людяності і змушує її відчу-
вати владу законів» [Кант, 2001: с.433]. Відомий російський філософ І. Ільїн в 



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 15

Базалук Oлег Постмодернізм: філософія освіти

середині ХХ століття вказував, «справжня дисципліна» — це, перш за все, прояв 
«внутрішньої свободи, інакше духовного самовладання і самоврядування. Вона 
приймається і підтримується добровільно і свідомо» [Ильин, 1993: с.213]. І. Ільїн 
вважає, що найважча частина виховання якраз і полягає в тому, щоб «зміцнити 
в дитині волю, здатну до автономного самовладання. Здатність цю треба розу-
міти не тільки в тому сенсі, щоб душа вміла стримувати і примушувати себе, 
але і в тому сенсі, щоб це було їй неважко. Розгнузданій людині всяка заборона 
важка; дисциплінованій людині всяка дисципліна легка: бо, володіючи собою, 
вона може укласти себе в будь-яку благу і осмислену форму. І тільки володіюща 
собою людина здатна наказувати і іншими. Ось чому російське прислів’я гово-
рить: «превисоке владетельство — собою володіти» [Ильин, 1993: с.213].

У свою чергу, відомий російський письменник і вчений-палеонтолог І. Єфре-
мов, прогнозуючи суспільство майбутнього, писав: «Перед людиною нового сус-
пільства постала неминуча необхідність дисципліни бажань, волі і думки. Цей 
шлях виховання розуму і волі тепер так само обов’язковий для кожного з нас, як 
і виховання тіла. Вивчення законів природи і суспільства, його економіки замі-
нило особисте бажання на осмислене знання. Коли ми говоримо: «Хочу», — ми 
маємо на увазі: «Знаю, що так можна». Ще тисячоліття тому стародавні елліни 
говорили: метрон — арістон, тобто найвище — це міра. І ми продовжуємо гово-
рити, що основа культури — це розуміння міри у всьому» [Ефремов, 1992: с.201].

4. Нарешті, філософія освіти як практика — освітня технологія (діюча мо-
дель), що підкріплена наукою (сама філософія освіти і весь комплекс міждис-
циплінарних досліджень, який вона охоплює), політикою (державна політика у 
сфері освіти) і практикою (державна система освіти, яка через освітні установи 
різної форми власності здійснює освітній вплив на підростаючі покоління).

Таким чином, ми розглянули основні характеристики, якими має володіти 
філософія освіти, у разі якщо розглядати її як науку предметну, що примушує.

Наступним нашим кроком є   доказ того, що філософія освіти володіє перера-
хованими вище характеристиками, причому не тільки в останні десятиліття, а й 
в історії філософської рефлексії на освіту.

У статті «Філософія освіти: теорія і практика» П. Гуревич довів некоректність 
розгляду освіти поза соціальної філософії [Гуревич, 2006]. Ми, використовую-
чи історико-філософський аналіз, спробуємо довести ще одну важливу деталь: 
філософія освіти не просто залежить від стану розвитку соціальної філософії (і 
філософії в цілому), а й через свій методологічний апарат, реалізує соціально-
філософські напрацювання в педагогічних практиках.

Повертаючись до періодизації історії філософії освіти С. Шитова (на яку ми 
спиралися на початку статті [Шитов]), ми спробуємо довести її неспроможність.

Ми стверджуємо, що філософія освіти, як теорія і практика (незважаючи на 
відносно пізніше виділення предмета і об’єкта дослідження, а також появу само-
го терміну філософія освіти) ще з Античності виконувала посередницькі функції 
між філософією (і її теоретичними напрацюваннями) та освітніми практиками.

З нашої точки зору, домінуюче уявлення про місце Землі в космосі, про місце 
людини в масштабах Землі і космосу, про сутність людського життя і цілий ряд 
інших ключових філософських питань, які акумулюються у філософії, проходять 
певну адаптацію у філософії освіти і реалізуються в конкретних педагогічних 
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і виховних практиках. Передові світоглядні установки через методологічний 
апарат філософії освіти прямо та опосередковано впливають на державну освіт-
ню політику, на систему освіти, на актуальність національної ідеї та історико-
культурних цінностей.

В історії філософії можна виділити три основні етапи у розвитку уявлень про 
місце Землі у Всесвіті чи про місце людини в масштабах Землі і космосу. Дове-
демо, що етапи зміни світоглядної філософської парадигми, відповідають осно-
вним етапам розвитку освіти. З нашої точки зору, ключову посередницьку роль 
між філософією та педагогічними (освітніми) практиками, зіграла філософія 
освіти.

1. Перший етап ключових уявлень про людину, Землю і космос, пов’язаний 
з філософськими трактатами Сократа, Платона, Аристотеля та іншими мисли-
телями Античності. Філософія Античності заклала основи конкретних педаго-
гічних практик, найвідомішою з яких є грецька Пайдейя [Йегер, 1997]. Прямий 
зв’язок між філософськими уявленнями про людину та космос і виховними 
системами Античності проглядається хоча б у тому, що ключові поняття про-
цесу виховання в Античний період (наприклад, етос, калокагатия, Арета та ін.) 
залишаються абсолютно незрозумілими поза філософського контексту. Як до-
водять джерела що дійшли до наших днів, саме розвиток філософської думки 
Античності (уявлень про людину, Землю і космос), безпосередньо впливав на 
розвиток виховних систем цього періоду, на досконалість цілей та методів фор-
мування світосприйняття підростаючих поколінь [Йегер, 1997].

2. Наступний етап у розвитку філософії освіти та педагогічних практик 
пов’язаний з формуванням і розвитком геоцентричної моделі світосприйняття 
Птолемея. Становлення і розвиток освіти Середньовіччя увібрало в себе ідеї гео-
центризму, і слідуючи з нього характеристики богообраності, року, слухняності, 
сліпої віри, аскетизму, усунення пристрасті до земних благ, самоконтролю ба-
жань, думок і вчинків, та ін. Програма семи вільних мистецтв, що була запропо-
нована на початку VI століття римським філософом Северином Боецієм, склала 
зміст середньовічної освіти. Ця освітня програма проіснувала аж до XV століт-
тя. Вершиною освіти Середньовіччя стала середньовічна шкільна філософія — 
схоластика, представники якої (схоласти) прагнули раціонально обґрунтувати 
і систематизувати християнське віровчення. Для цього вони використовували 
геоцентричну модель Птолемея та ідеї античних філософів Платона і особливо 
Аристотеля, погляди якого схоластика пристосовувала до своїх цілей.

3. Нарешті, третій етап розвитку філософії освіти, який захоплює і сучасність, 
почався з революційних ідей М. Коперника, який запропонував якісно нове ро-
зуміння місця Землі в масштабах космосу — геліоцентрізм. Епоха Відродження, 
а потім і Просвітництво аж до сучасних шанованих у філософії освіти та педа-
гогіки авторитетів — це не що інше, як проекція еволюції уявлень про людину, 
Землю і космос на педагогічні практики. Ускладнення філософського розуміння 
буття-в-світі, феноменів свідомості, життя тощо, народження німецької класич-
ної філософії і її перехід до сучасної філософії, відбивалося на ускладненні педа-
гогічних і виховних систем.

Ми можемо стверджувати, що, за великим рахунком, сучасна філософія 
освіти (у своїй пірамідальній структурі) продовжує наслідувати традиції осві-
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ти епохи Відродження, Нового Часу і Просвітництва, бо філософська (світо-
глядна) основа залишилася єдиною. Якщо порівняти ідеї класиків-педагогів 
XV, XVI, XVII століття (а як ми знаємо на початку XVII століття в роботах ан-
глійського вченого Ф. Бекона педагогіка була вперше виділена з системи фі-
лософського знання) з ідеями сучасних визнаних авторитетів у галузі освіти 
(педагогіки і філософії освіти ), то ми не побачимо принципових відмінностей. 
Всі ці ідеї засновані на єдиній світоглядній платформі, на загальному світо-
сприйнятті. Наприклад, на початку XVII ст. Ф. Бекон сформулював принцип 
педагогіки, згідно з яким мета освіти — не накопичення можливо більшої суми 
знань, а вміння користуватися методами їх придбання. Порівняємо це фор-
мулювання з тим змістом, який вкладається в ключове для сучасних освітніх 
систем поняття компетенція. Наприклад, автор дисертаційного дослідження 
з педагогіки за 2012 рік Г.Наумова (Росія) вважає, що наукова новизна її до-
слідження полягає в тому, що «Уточнено поняття «професійна компетентність 
фахівця готельного сервісу» як системна властивість особистості фахівця, що 
інтегрує загальні компетенції що перманентно розвиваються, та формовані 
професійні компетенції, прояв яких можливий тільки в практичній діяльності 
з організації та надання готельних послуг» [Наумова, 2012: с.201]. Як бачи-
мо, принцип педагогіки, введений Ф. Беконом майже 400 років тому і сучасне 
розуміння компетенції (яка складається з трьох основних компонентів: 1) зна-
ння; 2) методології застосування цих знань, володіння цією методологією; 3) 
практичної навички) або компетентнісного підходу в системі освіти ХХІ сто-
ліття, мало чим відрізняються. Весь комплекс відмінностей, який наріс у фі-
лософії освіти з XV століття до наших днів (приблизно за 600 років розвитку 
цивілізації) — в деталях. Педагогіка Відродження відрізняється від сучасної 
філософії освіти рівно настільки, наскільки погляди вмираючого Н.Коперника 
і запропонована ним геліоцентрична система світу відрізняється від сучасної 
фізико-математичної Стандартної моделі Всесвіту, яка намагається відповісти 
на питання про походження і етапи розвитку нашого світу.

Безпосередній вплив філософської рефлексії через філософію освіти на пе-
дагогічні практики ще більш наочно проглядається при розгляді останнього 
(третього) етапу історії філософії. Порівнюючи історію розвитку філософської 
думки з епохи Відродження до наших днів з історією педагогіки, ми виявляємо 
прямий зв’язок між ускладненням філософського світосприйняття і розвитком 
педагогіки. Так, світосприйняття людини, Землі і космосу (світоглядна парадиг-
ма) з XV століття до наших днів пройшла три основних етапи:

1. Переважання ідеї геліоцентризму (сама ідея геліоцентризму зародилася 
ще в Стародавній Греції (авторство приписують Аристарху Самосскому), але ста-
тус стійкої світоглядної парадигми придбала в епоху Відродження). Період до-
мінування ідей геоцентризму: кінець XV — середина XVIII століття (від Миколи 
Кузанського, Региомонтана до Коперника, Галілея і Кеплера) [Баев, 1935: с.201].

2. Переважання космогонічної гіпотези Канта-Лапласа, в якій вперше була 
зроблена спроба осмислити картину походження Сонячної системи з наукової 
точки зору. Період переважання ідей космогонії Канта-Лапласа: середина XVIII 
століття (від Сведенборга і Канта до Лапласа і Рошу) до початку ХХ століття (до 
ідей Ч.Дарвіна, А. Ейнштейна, А. Фридмана та ін).
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3. Переважання ідей нестаціонарних моделей Всесвіту (в тому числі, ідеї ево-
люції людини, Землі і Всесвіту). Історія створення космологічних моделей по-
чинається з моделі (теорії) А. Фрідмана (початок ХХ століття) і нараховує біль-
ше 10 моделей, які продовжують розвиватися (створюватися і розпадатися) до 
наших днів. (Історія створення Стандартної космологічної моделі розглянута 
І.Владленовой [Базалук, Владленова, 2013]).

Зміна світоглядної парадигми, яка закладалася в філософії, виявлялася в іс-
торії педагогіки. З нашої точки зору, масштабні і глибокі узагальнення філо-
софських напрацювань, здійснювалися в філософії освіти і через неї впрова-
джувалися на практиці. Про практичну значущість філософії освіти говорить 
відповідність історії розвитку світоглядних уявлень про Всесвіт і про місце лю-
дини в масштабах Землі і космосу та історії розвитку педагогіки. У педагогіці (а 
точніше у філософії освіти як пірамідальної структури) чітко проглядається три 
основних етапи розвитку, які відповідають розглянутим нами вище рамкам іс-
торії філософії:

1. Звернення до людини: кінець XV — середина XVIII століття. Поступова за-
міна геоцентричних уявлень про людину, Землю і космос геліоцентричної, при-
звела до перегляду церковних догм, які сторіччями (весь період Середньовіччя) 
насаджувалися в європейську ментальність. Зусиллями Коперника, Галілея, Ке-
плера та інших астрономів, Земля втратила свою винятковість (як центр Всесві-
ту) і перетворилася на пересічну планету Сонячної системи, після чого прийшло 
розуміння, що у Бога вистачає й інших турбот, важливіших, ніж визначати долю 
кожної людини. Починаючи з епохи Відродження, відзначається зростання ін-
тересу до знань, до культурної спадщини Античності. Освіта стає більш гуман-
ною та світською (відмова від суворої паличної дисципліни, системи тілесних 
покарань, жорсткого режиму, що пригнічували інтереси дитини, її свободу та 
природні задатки, ідеї загальної освіти, рівності в освіті чоловіків і жінок). Де-
мократичні й гуманістичні ідеї педагогіки епохи Відродження найбільш яскра-
во і повно висловив Я. Коменський у своїй педагогічній системі [Коменский и 
др., 1989]. Закінчується цей етап педагогічними наробками англійських і фран-
цузьких просвітителів (Дж.Локка, Д. Дідро, Ж.-Ж.Руссо та ін.).

2. Навчання, що розвиває і виховує; вимоги до вчителя; моральне вихо-
вання: середина XVIII століття до початку ХХ століття. Другий етап у розвитку 
сучасної педагогічної думки пов’язаний з домінуванням у світогляді європей-
ців космогонічної гіпотези Канта-Лапласа. Між науковими підходами І. Канта, 
П.-С.Лапласа, Е.Роша та інших вчених і підходами І.Песталоцці, Ф.-В.Дістерве-
га, І.Гербарта та ін. класиків педагогічної думки цього періоду, багато спільно-
го: всі вони намагалися обґрунтувати предмет своїх досліджень з наукової точ-
ки зору. При цьому, завдяки проривам в розумінні місця людини в масштабах 
Землі і космосу в космогонічних гіпотезах, педагогічні системи І.Песталоцці, 
Ф.-В.Дістервега, І.Гербарта та ін. формували в людині все більш розкріпачену, 
волелюбну і всебічно розвинену основу (Згідно І. Песталоцці, всебічний розви-
ток — це формування «розуму, серця і руки») [Коменский и др., 1989]. Підви-
щилися вимоги до професійних і особистісних якостей вчителя, поглибилося 
розуміння педагогічних методів і способів взаємодії між учителем і учнями. До 
цього періоду часу відноситься перша спроба створення наукової системи знань 
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про виховання і освіту (І.Гербарт), уявлення про педагогіку як про самостійну 
науку. Чим глибше людина розбиралася в законах формування та взаємодії сус-
пільства, Землі і космосу, тим предметніше і відповідальніше вона ставилася до 
своєї освіти.

3. Створення, втілення на практиці і поширення нетрадиційних моде-
лей виховання і навчання: початок ХХ століття до наших днів. Проникнення в 
таємниці Всесвіту, досягнення в математиці, фізиці, космології, біології та ін-
ших наукових дисциплінах, вплинули на формування і розвиток нових світо-
глядних установок, які проявилися у філософії освіти та педагогіки. Виникли 
і зарекомендували себе на практиці: педагогіка «дії» В.Лая, експериментальна 
педагогіка Е.Меймана (Німеччина) і Е.Торндайка (США), російська педагогіка 
(К.Ушинський, А.Макаренко), філософсько-педагогічні течії прагматизму, ек-
зистенціалізму і неотомізму. Нарешті, як на основі фізики і математики на по-
чатку ХХ століття відбулося зародження та інтенсивний розвиток нової науки 
про еволюцію космосу — космології, так і в педагогіці, на основі філософії, педа-
гогіки і психології зусиллями Д.Дьюи відбулося становлення філософії освіти.

Висновки

Таким чином, на основі аналізу робіт попередників ми спробували:
1. Уявити нову структуру філософії освіти, яка, з нашої точки зору, значно 

збагачує розуміння предмета, цілей і методів дослідження філософії освіти. Ми 
представили філософію освіти, як піраміду, в основі якої знаходяться узагаль-
нюючі положення про людину як суб’єкт і об’єкт дослідження, що акумульовані 
в філософської антропології, що включає в себе, зокрема і сучасні узагальнення 
нейрофілософіі, нейропсихології та ін. Перший поверх піраміди займає психо-
логія, як наука, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціону-
вання психіки і психічної діяльності людини і груп людей. Вінчає «піраміду» 
педагогіка у визначенні та структурі, представленої в монографії Б.Бім-Бада 
[Бим-Бад, 2005]. Причому вся запропонована нами піраміда структури філосо-
фії освіти діє в умовах мікро і макросоціальних груп що безперервно і нелінійно 
розвиваються.

2. Довести, що філософія освіти у своєму новому розумінні — це не тільки 
теоретичні осмислення основ і проявів освітнього процесу, а й практика, безпо-
середнє втілення теоретичних напрацювань в освіті в повсякденне життя. Ви-
користовуючи історико-філософський аналіз, ми показали, що філософія освіти 
не просто залежить від стану розвитку соціальної філософії (і філософії в ціло-
му), а й через свій методологічний апарат, реалізує усталені філософські (світо-
глядні) парадигми в різних педагогічних практиках.

& References

Баев, 1935 — Баев К. Л. Коперник. — М.: Журнально-газетное объединение, 
1935. — 216 с.

Базалук, 2010 — Базалук О. А. Философия образования в свете новой космоло-
гической концепции. Учебник — Киев: Кондор, 2010. — 458 с.



Базалук Oлег Постмодернізм: філософія освіти

20 ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5)

Базалук, 2011 — Базалук О. А. Философия образования. Формирование 
планетарно-космического типа личности. / Олег Базалук / Образ челове-
ка будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: кол-
лективная монография. / Под ред. О.А. Базалука. — Киев: Кондор, 2011. — 
Т.1. — С. 61-93.

Базалук, Владленова, 2013 — Базалук О.А., Владленова И.В. Философские 
проблемы космологии: монография / Олег Базалук, Илиана Владлено-
ва — Харьков: НТУ «ХПІ», 2013. — 190 с.

Базалук, 2014 — Базалук О. А. Модель эволюции разумной материи / Philosophy 
and Cosmology 2014 (Том 12) — Киев: МФКО, 2014. — С.165-196

Бим-Бад, 2005 — Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. Введение в на-
учную и общекультурную дискуссию о человеке как воспитателе и воспи-
туемом, о путях его самосовершенствования / Борис Михайлович Бим-
Бад. — М.: РАО, 2005. — 330 с.

Гуревич, 2006 — Гуревич П.С. Философия образования: теория и практика / 
Конференция «Высшее образование для XXI века», 2006, №4 — С.31-38

Гусинский, Турчанинова, 2000 — Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введе-
ние в философию образования. — М.: Издательская корпорация «Логос», 
2000. – 224 с.

Даль, 1989 — Даль Владимир Толковый словарь в 4-х т. / Даль Владимир — М.: 
«Русский язык», 1989 г., Т.2. — 779 с.

Ефремов, 1992 — Ефремов И.А. Собрание сочинений в шести томах. Том 3. Ту-
манность Андромеды. Звездные корабли. Сердце Змеи. / Иван Антонович 
Ефремов — М.: Советский писатель, 1992. — 448 с.

Запесоцкий, 2002 — Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, 
политика. — М.: Наука, 2002. — 456 с.

Ильин, 1993 — Ильин И. А. Путь к очевидности. / Ильин И. А. — М.: «Республи-
ка», 1993. — 430 с.

Йегер, 1997 — Йегер В. “Пайдейя. Воспитание античного грека” (Эпоха великих 
воспитателей и воспитательных систем). / Вернер Йегер / Пер. с нем. — 
М.: Греко-латинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1997. — Том 2. — 335 с.

Кант, 2001 — Кант Иммануил Лекция «О педагогике» — в книге: Кондрашин 
И.И. Истины бытия в зерцале сознания. — М.: МЗ Пресс, 2001. — 528 с.

Клепко, 2007 — Клепко С. Ф. Конспекти з філософії освіти. — Полтава, ПОІППО: 
2007. — 424 с.

Коменский и др., 1989 — Коменский Я., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци 
И. Г. Педагогическое наследие. — М.: Педагогика, 1989. — 416 с.

Крашнева, 2005 — Крашнева О. Е.. Философия образования: Социально-
философский анализ предметной области / Ольга Евгеньевна Крашнева: 
диссертация ... кандидата философских наук: 09.00.11. — Ростов-на-Дону, 
2005 — 179 с.

Кремень, 2009 — Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освіт-
нього простору / Василь Григорович Кремень — К.: Педагогічна думка, 
2009. — 520 с.

Манхейм, 2010 — Манхейм К. Избранное. Диагноз нашего времени / Карл Ман-
хейм — М.: РАО Говорящая книга, 2010. — 744 с.



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 21

Базалук Oлег Постмодернізм: філософія освіти

Микешина, 2002 — Микешина Л. А. Философия познания. Полемические 
главы. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — 624 с.

Наумова, 2012 — Наумова Г. Р. Развитие общих компетенций в профессиональ-
ной подготовке специалистов гостиничного сервиса [Текст]: Дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.08 / Гульназ Рафитовна Наумова; науч. рук. работы М. Л. 
Вайнштейн ; Ин-т развития образования. — Екатеринбург, 2012. — 292 с.

Огурцов, Платонов, 2004 — Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. 
Западная философия образования. XX век. / А.П.Огурцов, В.В.Платонов — 
СПб.: РХГИ, 2004. — 520 с.

Поліщук, 2013 — Поліщук Н. В. Філософсько-освітні перспективи пізнання Всес-
віту та виховання духовних людей космічно-інопланетного майбутнього / 
Philosophy and Cosmology 2013 (Том 12) — Киев: МФКО, 2013. — С.190-200.

Розин, 2007 — Розин В.М. Философия образования: Этюды-исследования / 
В. М. Розин. — М: Издательство Московского психолого-социального ин-
ститута; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. — 576 с.

Соловьёва, 2009 — Соловьёва М. Ф. Отражение идей философии космизма в 
отечественной культуре и образовании / Philosophy and Cosmology 2009 
(Том 8) — Киев: МФКО, 2009. — С.243-251.

Шиндаулова, 2010 — Шиндаулова Р. Б. Ноосферно-антропологический (но-
огуманистический) аспект методологического анализа проблемы «ми-
ровоззренческая культура» в философии образования / Philosophy and 
Cosmology 2010 (Том 9) — Киев: МФКО, 2010. — С. 243-251.

Шитов — Шитов С. Б. “Философия образования”: Учебник / Сергей Борисо-
вич Шитов: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bazaluk.
com/scientific-library.html

& References

Baev K. L. Kopernik. — M.: Zhurnal’no-gazetnoe ob’’edinenie, 1935. — 216 s.
Bazaluk O. A. Filosofiya obrazovaniya v svete novoi kosmologicheskoi kontseptsii. 

Uchebnik — Kiev: Kondor, 2010. — 458 s. 
Bazaluk O. A. Filosofiya obrazovaniya. Formirovanie planetarno-kosmicheskogo tipa 

lichnosti. / Oleg Bazaluk / Obraz cheloveka budushchego: Kogo i Kak vospityvat’ 
v podrastayushchikh pokoleniyakh: kollektivnaya monografiya. / Pod red. O.A. 
Bazaluka. — Kiev: Kondor, 2011. — T.1. — S. 61-93. 

Bazaluk O.A., Vladlenova I.V. Filosofskie problemy kosmologii: monografiya / Oleg 
Bazaluk, Iliana Vladlenova — Khar’kov: NTU «KhPІ», 2013. — 190 s.

Bim-Bad B.M. Pedagogicheskaya antropologiya. Vvedenie v nauchnuyu i 
obshchekul’turnuyu diskussiyu o cheloveke kak vospitatele i vospituemom, o 
putyakh ego samosovershenstvovaniya / Boris Mikhailovich Bim-Bad. — M.: 
RAO, 2005. — 330 s.

Gurevich P.S. Filosofiya obrazovaniya: teoriya i praktika / Konferentsiya «Vysshee 
obrazovanie dlya XXI veka», 2006, №4 — S.31-38 

Gusinskii E. N., Turchaninova Yu. I. Vvedenie v filosofiyu obrazovaniya. — M.: 
Izdatel’skaya korporatsiya «Logos», 2000. — 224 s. 7.



Базалук Oлег Постмодернізм: філософія освіти

22 ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5)

Dal’ Vladimir Tolkovyi slovar’ v 4-kh t. / Dal’ Vladimir-M.: «Russkii yazyk», 1989 g., 
T.2.-779 s.

Efremov I.A. Sobranie sochinenii v shesti tomakh. Tom 3. Tumannost’ Andromedy. 
Zvezdnye korabli. Serdtse Zmei. / Ivan Antonovich Efremov — M.: Sovetskii 
pisatel’, 1992. — 448 s. 

Zapesotskii A. S. Obrazovanie: filosofiya, kul’turologiya, politika. — M.: Nauka, 
2002. — 456 s. 

Il’in I. A. Put’ k ochevidnosti. / Il’in I. A. — M.: «Respublika», 1993. — 430 s. 
Ieger V. “Paideiya. Vospitanie antichnogo greka” (Epokha velikikh vospitatelei 

i vospitatel’nykh sistem). / Verner Ieger / Per. s nem. — M.: Greko-latinskii 
kabinet Yu.A.Shichalina, 1997. — Tom 2. — 335 s. 

Kant Immanuil Lektsiya «O pedagogike» — v knige: Kondrashin I.I. Istiny bytiya v 
zertsale soznaniya. — M.: MZ Press, 2001. — 528 s. 

Klepko S. F. Konspekti z fіlosofії osvіti. — Poltava, POІPPO: 2007. — 424 s. 
Komenskii Ya., Lokk D., Russo Zh.-Zh., Pestalotstsi I. G. Pedagogicheskoe nasledie. — 

M.: Pedagogika, 1989. — 416 s.
Krashneva O. E.. Filosofiya obrazovaniya: Sotsial’no-filosofskii analiz predmetnoi 

oblasti / Ol’ga Evgen’evna Krashneva: dissertatsiya ... kandidata filosofskikh 
nauk: 09.00.11.-Rostov-na-Donu, 2005-179 s.

Kremen’ V.G. Fіlosofіya lyudinotsentrizmu v strategіyakh osvіtn’ogo prostoru / Vasil’ 
Grigorovich Kremen’ — K.: Pedagogіchna dumka, 2009. — 520 s. 

Mankheim K. Izbrannoe. Diagnoz nashego vremeni / Karl Mankheim-M.: RAO 
Govoryashchaya kniga, 2010.-744 s. 

Mikeshina L. A. Filosofiya poznaniya. Polemicheskie glavy. — M.: Progress-Traditsiya, 
2002. — 624 s. 

Naumova G. R. Razvitie obshchikh kompetentsii v professional’noi podgotovke 
spetsialistov gostinichnogo servisa [Tekst]: Dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.08 / 
Gul’naz Rafitovna Naumova; nauch. ruk. raboty M. L. Vainshtein ; In-t razvitiya 
obrazovaniya.-Ekaterinburg, 2012.-292 s. 

Ogurtsov A.P., Platonov V.V. Obrazy obrazovaniya. Zapadnaya filosofiya obrazovaniya. 
XX vek. / A.P.Ogurtsov, V.V.Platonov-SPb.: RKhGI, 2004. — 520 s. 

Rozin V.M. Filosofiya obrazovaniya: Etyudy-issledovaniya / V.M.Rozin.-M: Izdatel’stvo 
Moskovskogo psikhologo-sotsial’nogo instituta; Voronezh: Izdatel’stvo NPO 
«MODEK», 2007.-576 s.

Shitov S. B. “Filosofiya obrazovaniya”: Uchebnik / Sergei Borisovich Shitov: 
[Elektronnii resurs]. — Rezhim dostupu: http://www.bazaluk.com/scientific-
library.html



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 23

Collado-Ruano Javier Biomimicry: a Necessary Eco-Ethical Dimension 
for a Future Human Sustainability

Biomimicry: a necessary eco-ethical dimension for 
a future human sustainaBility

javIer cOlladO-ruanO — PhD candidate, Professor,1

Federal university of Bahia
(Salvador, Bahia, Brazil)
University of Salamanca

(Salamanca, Spain)

E-mail: javiercolladoruano@gmail.com

This article reflects on the concept of “global citizenship” from a transdisciplinary methodology 
and a biomimetic approach. A sustainable human image appears with this epistemological 
symbiosis, that constitutes the DNA of a genuine tool of civilizational transformation. On the one 
hand, the transdisciplinary methodology is opened to the multi-referential conception of the three 
pillars proposed by Basarab Nicolescu (2008): levels of reality, logic of the included middle, and 
complexity. On the other hand, the concept of biomimicry approached by Janine M. Benyus (2012) 
identifies nine operating principles of life in order to mimic nature in the reformulation of new 
sustainable human production systems with the biosphere. The aim of this study is to identify 
international agreements on environmental and sustainable development, to elaborate some 
contribution in the post-2015 eco-political-educational strategic framework led by the United 
Nations with the Sustainable Development Goals. With the purpose of strengthening ties between 
education and sustainability through symbiotic bridges between nature and culture, the work 
identifies the vital axises that constitute the interdependence of ecosystems to make a biomimetic 
application in the social, political, and educational structures of human systems. Then, this paper 
is an innovational research that seeks to integrate the eco-ethics as a practice in the “Global 
Citizenship Education” proposed for UNESCO for next decade 2015-2025.
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The Post-2015 Sustainable Development Agenda led by the 
United Nations

In 2000, the Millennium Summit of the United Nations in New York was an 
important milestone for intergovernmental cooperation that we could compare with 
own constitution of the United Nations in October of 1945, when humanity was 
threatened to become a huge atmosphere of “radioactive ash.” The dawn of the third 
millennium would begin with the agreement of 189 Member States to achieve eight 
global goals of human development for 2015: the Millennium Development Goals 
(MDGs). This was a historic agreement where the sovereign states reaffirmed the 
commitments made in previous conferences in Stockholm (1972), the work of the 
“Brundtland Commission” and the report Our Common Future (1987), the Earth 
Summit (1992), the Action Program of Barbados (1994), the Summit for Social 
Development in Copenhagen (1995), the Kyoto Protocol (1997), as well as other 
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meetings of remarkable connotations. Thereby, the MDG are the object of study and 
analysis in the global political framework throughout 2015. The final reports of the 
UN will help us to achieve a deeper understanding about the transnational issues 
that characterize the current planetary civilization beyond their national borders. 
In addition, the international debate will also be focused in the new Sustainable 
Development Goals (SDGs) led by the United Nations because for the year 2030. 

The uncontrolled exploitation of natural resources is an international issue 
where different geopolitical actors (international institutions, Nation-States, non-
governmental organizations of civil society, local and regional administrations, 
etc.) research and analyze for decades the transnational phenomena that affect 
the lives of global citizenship. Economic competition characterized by irrational 
growth of industrial societies has highlighted the unsustainability of the capitalist 
production system for future generations. We cannot maintain the current capitalist 
socioeconomic order because it is incompatible with the planet´s limits. In words 
of the moral philosopher and coordinator of the Transdisciplinary Research Group 
about Socio-ecologic Transitions1 Jorge Riechmann [Riechmann, 2014: p.24]: 
“There are not natural resources and ecologic space enough to extend the way of 
production and consumption dominant today in United States, European Union 
or Japan to the entire planet”. Therefore, the global economic crisis is actually a 
crisis of planetary civilization. The global citizenship of the 21st century needs new 
tools to understand reality, and tools to transform it. For this reason, I consider the 
epistemological symbiosis between transdisciplinary methodology and a biomimetic 
approach constitutes the DNA of a genuine tool of civilizational transformation.

SDGs are a challenge of global governance without historical precedent requiring 
new multidimensional synergies of glocal character between global citizens in every 
corner of the planet. It is required an effort of international cooperation of the plural 
unity in the human diversity and the promotion of a planetary-cosmic personality 
[Bazaluk, 2013; Bazaluk, 2014] with a sense of belonging to a supranational 
community with common destiny. The complexity of SDGs will demand new 
political formulas with a strategic action plan in all levels, because they are systemic, 
interbounds, and interdependent goals: as the same neuronal connections of 
our brains. In this sense, I am agreeing with the article “Neurophilosophy in the 
Formation of Planetary-Cosmic Personality”, where Ukrainian philosopher and 
cosmologist Oleg Bazaluk [Bazaluk, 2014: p.12] considers that “for planetary-
cosmic personality there are no boundaries of conventions and stereotypes. The 
only acceptable criterion for evaluating its activities is a «benefit for civilization», 
which mind brings during the realization of its «mission».” This planetary-cosmic 
personality is in harmony with the aim to achieve the SDGs. The era of globalization 
is in a continuous evolution, like life on Earth or in the universe itself. The network 
society of 21st century is still expanding multidimensionally at different levels of 
reality (local, regional, national, and international): generating an extensive 
network of universal interdependence of political, economic, technologic, ecologic, 
and cultural phenomena [Castells, 2000].

1 To know more about the socio-ecologic and transdisciplinary work, check the following 
link: http://transecos.org/
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The Need for Global Citizenship Education in the Post-2015 
Development Agenda

As discussions around the post-2015 development agenda are consolidating, the 
international education community is calling for an education that promotes not 
only cognitive skills but also those values, attitudes and skills that are necessary 
for forging a more peaceful, just, inclusive and sustainable world. As debate over 
the post-2015 education agenda reaches the decision point, attention is turning to 
implementation mechanisms that will allow the new targets to be reached. Ahead of 
the World Education Forum in Incheon (May 2015), the Oslo Summit on Education 
for Development (July 2015), the Financing for Development Conference in Addis 
Ababa (July 2015), the UN High-Level Summit in New York (September 2015), and the 
COP 21 Paris Sustainable Innovation forum (December 2015), the “Second UNESCO 
Forum on Global Citizenship Education — Building Peaceful and Sustainable 
Societies: Preparing for post-2015” has considered GCED in the context of the post-
2015 education agenda including consideration of the emerging Framework of Action, 
and the role of GCED for peace. This is in line with the proposal of the EFA Steering 
Committee and that of the Open Working Group for Sustainable Development Goals 
for the post-2015 development agenda, in which GCED is proposed as one of the 
targets of the education goal. 

The concept of “global citizenship” or “world citizen” has been the subject of study 
and debate since the Stoic philosophical movement approached it in the Greece of 
the third century BC, in the Hellenistic period. During all this time, many authors 
over the world have explored its meaning, practices, and applications. Throughout 
the Big History [Christian, 2010] of mankind on Earth, every society or human 
culture has developed their own ways to organize and manage life, and with that, their 
own learning-teaching processes and institutions. Without a doubt, the traditional 
concept of national citizenship is changing under the influence of multiple processes 
associated with globalization, because it creates economic, social, and cultural changes 
beyond the national borders. Since the beginning of the 21st century, the idea of global 
citizenship has been marked by two major schools of thought: one that supports the 
economic globalization and debates about international business, such as the G20 
and the World Economic Forum; and one that criticizes this trend and aims for an 
alter-globalization [Rossiaud, 2012], such as the World Social Forum with Noam 
Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Ignacio Ramonet, Walden Bello, Sebastão Salgado, 
Boaventura de Souza Santos, and Joseph Stiglitz to the head. However, the notion of 
“global citizenship” acquired momentum when the UN Secretary-General launched 
his Global Education First Initiative (GEFI) in September 2012, recognizing the role 
of education in fostering global citizenship by making it one of GEFI priorities, next to 
access and quality of education. On one way or another, people and institutions around 
the world are questioning the value and meaning of Global Citizenship Education 
(GCED) in the current context of globalization. If it is true that education cannot offer 
immediate solutions to current glocal problems, it helps to solve them in the medium 
and long term. Then, UNESCO has undertaken pioneering and foundational work 
in order to advance the understanding of GCED, provide intellectual guidance and 
technical support for its implementation.
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One of the biggest challenges of GCED will be, in fact, the process of directing 
humanity towards new forms of cooperation and democratic social organization, which 
integrate the cultural diversity in an ecology of knowledge [Santos, 2014], and which 
develop just and sustainable relationships with the environment. For that reason, 
GCED is a central objective of UNESCO’s education programme, drawing on work 
in related areas such as peace and human rights education, education for sustainable 
development and others. But, how could we adopt new human productive systems 
that do not conflict with the limits of ecosystems to achieve a real sustainability? 
How could we create a GCED which respects the defining historical and cultural 
characteristics of each community, and at the same time address the post-2015 targets 
from a planetary-cosmic critical consciousness? Could the GCED be able to build 
transnational bridges interconnecting the nations and peoples of the world without 
falling into the cultural homogenization of humanity? Could the GCED overthrow the 
political walls of the Nation-States to open frontiers to an authentic and true global 
citizenship who can move freely without subdue our brothers and sisters from the 
South, who die every day trying to arrive to North countries?

Unfortunately, there is not a magic formula to answer these questions. The problem 
to create a GCED in the 21st century represents a paradigmatic civilizational challenge 
which is closely interlinked with the achievement of the SDG. In fact, this is the vision 
explicitly expressed by Ministers, heads of delegations, leading officials of multilateral 
and bilateral organizations, and senior representatives of civil society and private 
sector organizations; gathered at the invitation of the Director-General of UNESCO in 
Muscat, Oman, from 12-14 May 2014, for the Global Education for All (EFA) Meeting. 
In the “2014 GEM Final Statement” of the Muscat Agreement” [UNESCO, 2014a] the 
following articles can be read: 

5.- We acknowledge that future education development priorities must 
reflect the significant socio-economic and demographic transformations 
that have occurred since the adoption of the EFA goals and the MDGs, and 
the changing requirements in the type and level of knowledge, skills and 
competencies for knowledge-based economies. Therefore, we recognize that 
there is a strong need for a new and forward-looking education agenda that 
completes unfinished business while going beyond the current goals in terms 
of depth and scope, as well as to provide people with the understanding, 
competencies and values they require to address the many challenges that our 
societies and economies are facing.

6.- We reaffirm that education is a fundamental human right for every 
person. It is an essential condition for human fulfilment, peace, sustainable 
development, economic growth, decent work, gender equality and responsible 
global citizenship. (...)

8.- (…) The post-2015 education agenda must be flexible enough to allow 
for diversity in governance structures. It must continue to promote sustainable 
development and active and effective global and local citizenship, contribute 
to strengthening democracy and peace, and foster respect for cultural and 
linguistic diversity.

14.- We further commit to using this Statement for ongoing national, regional 
and global consultations on the post-2015 education agenda, to be approved 
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at the World Education Forum 2015, which will be hosted by the Republic of 
Korea in May 2015. Our expectation is that this will be an integral part of the 
global development agenda to be adopted at the UN Summit in New York City 
in September 2015 [UNESCO, 2014a: p.2-4].

From all those commitments, addressing the concept of “global citizenship” 
in the future post-2015 educational agenda that WEF will adopt in September 
requires a new “reading the world” [Freire, 1992] through the indicators that EFA 
and MDG programs will provide us in their final reports. The complex challenge 
to build a global citizenship in the current era of information [Castells, 2000] is a 
problem that goes beyond the ontological essence of human race, implying a triple 
epistemological, political, and educational reform [Morin, 2011]. Thinking about the 
value and meaning of GCED in current globalized era requires studying the liquid life 
and humanity in movement [Bauman, 2007], and consequently, the understanding 
of GCED as a process in continuous expansion, change, and evolution. To do this, 
we must address the complexity, multidimensionality, and interdependence of global 
dynamics (economic, political, cultural, social, educational, etc.) from an eco-ethical 
vision that proposes creative alternatives to change the relations between human 
beings and nature. To make this “reading the world” that serves to restructure 
the future of humanity as a species on Earth transversely, it is illustrative to make 
a compilation synthesis identifying agreements, conventions, and international 
conferences most distinguished of the eco-politic-educational project that UNESCO 
and UN are outlining in the last 25 years along their international, national, regional, 
and local partners:  

•	 World Conference on Education for All in Jomtien (Thailand), 5-9 March 
1990. With the mission to make primary education accessible for all children 
and reduce the illiteracy for the year 2000, delegates from 155 countries and 
representatives of 150 governmental and non-governmental organizations, 
adopted the “World Declaration on Education for All” (EFA), with special 
emphasis in the Framework for Action: Meeting  Basic Learning Needs.

•	 United Nations Conference on Environment and Development in Rio de 
Janeiro (Brazil), 3-14 June 1992. Adopted by more than 178 Governments, “Rio 
Declaration” was most popular for its “Agenda 21”, because it contained “an 
action plan -at global, national, regional, and local levels- to establish a world 
alliance of environmental cooperation” [United Nations, 1992]. 

•	 Barbados Programme of Action in the island of Barbados, 25 April — 6 May 
1994. The conference reaffirmed the principles and commitments of sustainable 
development concretized in Agenda 21 and translated them into specific policies 
of action. 

•	 World Education Forum in Dakar (Senegal), 26-28 April 2000. In cooperation 
with UNDP, UNFPA, UNICEF, and World Bank, UNESCO coordinated more 
than 1,100 participants from governments (164 representatives), development 
agencies, civil society, and private sector to work together in achieving the EFA 
goals. Through the “Dakar Framework for Action” 6 regional targets were 
identified to meet them in 2015:
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1. Expanding and improving comprehensive early childhood care and 
education, especially for the most vulnerable and disadvantaged children.

2. Ensuring that by 2015 all children, particularly girls, children in 
difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities, have access 
to and complete free and compulsory primary education of good quality.

3. Ensuring that the learning needs of all young people and adults are met 
through equitable access to appropriate learning and life skills programmes.

4. Achieving a 50 per cent improvement in levels of adult literacy by 
2015, especially for women, and equitable access to basic and continuing 
education for all adults.

5. Improving every aspect of the quality of education, and ensuring 
their excellence so that recognized and measurable learning outcomes are 
achieved by all, especially in literacy, numeracy and essential life skills 
[UNESCO, 2000: pp. 15-17].

6. Eliminating gender disparities in primary and secondary education by 
2005, and achieving gender equality in education by 2015, with a focus on 
ensuring girls’ full and equal access to and achievement in basic education 
of good quality.

•	 United Nations Millennium Summit in New York (USA), 6-8 September 2000. 
Heads of State and Government of 189 Member countries of the UN General 
Assembly defined an historic commitment for the 21st century´s cooperation 
horizons. The Millennium Declaration would establish a global political 
framework with the major challenges that humanity is facing in the dawn of 
the third millennium. Recognizing the need to translate this commitment 
into action, the UN General Assembly approved the Millennium Development 
Goals (MDGs) in 2001: 1) Eradicate extreme poverty and hunger. 2) Achieve 
universal primary education. 3) Promote gender equality and empower women. 
4) Reduce child mortality. 5) Improve maternal health. 6) Combat HIV/AIDS, 
Malaria and other diseases. 7) Ensure environmental sustainability. 8) Promote 
global partnerships for development.

•	 World Summit on Sustainable Development of Johannesburg (South Africa), 
August 26 to September 4, 2002. With more than 21,000 participants, including 
104 Heads of State and Governments, national delegates, NGOs leaders, 
business and other major groups, the ecologist´s discussion was focused on 
raising sustainable development awareness.

•	 Mauritius Strategy of Implementation (MSI) in Port-Louis  (Mauritius 
Islands), 10-14 January 2005. The result of the Mauritius Meeting was the 
adoption of the “Mauritius Strategy”, where new priorities of strategic action 
were established around 19 areas derived from the 14 thematic of Barbados 
Programmer of Action.

•	 United Nations Economic Commission for Europe in Vilnius (Lithuania), 17-
18 March 2005. Member States adopted the UNECE Strategy on ESD in order 
to promote ESD in the region. The Strategy was a practical instrument to 
incorporate key themes of sustainable development into the region’s education 
systems.
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•	 The United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro 
(Brazil), 20-22 June 2012. In “Rio+20”, the Member States would launch the 
document “The Future We Want” to develop a set of Sustainable Development 
Goals (SDGs), which would be based on the Millennium Development Goals 
and would converge with the post-2015 Development Agenda. In this occasion, 
my proposal “the value of global education as engine of change to poverty 
eradication and to achieve a sustainable development”2 would be the most 
voted upon the civil society around all the world. 

•	 UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development in 
Bonn (Germany), 31 March — 2 April 2009. The conference was organized 
by UNESCO and the German Federal Ministry of Education and Research, in 
collaboration with the German Commission for UNESCO. With more than 150 
countries attending the conference, the “Bonn Declaration” would make an 
evaluation of achievements done during the first half of the Decade of Education 
for Sustainable Development (ESD). Participants shared best practices in the 
field and developed mechanisms to enhance cooperation in the implementation 
of the UN Decade, especially focused in the dialogues and cooperation North-
South and South-South. 

•	 Global Education First Initiative (GEFI). The Secretary-General of the United 
Nations would launch GEFI in September 2012 to accelerate the progress 
towards EFA and education-related MDGs goals. The initiative had three 
priority areas: 1) put every child in school, 2) improve the quality of learning, 3) 
foster global citizenship.

•	 Technical Consultation on Education for Global Citizenship (GCED) in Seoul 
(Republic of Korea), 9-10 September 2013. Organized by UNESCO and the 
Republic of Korea (i.e. Ministries of Foreign Affairs and of Education, and the 
Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding -APCEIU-). 
The meeting was focused on identifying habilitation requirements to offer 
education for global citizenship at the national and global level. 

•	 1st UNESCO Forum “Global Citizenship Education: preparing learners for the 
challenge of the twenty-first Century” in Bangkok (Thailand), 2-4 December 
2013. Jointly organized by Division of Education for Peace and Sustainable 
Development of HQ,  UNESCO Office in Bangkok — Asia and Pacific Regional 
Bureau for Education, Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and 
Sustainable Development (MGIEP) and Asia-Pacific Centre of Education for 
International Understanding (APCEIU). As result of technical discussions 
on GCED, UNESCO [UNESCO, 2013] would issue the document “Global 
Citizenship Education: An Emerging Perspective”, which presented common 
perspectives emerging from the consultation on the following three questions: 
1) Why global citizenship and global citizenship education now? 2) What is 
global citizenship education? 3) What needs to be done at the global level to 
support and promote global citizenship education? [UNESCO, 2013]: 1).

2 To know more about the proposal on global education at Rio+20, check the following link: 
http://www.globaleducationmagazine.com/educarparavivir/?p=514&lang=en 
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•	 Global Education for All (EPT) Meeting in Muscat (Oman), 12-14 May 2014. 
In the Muscat Agreement would be specified with the ambit of post-2015 
educational agenda:

7.- The post-2015 education agenda should be clearly defined, aspirational, 
transformative, balanced and holistic, and an integral part of the broader 
international development framework. It should be of universal relevance 
and mobilize all stakeholders in all countries. Education must be a stand-
alone goal in the broader post-2015 development agenda and should be 
framed by a comprehensive overarching goal, with measurable global targets 
and related indicators. In addition, education must be integrated into other 
development goals [UNESCO, 2014a]: 2).

•	 UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development 
(ESD) in Aichi-Nagoya (Japan), 10-12 November 2014. The “Aichi-Nagoya 
Declaration on EDS” would serve to demand the urgent need to expand and 
strengthen the EDS to enable current generations to meet their needs while 
allowing future generations to meet their own:

We, the participants, EMPHASISE the potential of ESD to empower 
learners to transform themselves and the society they live in by developing 
knowledge, skills, attitudes, competences and values required for 
addressing global citizenship and local contextual challenges of the present 
and the future, such as critical and systemic thinking, analytical problem-
solving, creativity, working collaboratively and making decisions in the 
face of uncertainty, and understanding of the interconnectedness of global 
challenges and responsibilities emanating from such awareness [UNESCO, 
2014b]: 2).

•	 Second UNESCO Forum on Global Citizenship Education (GCED) — Building 
Peaceful and Sustainable Societies: Preparing for post-2015 in Paris (France), 
28-30 January 2015. Organized by UNESCO Headquarter, included 150 
participants from Permanent Delegations to UNESCO, GCED experts, teachers 
and education practitioners, research institutions and universities, the private 
sector, media, policy makers, UN agencies, civil society organizations, youth 
representatives, and other development partners. The Second Forum took place 
at a very strategic time, right after the UNESCO regional consultations on EFA 
and post-2015 and before the World Education Forum (WEF) in May 2015 in 
Incheon (Republic of Korea) where new educational targets will provide inputs 
to the Framework for Action on Education post-2015. 

This short analysis covers the most important events that United Nations and 
UNESCO have developed over the last 25 years, where they have harbored the 
common perspective to change the direction of world-society toward new sustainable 
development horizons, present and future. This is a persistent common perspective 
in the global policy framework that will seek the convergence of specific educational 
goals for the future during this year 2015. In this sense, the GCED is the continuation 
of the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014), 
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hence our proposal integrates a transdisciplinary methodology to understand the 
multidimensionality of the human condition/identity, and biomimicry as a symbiosis 
between ecosystems and human systems (and more specifically between sustainability 
and education). As the WEF will be the precursor for educational proposals of the UN 
High-Level Summit of September in New York, one could say that the challenge of 
achieving the SDGs represents an open opportunity for the emergence of transcultural 
and transnational education in harmony with the environment, in order that new 
generations “co-evolve as global citizens on the planet”. People need to feel like 
citizens of the world from a perspective of common humanity in the Homeland-
Earth [Morin and Kern, 1993], because the problems of our time (and their future 
consequences) can never be understood in an isolated manner through a Cartesian 
epistemological approach, which separates and reduces phenomena within the 
context of national boundaries and monodisciplinarity. By contrast, future post-2015 
educational goals should promote the notion of education as a universal, complex, 
dynamic, transdisciplinary, multidimentional, and multi-referential phenomenon 
changing and evolving constantly. In other words, GCED must think in the future 
human imagine developing a planetary-cosmic personality [Bazaluk, 2014] and a 
cosmodern consciousness [Nicolescu, 2014] which understand the human freedom 
and dignity in its earthly, physical, and cosmic condition [Morin, 1999], without 
falling in cultural homogenization. For this reason our proposal aims to integrate 
an educational worldview where a transdisciplinary methodology and biomimetic 
approach make up the DNA of a new transcultural tool that serves to support the 
GCED proposed by UNESCO.

Transdisciplinary Methodology: Linking the Levels of Reality 

The purpose of our work is to provide a panoramic picture of current glocal 
problems of human unsustainability; integrative eco-ethical worldview can potentially 
contribute to achieve the SDGs. In this research, philosophical and cosmological 
levels are linked to human production systems because the transdisciplinary 
nature of eco-ethics requires the presence not only of the unity of natural and social 
sciences, but a holistic image of humans in the universe. At the dawn of the third 
millennium, the understanding of human condition/identity on planet Earth needs 
an adequate and appropriate contextualization in the universe. When we analyze the 
connections between the microcosm and the macrocosm, we perceive that human 
beings are not involved in chaos and arbitrariness, but belongs to the large network 
of interdependencies, complementarities and reciprocities that constitute life [Capra, 
2005]. The emergence of life on Earth, around 3,8 billion years ago, was a complex 
process of exceptional natural phenomena, inherent in all living systems. A process 
which is expressed through unlimited creativity: mutation, gene exchange, and 
symbiosis [Capra, 1998]. From a cosmo-biological perspective, we can understand a 
new conceptual dimension of life, where all living beings share same basis of genetic 
code: the twenty amino-acids and four phosphatic bases. In fact, the diversity of living 
beings is caused by the combination of this cosmo-bio-genetic basis. The atomic 
particles that compose life on our planet -and that compose us-, are born in the first 
seconds of the cosmos: our carbon atoms were created in a sun before of current 
one and our molecules were formed on Earth [Morin, 2011]. This trans-dimensional 
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perspective has a deep ecological and spiritual sense for our worldview because the 
human evolutionary adventure is the latest stage of life on Earth. The modern human 
being is a vertebrate animal, mammal, belonging to the primates, which emerged 
200,000 years ago. In recent centuries he has imposed its anthropocentric, industrial 
and capitalist vision to the detriment of Pachamama (an Indigenous goddess known as 
earth mother). We consume around 120% of the natural resources that Earth Mother 
regenerats annually [Margulis, 2002]. Our consumer behavior is immersed in a 
fatalistic dynamic with a destiny to climate change (deforestation, loss of biodiversity, 
ozone, etc.), and our own self-destruction as a species.

There is an urgent need to get beyond the cognitive fallacy that the mental structures 
of social Darwinism and capitalist postulates of the 19th century have historically 
constituted, because they only understand natural and social systems as warmongers 
and competitive processes whereby species diverge from each other. The Darwinian 
concept of adaptation to the environment has become outdated with the scientific 
demonstration of the Gaia Theory [Margulis and Lovelock, 1989], which recognizes 
the Earth as an autopoietic whole, where living and nonliving systems intertwine in 
the same net of interdependence. In this way, the evolution of living organisms is 
linked with the environments‘ evolution: adapting mutually in a unique process of 
co-evolution. The co-evolution recognition as an ontological phenomenon has deep 
philosophical implications that involve a revolution in the current civilization model 
of values. We cannot maintain the current capitalist socioeconomic order because it is 
incompatible with the planet‘s limits. The global economic crisis is actually a crisis of 
planetary civilization characterized by exploitation and depletion of natural resources. 
“The only way to continue learning from nature is safeguard its patrimony, the source 
of new ideas” says Janine M. Benyus [Benyus, 2012: p.24] in her book Biomimicry, 
adding that “biomimicry becomes more than just a new way of looking at nature: its 
becomes a career and a ransom” [Benyus, 2012: p.24]. 

Thus, GCED proposed by UNESCO requires a new methodology outside of the 
positivist thought of the nineteenth and twentieth centuries, which reduces and 
separates the relationship between subject and object, that is, the hidden middle 
between human beings and nature. In this sense, the pioneering work “The Manifesto 
of Transdisciplinary” published in 1996 by physicist Basarab Nicolescu (President of 
CIRET3), is a proposal in perfect harmony with the paradigm shift that information age 
of network society [Castells, 2000] is demanding to achieve the SDGs. It represents 
a new epistemological approach which understands human being as an integral part 
of the autopoietic cosmic whole, and also houses the ethical imperative to develop 
a culture of peace. In fact, the International Congress organized by UNESCO and 
CIRET “Which University for Tomorrow? Towards A Transdisciplinary Evolution 
of the University”, celebrated in Locarno (Switzerland), participants would submit 
to the attention of Mr. Federico Mayor Zaragoza (Director-General of UNESCO at 

3 The International Center for Transdisciplinary Research (CIRET) is a non-profit organiza-
tion, located in Paris and founded in 1987. The aim of our organization is to develop research in 
a new scientific and cultural approach — the transdisciplinarity — whose aim is to lay bare the 
nature and characteristics of the flow of information circulating between the various branches 
of knowledge. The CIRET is a priviledge meeting-place for specialists from the different sci-
ences and for those from other domains of activity, especially educators.  For more information, 
visit: http://ciret-transdisciplinarity.org/ 
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the time) programs of action and cooperation between Member States. A statement 
with recommendations that addressed the specifics of the new transdisciplinary 
methodological vision that would end up germinating with the UNESCO´s 
Transdisciplinary Project “Toward a Culture of Peace”4 in full symbiosis with the 
UN International Decade of Culture of Peace and Non-violence for the Children of 
the World (2001-2010)5. In this context of new epistemological approaches, Nicolescu 
would present his three pillars of transdisciplinary: levels of reality, logic of the 
included middle and complexity. According with the last version found in his book 
“From Modernity to Cosmodernity. Science, Culture, and Spirituality” (2014), such 
axioms are the following ones:

1. The ontological axiom: There are different levels of Reality of the Subject and, 
correspondingly, different levels of Reality of the Object. 

2. The logical axiom: The passage from one level of Reality to another is ensured by 
the logic of the included middle.

3. The epistemological axiom: The structure of the totality of levels of Reality appears, 
in our knowledge of nature, of society, and of ourselves, as a complex structure: every 
level is what it is because all the levels exist at the same time [Nicolescu, 2014: p.207].

By examining the three methodological pillars of transdisciplinarity proposed by 
Nicolescu, we see the first two get their experimental evidence from quantum physics, 
and the third axiom is also opened for human sciences. In this third axiom opened to 
the human sciences is highlighted the influence of “complex thinking” promoted by 
Edgar Morin in his book “The Seven Complex Lessons in Education for the Future”, 
written in 1999 under invitation of Gustavo López Ospina, Director of UNESCO´s 
Transdisciplinary Project- “Educating for a Sustainable Future”. In this visionary 
work, Morin affirms that “teaching the human condition means teaching the cosmic, 
physical, and earthly condition of the individual-society-species” [Morin, 1999: pp. 
21-23]. Since these visionary intellectual horizons, all education pretending to be 
universal must take into account the different levels of epistemological and ontological 
reality that constitute the multidimensional identity of the individual-society-species: 
as individual in a local and specific community; as citizen of a determinate society 
belonging to a particular State/Nation; and as same cosmo-bio-genetic species in 
constant process of evolution. A human identity opened to the infinite diversity of 
global citizenship in its own unity as species. At the same way that own ontology 
structures the nature in different levels of Reality, humans have different strata, levels, 
and plans of gnoseological perception that structure and concretize their historical 
complexity in their cosmological context, hence we can also add the identity in the 
Cyber-Space-Time: the virtual identity. This educational perspective is also presented 
in the planetary-cosmic personality proposed by Bazaluk [Bazaluk, 2013; Bazaluk, 
2014], who is also in harmony with M. Montessori pedagogical approach: “The real 
importance of the M. Montessori methods is in need of cosmic education impact on 
the developing subconscious neural ensembles” [Bazaluk, 2014]. More significantly, 
this cosmic consciousness has the purpose to link all levels of reality, reintroducing us 
as “transforming agents” [Montessori, 1994].

4 Check http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/cppinfo.htm 
5 Check http://www.fund-culturadepaz.org/spa/DOCUMENTOS/InformeMundial_Cultu-

radePaz_2001-10.pdf 
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Thus, GCED pedagogical programs must model the human formation through 
the adjacent complexity in all levels of identity that human race is composed, 
without falling in reductionist, one-dimensional or homogenize logics. Our identity 
is composed from multiple dependencies. It is an original construction of multiples 
relationships. Every culture is more or less hybrid, mixed, made of crosses, retro-
feeds... There are not finished or perfect cultures. Each culture carries with its 
sufficiencies,  insufficiencies, functionalities, dysfunctionalities... “Eco-bio-anthropo-
social conceptual loop is a loop in which the thought of natural complexity should 
allow developing the thought of social and political complexity” [Morin, 1983: p.120]. 
Therefore, it is necessary to promote a structural epistemological transformation 
that facilitates the development of a complex thought capable to build a new kind of 
identity for the emerging global citizenship. A global identity based on the idea that 
humans are part of nature (governed by natural laws), whose historical approach 
addresses the past of people, life, Earth, and the universe. That is, a transdisciplinary 
perspective whose dynamic approach understand complexity of social relations 
of our time with nature, in harmony with the Big History spearheaded by David 
Christian in his book “Maps of Time” [Christian, 2010] and theoretically founded 
by Fred Spier in his work “Big History and the Future of Humanity” [Spier, 2011].

For the epistemological development of global identity is necessary overcome 
the antagonistic logics between the contraries that structures of thought derived 
from Newtonian classical mechanics have caused: subject vs. object, globality vs. 
locality, liberalism vs socialism, rational vs emotional, affectivity vs effectivity, 
etc. For this reason it is necessary to understand the second axiom of Nicolescuian 
transdisciplinarity, that is, the logic of the included middle that Stephane Lupasco 
[Lupasco, 1994] would demonstrate mathematically, because it represents the 
epistemological key to pass from one level of Reality to another adjacent. Relied 
on the quantum revolution, the logic of the included middle would overcome the 
classical logic principle “principium tertii exclusi” proposed and formalized by 
Aristotle, whereby the disjunction of one proposition and its negation is always true. 
The ontological structure of nature´s subatomic reality is manifested with striking 
phenomena: inseparability of subject and object, wave-particle duality, quantum 
superposition, complementarity, uncertainty principle, wave function, discontinuity, 
non local causality, indeterminism, etc. In this way, the logic of the included middle 
would revolutionize the cognitive structures of classical thought -derived from 
mechanistic concepts of classic physics-, because it would get relieve the existing belief 
of just one level of ontological reality that served as epistemological configuration 
for the formulation of materialist theories, religious dogmas, and political ideologies 
that devastated the twenty century because they thought they were in possession of 
the whole, and therefore, of absolute truth.

Translated into the educational world that concerns us, where neoliberal 
globalization has turned education into a purely commercial element (unable to 
be distinguished from any other field of commercial and financial reproduction) 
and meritocratic (PISA reports promoted by OCDE represent a good example 
of competitiveness and international validity), I consider that organization of 
knowledge derived from the postulates of quantum mechanics represents a 
bridge between the old logical paradigm tending to reduction, simplification, and 
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contradiction; and a new logical paradigm that tends to a holistic understanding of 
complexity, contradiction, and interdependence. A good example is the pioneering 
work that Fritjof Capra published in 1975, “The Tao of Physics”, where he makes 
an exploration of the parallels between modern physics (especially Quantum Theory 
and the Theory of Relativity) and eastern mysticism (Hinduism, Buddhism, Chinese 
thought, Taoism, and Zen). That is, a comparison between the Western rational 
modern knowledge and Eastern ancestral intuitive knowledge that demonstrates how 
nature has always been present in the rich philosophical and theological framework 
of mankind during his trans-historic path on planet Earth. Therefore, the logic of the 
included middle offers an opportunity to build a new philosophical-epistemological 
approach that goes beyond to the ontological essence of the individual-society-
species, representing a creative tool to build new transnational, transpolitical, 
transcultural, and transreligious conceptions capable to prevent future conflicts and 
to achieve a sustainable development. In words of Nicolescu:

The present instant is, strictly speaking, a non-time, an experience of relation 
between Subject and Object; thus, it contains potentially within itself the past 
and the future, the total flow of information and the total flow of consciousness, 
which cross the levels of reality. The present time is truly the origin of the future 
and the origin of the past. Different cultures, present and future, develop in the 
time of history, which is the time of change in the state of being of peoples and of 
nations. The transcultural concerns the time present in transhistory, a notion 
introduced by Mircea Eliade, which concerns the unthinkable and epiphany. 
The transcultural is the necessary condition for the existenc of culture. The 
complex plurality of cultures and the open unity of the transcultural coexist 
in the cosmodern vision. The transcultural is the spearhead of cosmodern 
culture. Different cultures are the different facets of the human being. […] 
The multicultural allows the interpretation of one culture by another culture, 
the intercultura permits the fertilization of one culture by another, and the 
transcultural ensures the translation of one culture into various other cultures, 
by deciphering meaning that links them and simultaneously goes beyond them 
[Nicolescu, 2014: p.14].

Since such cosmodern vision, I propose that existing debate on GCED does 
not have to find solutions for the increasingly complex problems that arise in the 
current economical system of the world-society of the third millennium. GCED 
should promote the transformation of capitalism´s production system inspired by 
biomimicry approach. Affirming that economic growth is good for itself, postulating 
that human quality levels can be measured by GDP and GNP of a country, represent 
an intellectual fraud of danger consequences in the era of global ecological crisis. 
While it is true that capitalist system has brought enormous material benefits, its 
functionalist view subordinates everything to the maximum economic profit and 
the indiscriminate consumption at the expense of nature. It does not work to debate 
between communism, anarchism, socialism, capitalism or any other political theory 
of social organization derived from classical mechanics mental structures (where 
there is just one level of reality), but to mimic our own nature: “if we want to get along 
with Gaia, it is precisely how we must see ourselves, as one vote in a parliament of 
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thirty (or perhaps even a hundred) million seats, a species among species” [Benyus, 
2012: p.24]. Why the human species continues mortgaging the future of millions of 
species by its absurd logic of irrational consumption, which involves the exploitation 
of natural resources? Why do we believe in the epistemological illusion of unlimited 
economic growth when it has never existed any living species in nature which grow 
endlessly to infinity?

Undoubtedly, the creation of a true GCED which pretends to achieve the SDGs 
implies a radical rupture with the political-economic and socio-educational structures 
of the past, because there is no doubt that technocratic education, still in vigor, is the 
consequence of alienating the social organization model that capitalism has imposed, 
after the Industrial Revolution, in order to reduce students to submissive consumers 
and passive citizens [Collado & Galeffi, 2012c.]. Promoting a GCED that encourage 
the compliance of the SDGs will require a poly-logical understanding6 [Galeffi, 2001] 
that understand the interlinks between micro-local-simple and macro-global-complex 
phenomenon. In words of Educator for Peace Alicia Cabezudo:

Global Education is not only about global themes, world problems and how to 
find solutions altogether — it is also about to envision a common future of Peace 
and Justice for All connecting micro-macro perspectives. And how to make 
this vision real and possible starting from our small spot in the world. (…). 
If Global Education shift the focus onto the transformation from a culture of 
reproduction and domination to one of partnership we are changing the general 
rules — transforming the value system underlying the global economy to make 
it compatible with the demands of human dignity we all ask for [Cabezudo, 
2014: p.22]

Consequently, I propose that GCED epistemological approach promotes, on the 
one hand, the development of a planetary-cosmic consciousness [Nicolescu, 2014; 
Bazaluk, 2013; Bazaluk, 2014] that embraces the supra-identity of “Homeland-Earth” 
[Morin and Kern, 1993] through learning the “Big History” [Christian, 2010; Spier, 
2011], which implies the recognition of human, life, Earth, and universe history. On 
the other hand, I also propose that GCED promotes an eco-ethic through the study of 
biomimicry, which inspires to understand the interdependence of ecosystems to make 
an organizational-procedural-structural application in human systems. 

Effectively, Newtonian logic of classical mechanics only allows us to observe reality 
in just one level, the level of reality 1. From this level of reality 1 is impossible come to 
a logical reconciliation between natural systems and human systems, because they are 
two contradictories process of structural organization that they destroy themselves, as 
happens between matter and antimatter. Hence the importance ensured by the logic 
of the included middle to achieve a coherent conciliation of the logical contradiction. 
Biomimicry is represented by the state “T” (quantum), that is, the quantum propriety 
to be wave (“A”) and particle (“no-A”) at the same time. In this way, following the 
philosophical postulates derived from quantum mechanics, we find the level of 
reality 2, where biomimicry appears as conciliatory element of openness to new 

6 The poly-logical perspective, according Galeffi (2001), includes the coexistence of multiple 
logics in human knowledge processing, bringing together different plans of formation of Real 
without the monological reduction to a single plan of Reality, as it happens in western modern 
rationalism.
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multidimensional and multi-referential horizons for the formulation of knowledge 
theories available to find solution for the current unsustainability.

Biomimicry: A Necessary Eco-Ethical Dimension for a Future 
Human Sustainability 

Human irrationality in patterns of consumption and production of the current 
capitalist system are unsustainable and are also causing serious consequences in 
the environment: climate change, desertification, destruction of natural resources, 
pollution of water and air, global warning, etc. In this sense, if we reclaim the principle 
of biomimicry as political, educational, and epistemological proposal to achieve a 
sustainable development, it should be made a small mention with the intellectual 
work of some thinkers who have proposed to learn from nature to build a more 
just, democratic, and better integrated with the biosphere society. A good example 
is the British biologist and ecologist Barry Commoner [Commoner, 1973], with the 
formulation of the basic “laws” of ecology:

1. Everything is connected to everything else. There is one ecosphere for all living 
organisms and what affects one, affects all.

2. Everything must go somewhere. There is no “waste” in nature and there is no 
“away” to which things can be thrown.

3. Nature knows best. Humankind has fashioned technology to improve upon 
nature, but such change in a natural system is likely to be detrimental to that system.

4. There is no such thing as a free lunch. Exploitation of nature will inevitably 
involve the conversion of resources from useful to useless forms [Commoner, 1973: 
pp. 33-45] (own translation).

In his later book “Making Peace with the Planet”, Commoner [Commoner, 1992: 
p.15] notes that techno-sphere prevalent in industrialized societies “is in war” with 
the biosphere, causing a global ecologic crises impossible to be hidden. Basic laws 

Figure 1. Representation of biomimicry concept in the logic of the included middle. Own 
elaboration from Nicolescu [Nicolescu, 2002: p.51]
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of ecology that harbor a strong link of similarity with the notion of “ecoliteracy” or 
“ecological literacy” developed by Capra [Capra, 1998; Capra, 2005], consist of the 
understanding the five organizational principles of ecosystems to build sustainable 
human communities: 1) Interdependence. 2) Cyclical nature of ecological processes. 
3) Tendency to associate, establish links and cooperate as essential characteristics 
of life. 4) Flexibility. 5) Diversity. In short, Capra [Capra, 1998: p.20] argues that 
“understanding the life must be seen as the scientific vanguard of the paradigm 
shift, from a mechanistic world conception through an ecological conception”, 
postulating that human systems should be governed by the key criteria of a living 
system: a) organizational pattern or configuration of relationships that determinate 
the essential characteristics of the system; b) structure or physical embodiment of 
the organizational pattern of the system; c) vital process or involved activity in the 
continuous physical embodiment of the organizational pattern of the system [Capra, 
1998: p.175]. In words of Capra: 

Reconnecting with the web of life means rebuilding and maintaining sustainable 
communities in which we can satisfy our needs and aspirations without 
diminishing the chances of future generations. For this task we can learn a 
lot from ecosystems, true sustainable communities of plants, animals, and 
microorganisms. To understand them, we must turn first the basic principles of 
ecology; we must, so to speak, become ecologically literate. Being ecologically 
literate, being “ecoliterate”, means understanding the organizing principles of 
ecological communities (ecosystems) and use these principles to build sustainable 
human communities. We need to revitalize our communities including education, 
business, and policies [Capra, 1998: p.307] (own translation).

Furthermore, according to the Capra´s eco-literacy, also deserves special 
attention the six basic principles for the ecological reconstruction of economy that 
Jorge Riechmann [Riechmann, 2014: p.211] suggests from the concept of biomimicry: 
1. Homeostasis or “steady state” in biophysics terms. 2. Living from sun as energy 
resource. 3. Close material cycles. 4. Not carrying too far the materials. 5. Avoiding 
xenobiotics as POPs (Persistent Organic Pollutants), GMO (Genetically Modified 
Organisms). 6. Respecting diversity. Principles which according to Riechmann 
[Riechmann, 2014: p.35], imply an “inflection toward eco-socialism”:

Ecological Theory describes how biotic communities go for a process of 
development (or ecological succession) from youth to maturity (or climax). 
The interesting thing for us is that this maturity state is characterized by 
stability, decrease of net production of biomass (more energy is consumed in 
respiration), decrease of entropy, complexity (increased information), closing 
cycles of minerals, increased nutrient conservation, and increasing the global 
efficiency in the use of energy and nutrients. So, it does not seems unreasonable 
to derive -by biomimicry-, from the maturity ecosystem concept, the idea of 
economic homeostasis or steady state (in biophysical terms) to human systems 
[Riechmann, 2014: p.212] (own translation).

In other words, what Riechmann [Riechmann, 2014] defines as economic 
homeostasis or steady state means stop growing economically to focus more on 
qualitative development. At the same way as there is no living species in nature which 
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grow all time, the economy (as transversal axis of human systems) must steady, only 
consume necessary natural resources and focus on human capabilities in a broaden 
form. This means stop using the GDP and GNP as a compass to guide progress, 
because they do not take into account the number of hours that parents devoted to 
their children, or insecurity in the streets, or the quality of education, quality health 
systems, etc. In addition, those countries with a high GDP have done it by destroying 
the environment, as has been the case of China or Taiwan in the last years. An economic 
vision that, in short, is in harmony with the line of thinking of the philosopher and 
economist Amartya Sen [Sen, 2000], awarded the Nobel Prize in Economics in 1998:

If instead of focusing our attention only on income poverty we focus on the 
global idea of a lack of skills, we can understand better the poverty and freedoms 
of human lives from a different basis of information (which implies a kind of 
statistics that the prospect of income tends to set aside as a benchmark for 
analyzing the economic and social policy) [Sen, 2000: p.37] (own translation).

Although in this article I have no interest in discussing the development of 
appropriate indicators to measure the development and welfare of global citizenship, 
I want to note that, since 1990, the theoretical assistance of Amartya Sen and Martha 
Nussbaum resulted in the annual publication of the Human Development Report 
by UNDP. A first step would cause a broad socio-political debate of global nature 
characterized by the birth of new sophisticated index, as Human Development Index, 
Gender Empowerment Index and Gender Development Index, Capability Poverty 
Index, Index of Sustainable Economic Welfare, Genuine Progress Index, etc. A socio-
political debate that would arrive to all corners of the world with the strong contrast 
provoked in the comparison of the numbers from the United Nations and the doctoral 
thesis of Mattew Bentley in 2003. The United Nations [United Nations, 2003] 
estimated that 2,800 millions of citizens (46% of the world population) subsisted 
on less than $2 per day, of which 1,200 million (20% of the world population) did 
with less than a dollar per day. In contrast, Bentley [Bentley, 2003] estimated as 
“global consumer class” to 1,700 million people (28% of the world population) living 
in the European Union (350 millions), USA and Canada (270), China (240), Japan 
(120), and India (120). In such sense, we live in the world risk society [Beck, 2008] 
where “the total world consumption of natural resources is already about 20% higher 
than the annual rate of recovery” [Riechmann, 2014: p.2011]. A question of human 
inequality that clashes with the idea of justice of Amartya Sen:

Distribution of the benefits of global relations depends not only on domestic 
policies, but also in a variety of international social arrangements, as trade agree-
ments, the rules of the industrial property, global health initiatives, international 
educational agreements, facilities for the dissemination of technology, the treat-
ment of accumulated debts (often caused by irresponsible military rulers in the 
past) and the control of conflicts and local wars. All these are questions eminently 
debatable that may be propitious issues for the global dialogue, including criti-
cisms come from near and far [Sen, 2010: p.442] (own translation). 

Responding to with Sen´s reflection, I consider that GCED should stimulate a 
global dialogue that addresses these issues from new virtual and physical modalities. 
Certainly, the use of measuring indexes of quality of life, which take into account 
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environmental conditions, will promote a critical and planetary consciousness 
through global solidarity reflections that, ultimately, will favor the creation of new 
social organization proposals associated with the principle of biomimicry. Having 
mentioned just a few examples of authors who have proposed that human economy 
should mimic the “natural economy” of ecosystems, I consider the biomimetic approach 
is one of the most innovative responses in recent years to protect the environment 
and improve the quality of life through new sustainable habits of consumption and 
production. The term biomimicry comes from the ancient Greek βίος (bios), life, and 
μίμησις (mīmēsis), imitation. In the nineties, the term biomimicry would be used 
in disciplinary fields of material sciences, cosmetic research, and robotics, until the 
American science writer Janine M. Benyus popularized it with her book “Biomimicry: 
Innovation Inspired by Nature”. Since then, biomimicry emerged as a new science 
that considers and values of nature as model, measure, and mentor [Benyus, 2012: 
p.13]: looking for the inspiration and imitation of the natural process to be applied 
into social systems, and thus find innovative solutions to complex problems (such 
as SDGs). “Biomimicry uses an ecological standard to judge the correctness of our 
innovations. After 3.8 billion years of evolution, nature has discovered what works, 
what is appropriate, and what endures” notes Benyus [Benyus, 2012: p.13], affirming 
that biomimicry “begins an era based not on what we can extract from the natural 
world, but what it can teach us” (ibidem). In this line of thought, Benyus founded 
the “Biomimicry Institute” (http://biomimicry.org/) and recognized nine basic 
operational principles of Life in the Nature that can be used as example of beneficial 
model for human behavior. In words of Benyus:

The communities of living things maintain a dynamic stability, as a choreography, 
juggling the resources without accumulating waste. After decades of persevering 
study, ecologists have begun to understand the hidden similarities between many 
interconnected systems. From their notes, we can begin to guess a canon of laws, 
strategies, and principles that resonate in every chapter of this book:

Nature runs on natural sunlight.
Nature uses only the energy and resources that it needs.
Nature always fits form to function.
Nature recycles everything.
Nature rewards cooperation.
Nature depends on and develops diversity.
Nature requires local expertise and resources.
Nature avoids internal excesses.
Nature taps into the power of limits [Benyus, 2012: p.22] (own translation).

The nine principles of Life from Nature identified by Benyus [Benyus, 2012], invite 
us to reflect and compare the inherent characteristics of ecosystems with the culture 
of human production. From the reports of the Club of Rome in 1972, The Limits 
to Growth, the situation in which we are currently in the biosphere has worsened 
dramatically. Anchored in production models where reign the “planned obsolescence” 
to increase consumption, we continue without considering that biosphere is finite, 
with natural resources that have limits to regenerate, and that degradation (entropy) 
is manifested through the second law of thermodynamics. “There are alarming 
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indicators about the brutal climate imbalance that we have implemented, and which 
consequences will be terrible (ecocide more genocide, if you want to express it in a 
synthetic formula)” notes Riechmann [Riechmann, 2014: p.333]. With such future 
prospects, there is no doubt that our grandchildren will suffer, during the second half 
of this century, the climatic consequences of global warming caused by our consumer 
culture and irrational production. 

Consequently, future goals for 2030 of SDGs force us to act urgently to transform 
the current view of environmental degradation for a feeling of belonging to a common 
heritage that we must protect and regenerate. For this reason, following the political 
sociology of education that Carlos Alberto Torres [Torres, 2009; Torres, 2005] 
proposes to make a “transformative reading of the world”, GCED should constitute 
a transformative tool that promotes new symbiosis between ecological sustainability 
and human rights through the notion of common identity with a large ecosystem: the 
Homeland-Earth [Morin and Kern, 1993]. A line of thought in harmony, among others, 
with the work done by UNESCO Vietnam under the program “Man and Biosphere”. In 
words of the current Representative of UNESCO to Vietnam, Katherine Müller-Marin: 
“Bioliteracy is the ability to understand the language of life. A bioliterate citizen seeks 
a continuum of understanding, enabling individuals to develop their knowledge and 
innovative potential in order to coexist fully with their surrounding community and 
natural environment” [Collado, 2014: p.13].

From this bioliteracy vision which harbors the hope to plant a better world, GCED 
must disseminate in pedagogical contents the idea of biomimicry to inspire global 
citizens to observe and learn from nature, rather than exploit and destroy it. Sustainable 
development is not a goal, but a continuous process of proper management with all 
natural goods of the biosphere. For this reason, the nine principles of life from nature 
that Benyus [Benyus, 2012] identifies, are in fact, a source of ecoliteracy inspiration 
[Capra, 2005] to create new forms of eco-ethical conduct with respect to life. As such, 
we have to make a small synthesis of them to develop deeper conclusions:

1. Nature runs on natural sunlight: the energy absorbed by almost all natural 
communities comes from the nuclear fusion that sun makes at 150 million 
kilometers. “The solar, wind and tidal energies, as well as biodiesel, all derive from 
the current sunlight” [Benyus, 2012: p.321]. When we burn fossil as oil, natural 
gas or coal, we are using the old sunlight which remained trapped (compressed 
in an environment without oxygen) in the bodies of animals and plants of the 
Carboniferous period. When the combustion is made, we are completing “the 
decomposition process suddenly, pouring the coal stored into the atmosphere 
in large quantities, ignoring the ecosystem precept of no big flows” (ibidem). 
Taking into account that our biosphere is a closed and autopoietic system, 
this attitude would be equivalent to burn the furniture inside our home with 
the windows closed. Unfortunately, fossil fuels are too cheap and the current 
consumer society, addicted to energy, goes to full exploitation of these natural 
resources. A good example would be the leaves, which perform photosynthesis 
(biochemical decomposition of solar energy in nutrients) “with amazing 95% 
of quantum efficiency” [Benyus, 2012: p.319], four times more efficiency than 
solar panels built by human.
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2. Nature uses only energy and resources that it needs: While it is true that second 
law of thermodynamics converts energy into heat, and a portion of energy is 
no longer usable, nature knows how to get energy efficiently through different 
ecosystem connections. In order to make an optimum use of limited habitat, 
each organism has found a niche and only uses what it needs to survive and 
evolve. Thus, the lessons of natural systems can guide us to establish new uses 
for energy. We must consider what we are maximizing (production) and focus 
more on optimization, as natural systems do when they invest their energy 
in maximizing diversity to become more efficient in the process of recycling 
organic nutrients and minerals [Benyus, 2012: p.322].

3. Nature fits form to function: nature is a highly cooperative system made by 
dense interactions between its components. The whole ecosystem network 
has been built in the limits of available resources and as a result, the entire 
ecosystem has reached an internal coherence of intricate organic patterns 
which form is adapted to the function. The nature optimizes rather than 
maximizing. On the contrary, our industrial ecosystems “continue betting 
on higher rates of productivity and growth, for a maximum flow of material 
extracted from Earth and converted into shiny new items. 85% of manufactured 
goods quickly becomes waste” [Benyus, 2012: p.323]. Indeed, the current 
globalization economy defines its success by fast growth and creates the illusion 
to measure progress and human development by indicators such as GDP and 
GNP. By contrast, organisms co-evolving in nature adapting themselves into 
the changes of others, that is, making that structure play several functions in its 
environment. “The lesson is that we have to delay the material manufacturing 
and put the emphasis on quality and not quantity of new items” (ibidem). 

4. Nature recycles and finds uses for everything: “One of the key lessons of 
ecology systems is that when a system accumulates biomass (total weight of 
living matter), it needs more recycling to avoid collapse” [Benyus, 2012: p.312]. 
The existence of trophic chains in ecosystems has a circular organizational 
scheme where producers, consumers, and decomposers have evolved together 
in a closed loop to prevent the loss of resources: “all waste is food, and 
everyone is reincarnated into the body of other” [Benyus, 2012: p.313]. The 
problem of human culture of production and consumption is that it continues 
accumulating biomass without a network of closed loops. In this sense, Benyus 
[Benyus, 2012] explains several examples of “zero waste economy” in European 
Nordic countries (especially Denmark) where there are small trophic networks 
of industrial ecology with closed loops, where the exchange of information and 
the mutual wish to utilize the waste causes that all manufactured products 
coming from market, re-entering into the production system through legislation 
recovery and reimbursement systems. 

5. Nature rewards cooperation: in mature ecosystems the cooperative 
strategies among organisms are as important as competition. According to the 
endosymbiosis hypothesis of Lynn Margulis [Margulis, 2002], the symbiosis 
between two species is a fundamental element of evolutionary progress from 
billions of years ago. Natural ecosystems operate in a complex symbiotic 
network of mutually beneficial relationships and when they grouped a large 
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number, they make up organs and organisms. In fact, the endosymbiotic theory 
postulates that our body is actually a combination of unicellular organisms that 
have conformed a huge pluricellular organism. Translated into the human 
production system, the Japanese industrial ecologist Michiyki Uenohara, 
notes that “we have plenty arteries (main tracts where flow products from 
the industrial heart to the body of economy), but we also need veins, return 
tracts of used products to purify and reuse their materials” [Benyus, 2012: 
p.318]. The lesson learned, therefore, is to build an economy where the arteries 
and the veins have the same importance, what would imply the imitation of 
ecological systems of closed loops that reuses the resources. According with 
Benyus [Benyus, 2012: p.319], an example of pre-competitive cooperation 
is constituted by the American brands Chrysler, Ford, and General Motors, 
developing partnerships for the manufacture of standard material that allow 
them to reuse parts of each other. 

6. Nature depends on and develop diversity: the enormous development of 
diversity in nature is due to their experience of billions of years in “trial and 
error”. Nature is characterized, in consequence, by the multi-referential 
approach that randomness produced by the entropy (rupture of the order) has 
enabled with its flexible opening to new anomalies. This eco-biological flexibility 
has enabled a large variety of animals and plants over billions of years around 
the entire habitat of planet Earth. Therefore, the lesson we learn from nature 
is that our industrial system must be flexible to be adapted to the emerging 
needs of global citizenship, and be as diverse as its own environment to respect 
regional, cultural, and material uniqueness of the place.

7. Nature requires expertise and resources: generally, natural ecosystems are 
connected in a relatively closed manner in the space-time. There is a rich 
biodiversity in the local ecosystems where many local species co-evolve together 
to be adapted to the changes. Unfortunately, the current capitalist trend is a 
global economy without frontiers where manufactured goods are produced in 
far countries geographically separated. In this sense, we must learn from the 
local knowledge and experience that indigenous people have, because “the idea 
of an adapting economy to the land and take advantage of its local attributes 
would bring us closer to the organisms that have evolved until become local 
experts” [Benyus, 2012: p.339]. 

8. Nature avoids internal excesses: “The biosphere (the layer of air, land, and 
water that sustains life) is a closed system, meaning it is not imported or 
exported materials (apart from the naughty meteorites)” [Benyus, 2012: p.332]. 
The autopoietic character of the biosphere get that life maintains the necessary 
conditions to regulate itself through a constant exchange between organisms 
(photosynthesis, respiration, growth, mineralization, decomposition, etc.). 
Unfortunately, the global industrial system is an opened system where “nutrients” 
become “waste”, without any significant recycling process. This exploitation 
dynamic of natural resources and pollution is changing drastically the natural 
process because they cannot recycle the huge amounts of CO2 emitted into the 
atmosphere (currently 355 of each million of molecules). The only answer is an 
industrial ecosystem that can be integrated in the biosphere without harming it.
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9. Nature taps into the power of limits: nature has learned that living with finite 
resources is a powerful resource of creativity. In nature there are internal feed-
back mechanisms which optimize the use of resources of the environment in 
constant balance, with moderation and without devastating it. That means not 
mortgaging the future because, otherwise, it would die. The lesson is that our 
current production system cannot continue to push the limits of the planet. 
Nature teaches us to flourish within biological limits, without being in continuous 
predatory expansion. On the contrary, we must “adapt human systems to 
ecosystems (biomimicry), managing greater efficiencies (eco-efficiency) and 
act on the demand with self-containment measures (generalized demand 
management)” [Riechmann, 2014: p.28].

The nine principles of life from nature that Benyus [Benyus, 2012] identifies are 
incompatible with the current capitalist socio-economic order. “It could even be 
said that capitalism is the metaphorical antithesis of the natural process of life: in it 
prevails exclusion, squander, deregulation, what we call today as relocations, as well as 
unaware speculative flows to real production of goods and services” notes the natural 
philosopher Luciano Espinosa [Espinosa, 2007: p.66] compared to natural systems 
of the biosphere where “operate inclusive circuits of all member of the network, 
which are attached to the ground, tied to the satisfaction of the basic needs and the 
constant recycling of matter and energy” (ibid). This comparison lead to suppose the 
eco-ethic understanding of their own life in its multidimensional complexity. An eco-
ethic understanding that should be promoted by the GCED to face the global techno-
economic dynamics that are destroying life on Earth. GCED should aim to establish 
itself as the political, educational, and epistemological tool able to modify the socio-
ecologic metabolism through new symbiosis between natural ecosystems and human 
cultures systems of production. 

To do this, we must address the principle of biomimicry in a broader sense, “to 
understand the operating principles of life in its different levels (particularly the eco-
systemic level) with the goal to rebuild human systems in order to fit them in the 
natural systems harmoniously” [Riechmann, 2014: p.171]. Then, we could define the 
GCED metaphorically as a living organic structure in constant process of adaptation 
and co-evolution with the environment. Therefore, GCED should not only think about 
how to integrate the eco-bio-ethical principles of biomimicry in the political structures 
and the national/regional/local educational curricula. GCED should also think about 
how to apply them in terms of networks. Since the scholarly microcosm embodies the 
macrocosm of social structures, the common future of humanity among the planet 
Earth requires a true political, epistemological, and educational transformation which 
implies the emergence of a new civilizational paradigm characterized by the change of 
hierarchies to networks in the social organization field. 

This vision of social organization around networks provides a new perspective to 
understand better the natural ecosystems, which are organized as networks of networks 
[Capra, 1998]. Ecological literacy should also include adults, media, and policy makers. 
In this regard, it is important the Article 16.B of the Declaration of Aichi-Nagoya on 
ESD, where the Director-General of UNESCO is requested to continue to “harness 
partnerships and mobilise networks including the UNESCO ASPnet, UNESCO Chairs, 
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Centers under the auspices of UNESCO, the World Network of Biosphere Reserves 
and World Heritage Sites, as well as UNESCO Clubs and Associations” [UNESCO, 
2014b]: 2). Undoubtedly, all these associations partners should develop and interact 
in form of networks, as a “constellation of twinned NGOs-Schools” [Collado, 2013a], 
to face the glocal challenge to build a GCED which promotes a cosmodern perspective 
of the human condition/identity in the Homeland-Earth, as well as the formulation of 
new biomimetic systems of economical production sustainable with the environment.

Linking Eco-Political-Educational Networks with UNESCO: 
A Constellation of Twinned NGOs-Schools?

I believe that one of the goals of current educational systems is to build new 
peaceful and sustainable meeting points between the cultures and civilizations that 
co-exist in the Homeland-Earth [Morin and Kern, 1993]. As it is stated in UNESCO’s 
Constitution “since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of 
men and women that the defenses of peace must be constructed.” In the current global 
context, this vision is more relevant than ever and sets the background for UNESCO’s 
current engagement in GCED. In this sense, as we have mentioned before, there is 
an important eco-political-educational network with different centers, associations, 
and institutions in charge to promote the ideals of UNESCO -as expressed since its 
Constitution-, to act in favor of peace and international cooperation by promotion of 
education, science, and culture. Perhaps, the best known project by its quantitative 
and qualitative connotations at glocal level is the Associated Schools Project Network 
(ASPnet). ASPnet was created by the Resolution 1.341 at the end of November 1953, 
with the aim to set up “education for living in a world community: coordinated 
experimental activities in schools of Member States” [UNESCO, 2003: p.7]. The 
report “UNESCO Associated School Project Network (ASPnet): Historical Review 
1953-2003” describes the ASPnet evolution over its first five decades, and the official 
website of the project (http://en.unesco.org/aspnet/) tells us that there are more 
than 10,000 schools in 181 Member States seeking to meet the goals of Education 
for All (EFA) defined in the Dakar Framework for Action. ASPnet´s work follow four 
main study themes: 1) World concerns and the role of the United Nations system; 2) 
Education for sustainable development; 3) Peace and human rights; 4) Intercultural 
learning. Moreover, UNESCO Chairs develop activities of research, innovation, 
dissemination, and training with development programs of higher education through 
networks of inter-university cooperation. The initiative was approved in 1992 by the 
General Assembly of UNESCO in its 26th session, which stated UNITWIN Program 
for conducting interdisciplinary projects between twinned universities. According to 
the website of UNESCO, there are currently around 850 institutions in 134 countries 
seeking to achieve the goals of EFA and MDGs through ESD activities. Something 
similar is happening with the World Network of Biosphere Reserves and World 
Heritage Sites, specially with regard to monitoring the implementation of the Madrid 
Action Plan for Biosphere Reserves, whose purpose is to promote, develop, and share 
knowledge and learning related to ESD, as well as strengthen cooperation between 
intersectional platforms (ESD, climate change, post-crisis or disaster situations, etc.). 
Another pillar of collaboration and regional/national/international mobilization 
are the 4,000 UNESCO Clubs and Associations, conformed by volunteers groups of 
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different ages and socio-professional status who act as activist of the civil society in 
service to UNESCO ideals of cooperation in more than 100 countries.

All these networks of partners make up, as a whole, the concept of “Constellation 
of Twinned NGO-Schools” [Collado, 2013a], which is characterized by the intention 
of expanding the horizon opened by the GCED through the creation of a Cybernetic-
Space-Time (CST) where UNESCO acts as gravitational force to develop altruist 
educational projects of cooperation in all the corners of the Homeland-Earth. CST 
represents, effectively, the propitious level of reality for the GCED proposed by 
UNESCO can develop new educational networks of transnational cooperation in 
worldwide. For this reason, the proposition “Constellations of Twinned NGO-Schools” 
represents a specific proposal that aims to contribute to the SDGs by 2030 through a 
virtual network of awareness promoted by the associations partners mentioned above. 
In the proposal of “Constellation of Twinned NGO-Schools”7 [Collado, Galeffi and 
Ponczek, 2014a] the Member States of the United Nations would make a national/
regional/local campaign to attract schools, universities, associations, and institutions 
interested in participating in programs of cooperation and development, and all 
countries will send a list/database to UNESCO (something which has already been 
underway for decades as we have seen). To this end, schools would have to make a 
detailed description with their defining characteristics (number of students, which 
languages are learned, public or private status, etc.), as well as related information of 
their cities, neighborhood and/or community in which their students-citizens live (i.e. 
geographical situation, demography, weather, etc.). In addition, each NGO-School 
should have its own website to be accessed in a common database of UNESCO to 
facilitate free interconnections and twinning between other NGO-Schools. At the same 
time, each student would have his/her own profile to be interconnected with other 
students around the world. Would it be possible that own students explain festivities 
and traditions of their people to other students for a better understanding of cultural 
differences from the early age (avoiding the “pollution” of the medias controlled by 
the groups of economic power)? Would it be possible to imagine glocal nodes of 
eco-political-educational action which work together to achieve the SDGs by 2030? 
It would be, in short, a specific proposal for the Framework of Action on Education 
post-2015 relies in the advances that telecommunications revolution has brought us 
with information and communications (ICT) to expand and reinforce partnerships 
and networking opportunities with emphasis on teachers and educators belonging 
to UNESCO associations networking mentioned. A proposal which main goal aims 
to contribute to the SDGs by 2030 through a virtual network of awareness promoted 
by the GCED. A proposal in harmony with the report: “Global Citizenship Education: 
An Emerging Perspective” issued after the UNESCO Forum on Global Education 
Citizenship: Preparing Learners for the Challenges of the 21st Century”:

3.1.3. There is a need to support youth-led initiatives. Partnerships with civil 
society are also needed. Utilisation of new ICTs is critical. New approaches may 
meet with reservation and/or resistance. An emerging perspective on global 

7 We have defined more this concept in “The Constellation of Twinned NGOs-Schools: A 
New Transdemocratic Horizon in the Global Citizenship Education Proposed by UNESCO for 
the Post-2015 Sustainable Development Agenda”, published in Future Human Image 1 (2014), 
pp. 110-126.
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citizenship education, however, maintains the need for stakeholders and actors 
to be open to different, but effective venues and solutions.  (...)
3.2.2. Global citizenship education must reflect the voices of diverse stakeholders 
from different regions, sectors and populations. A network of stakeholders, who 
could meet for periodic discussions, can help continually renew interests and 
reconstruct the objectives of global citizenship education. A strong network and 
expertise must be made available at all levels — global, regional, national and 
community levels, via all means of communication and interaction [UNESCO, 
2013: pp. 5-6].

Cosmic Reflections on Future Human Image

The main objective of the article has been to elaborate a specific proposal for 
the emerging Framework of Action on Education post-2015 in the previous period 
of the World Education Forum of May 2015 in Incheon (Republic of Korea). With 
the intention to reinforce bonds between education and sustainability through 
symbiotic bridges between nature and human culture, my proposal aims to create 
the foundations of a new theoretical-epistemological-methodological model that 
contribute qualitatively in the open debate for the implementation of GCED in the 
post-2015 Development Agenda:

2.2.11. The debate also relates, in part, to the question of how to promote, 
simultaneously, global solidarity and individual national competitiveness or 
how to bring together local and global identities and interests. In countries 
where identity is a sensitive issue and solidifying the national identity itself is 
a challenge, room for promoting a sense of citizenship at the global level could 
be limited, although this does not necessarily belie a lessened desire of the 
individual members of these societies to connect and interact globally. Similarly, 
citizens showing concerns about, and taking actions for, the communal benefits 
of the globe, could be believed to cause challenges to local/national authorities 
if their actions are perceived to be in conflict with local/national interests 
[UNESCO, 2013: pp. 4-5] 

Obviously, reflecting and discussing new proposals concerning the SDGs and GCED 
carries many questions and approaches. My main intention is not to address the GCED 
and propose specific biomimetic and transdisciplinary pedagogical contents, but to 
promote the emergence of a new paradigm of civilization taking nature as guiding 
ecological model (but without becoming an imperative mandate that overrides human 
freedom for other social spheres, because in nature there are also an implacable predation 
among living things). Therefore, my contribution to the post-2015 Development Agenda 
has to be understood as an awareness proposal in continuous evolution, opened to 
reinterpretation, complements and considerations. In this sense, doing a recapitulation 
of the explained reflections throughout the article about education, sustainability, and 
the post-2015 Development Agenda, my proposal addresses SDGs and GCED from a 
triple theoretical-epistemological-methodological field that promotes:

1. The development of a new cosmodern consciousness that embraces the 
supra-identity of the Homeland-Earth through learning the Big History. The 
emerging global citizenship must learn to contextualize human beings, life, 
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Earth, and universe history from transdisciplinary methodological approaches. 
This implies examining the multidimensional identity of the emerging global 
citizenship through a cosmic-planetary approach that conceives the human 
condition complexity as individual-society-species: contextualizing cosmic 
and astro-biologically the human species to understand we all are ontologically 
equal beings (with the same molecular composition of DNA); with a rich 
cultural and spiritual diversity that characterized every society according their 
phenomenological and hermeneutical historical context; and with interests, 
motivations, and dreams radically different between individuals. A human 
condition/identity that is also interconnected in the CST through mobile devices 
in their virtual identity condition. This cosmodern vision that contextualize 
the human condition/identity multidimensionally is a real transformative 
tool for the GCED because it promotes the emergence of a new planetary 
civilization capable to write its own transhistory. A political, educational, 
and epistemological transnational process which involves to write the history 
together without cultural hierarchies in the space-time: taking into account 
the contributions of postcolonial theory to development education [Andreotti, 
2007]. In short, this transdisciplinary approach represents the formation of real 
“worldlists”, a term created by the Argentine writer Ernesto Sábato to express 
the urgent need to rely on people who are alert to the most urgent and global 
problems. So, inspired by this author, the thinkers Edgar Morin, Emilio-Roger 
Ciurana, and Raúl Motta [Morin, 2003a] assert that planetary education must 
foster a worldology of everyday life to understand the transcendental unity 
of the individual-society-species: the unitas multiplex (diversity in unity and 
unity in diversity).

2. The SDGs fulfillment: organizing knowledge from a biomimetic and trans discip-
linary perspective that studies the unity-diversity of human condition along 
its co-evolution with the environment. An environment constituted by living 
and non-living systems who are intertwined in the same network of universal 
interdependence that distinguishes them in their existence, independence, 
creativity, and individual identity through an ecological relationship where all 
phenomena are interrelated in their different levels of glocality. In other words, 
the purpose of strengthening the ties between education and sustainability means 
implementing the biomimetic vision in the pedagogical contents of the GCED 
to create new identity models of planetary character in ecological and spiritual 
harmony. Biomimicry is a meeting point between societies called “primitive” and 
the called “hyper-technological”, because it has an ecological and spiritual corpus 
which plays the symbiogenetic role between nature and human culture. According 
to the Mexican anthropologist and economist Cristina Nuñez-Madrazo8 [Nuñez-
Madrazo, 2012: p.109], “transdisciplinary educational experience for sustainability 
includes the spiritual dimension as a core for creating relevant knowledge within 
our societies, at local and global levels”. The process of human identity development 
is a significant dialogical relationship between knowing and doing, mediated by 
the individual consciousness, which implies “go beyond rationalism, dualism and 

8 Cristina Nuñez-Madrazo is Director at the Eco-literacy and Dialogue of Knowledge Center 
and Director of Transdisciplinary Studies in the University of Veracruz in Mexico.
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fragmentation of knowledge (ibidem).” Thus, the past and the future are present in 
the spiritual and scientific research, being complementary inquiries of a common 
reality conformed by the undivided wholeness between consciousness, matter, 
and energy [Maturana and Varela, 2001]. As such, the GCED must combine 
formal, non-formal, and informal education to create a convergence framework 
between outer knowledge that nature offers us (ontological framework), 
and the inner spiritual knowledge of mankind (gnoseological framework). 
Psychosomatic experiences between body and mind, as ancient philosophical 
traditions show us, help us to establish and develop sacred connections between 
Nature and Life [Collado, 2014]: promoting sustainable human socio-economic 
practices with the environment. Therefore, GCED requires the synergy between 
transdisciplinary methodology and the biomimetic approach to achieve the SDGs. 
A theoretical-epistemological-methodological synergy that Canadian specialist in 
transdisciplinary studies of consumption, home economy, integral thinking, and 
moral leadership Sue McGregor would sense in her article “Transdisciplinary and 
Biomimicry”: 

In summary, transdisciplinary problem solving from a biomimicry perspective 
means recognizing organic patterns and natural connections, understanding 
the causes and effects of competing and interrelated components, and then 
making appropriate modifications.(…) From a biomimicry perspective, 
people inherently adapt, deconstruct and recreate as needed, a process that 
mirrors the actions of living organisms. (…) The fit between biomimicry and 
transdisciplinarity is elegant, ripe with hope and potentialities. Within its 
iterative solution-creation process, biomimicry aims to produce both new 
knowledge and technical artifacts (innovations) (…) If transdisciplinary 
solutions to world problems necessitate a holistic coupling of the human and 
the natural, as well as inclusion of many voices and perspectives, it makes 
sense that transdisciplinary gain inspiration from biomimicry, with its focus on 
nature. (...) Transdisciplinarity based on the principles of nature (biomimicry) 
is promising. It supports visionary approaches to solving complex messy 
problems that require people to “rethink and reorient human´s relationship 
with the planetary environment” [McGregor, 2014: pp. 97-99].

3. The constitution of “Constellations of Twinned NGO-Schools” in virtual 
and physical networks. GCED must increase the formation of virtual and 
physical networks between the partner associations that are already spinning 
gravitationally around the UNESCO´s ideals of international cooperation and 
culture of peace (as the UNESCO ASPnet, UNESCO Chairs, Centers under the 
auspices of UNESCO, the World Network of Biosphere Reserves and World 
Heritage Sites, as well as UNESCO Clubs and Associations). On the one hand, the 
GCED proposed by UNESCO should group the millions of stars (schools, NGOs, 
universities, etc.) in constellations (twinning) through a large virtual database 
in the Cyber-Space-Time (CST). The creation of a big telematic platform, where 
worldwide people can share their ideas and actions to achieve the SDGs by 2030, 
would represent the beginning of a new civilizational paradigm characterized 
by networks of action between education and sustainability. While it is true 
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that there may be many difficulties and problems (economic, teacher training, 
new types of bullying, etc.) for the fruitfully installation of the Internet in all 
the corners of the world, there is no doubt that ICT revolution, and the social 
network in particular, is creating a public opinion and a global citizenship 
cyber-culturally interconnected. In words of Amartya Sen:

The voices that can make the difference come from several sources, including 
the global institutions and less formal exchanges and communications. These 
articulations are not, of course, perfect for all global arguments, but they 
exist and really work with certain effectiveness, and they can became more 
effectiveness through the support of institutions that help to disseminate 
information and to improve opportunities for discussions that transcend 
borders. The plurality of sources enriches the scope of global democracy in 
the light of this perspective. Many institutions have a role here, including 
the United Nations and its agencies, but also include the committed work of 
civil organizations, many NGOs and some sections of the media [Sen, 2010: 
pp. 441-442] (own translation).

Indeed, the perception of a living world as a network of relationships is 
generating the formation of new virtual and physical spaces with similar goals 
of SDGs, but the adherent energy of their organizational structure dissipates in 
many cases or does not achieve the desired potential. Therefore, the creation 
of “constellations of twinned NGO-Schools” constitutes a heterotopical9 
[Foucault, 1984] theoretical framework that promotes the optimization of 
existing projects through a complex network of networks, both in the CST and 
the “real life”. “The nowadays challenge is the strengthen of this participation 
process in progress, which depends largely on the search for global justice” says 
Sen [Sen, 2010: p. 443]. In my opinion, the CST represents the level of reality 
propitious to develop and promote a planetary consciousness and a feeling of 
common responsibility for all global citizenship with the SDGs. Hence that 
implementation strategic of GCED in the Framework of Action on Education 
post-2015 in the WEF should reflect seriously about the possibility to create 
a new virtual macro-space where can converge the cyber-activism played by 
millions of people. A virtual platform that would be in harmony with Delors 
Report (1999) on 21st century education (learning to know, to do, to be, and 
to live together), and with the eighth millennium goal: develop a global 
partnership for development.

On the other hand, besides the virtual cooperation in the CST, the concept 
of “constellations of twinned NGO-Schools” also has two aspects of physical 
presence of learners to train empirically the next generations of global citizens 
in meaningful learning, summarized with the creation of:

•	 An International Volunteering Service which operates as awareness 
instrument of humanistic and philanthropic train for global citizens, 
as engine of change and socio-ecological complaint to achieve the post-

9 In political sciences, heterotopia is a concept elaborated by philosopher Michel Foucault 
to describe the co-existence of different Utopias which function in non-hegemonic way at the 
same time and space.
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2015 SDGs. Would it make sense that Member States signed at UN the 
common commitment to achieving the SDGs and, in parallel, instruct their 
citizens in military service? By contrast, the creation of an “International 
Volunteering Service” (fruit of “constellations of twinned NGO-Schools” 
coordination), for students-citizens who finish their secondary education, 
would develop a direct critical consciousness with sociological, political, 
and educational praxis [Torres, 2005] of individuals to face the glocal 
challenges of 21st century world risk society [Beck, 2008]. Thus, global 
citizenship would get out of the “media bubble” that reduces poverty to a 
mere newspaper headlines to experience it in firsthand.

•	 New University Studies of “Worldology”. The need to create a new 
kind of social-planetary organization that cause new civilizational 
horizons in harmony with the environment requires new multi-, inter-, 
and transdisciplinary epistemological approaches to solve glocal 
problems of the SDGs. SDGs are interrelated and systemic goals that 
must be addressed as a whole through new university studies (degrees, 
masters, and doctorates) promoted by the inter-university cooperation 
of constellations of twinned NGO-Schools. Worldology would be an 
innovative proposal to train global citizenship from a theoretical, 
epistemological, and methodological openness that houses all branches 
of academic and non-academic knowledge: promoting a psychosomatic 
experience between the inner and outer knowledge. Could we create 
new multiversities where the emerging global citizenship could learn 
without disciplinary bounders the bioethical commitment with all 
forms of life? 

They all are, in short, proposals in harmony with an eco-ethical dimension for 
a future human image. In essence, they mean the reconceptualization of schools in 
their social function as neurophilosophical [Bazaluk, 2014] builders of the future 
generations´ citizens. For this, we would have to empower all educational actors 
(schools, teachers, students, families, medias, etc.), saving them from academic 
drift and moving them into a global social reality, where 40,000 people die every 
day from cause stemming from extreme poverty. Therefore, the proposals exposed 
before have the intentionality to help and expand the open horizon of SDGs and 
GCED proposed by UN and UNESCO, with the aim to create and develop altruistic 
educational projects of cooperation in all the corners of the Earth-Homeland. In this 
cosmic-planetary perspective, the idea to create a constellation of twinned NGO-
Schools operating technologically as a global network of communities’ means giving 
them specific biomimetic pedagogical contents to be applied in their natural and 
human environment. Following the kinds of practices that govern in nature (variable 
according to the geographical area where the schools are located) as an integral model 
in the GCED, we would have a reticular pedagogical conception, that is, allowing the 
insertion of each community in the networking relations of their nearest environment, 
and after with their far environment. Thus, we would have an educational program 
where children would learn to assess how nature proceeds in its environment 
(following the nine principles of life from nature identified by Benyus), and how they 
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can mimic those natural proceedings in their human relations: how they can interact 
inclusively, how they can recycle, how they can use solar energies, etc. Indeed, the 
biomimetic approach is a bridge between children who are living in societies more 
interconnected with nature and those who are living in the called “rich countries”, 
who are distanced greatly from the natural habitat. Biomimicry is the meeting point 
between called “primitive” and called “hyper-technological” societies that, united by 
the concept of constellations of twinned NGO-Schools, could develop a cosmodern 
consciousness capable to achieve the post-2015 goals.

In abstract, I am talking about proposals that seek to expand the complex debate 
we face when we talk about GCED and SDGs. A global governability challenge without 
historical precedents where solidarity and human cooperation are the symbiotic key 
to integrate eco-ethics as the civilizational meeting point to achieve a sustainable 
future human image. We are in the historical conjunction that Edgar Morin (2003a) 
defines as “the stone age of planetary civilization.” Therefore, it is necessary to foresee 
the future to be ready when it arrives, because there are no doubts that quantum 
computers, Artificial Intelligence, nano-technology, contact lens with Internet access, 
the genetic mutation of DNA, and travels in space will radically change our habits 
in a short period of time [Kaku, 2011]: contextualizing mankind in the cosmodern 
paradigm [Collado, Galeffi and Ponczek, 2014b]. The time has come to walk together 
towards this new civilization paradigm. Readers are encouraged to follow through 
with any thinking inspired by the reflections presented in this transdisciplinary and 
biomimetic work. In South Africa there is a symbolic proverb that says, “If you want 
to go fast, go alone. If you want to go far, go together”. Are you ready? The challenge 
starts now. I invite everyone to meet me on this path bound for a transformation of 
current system of capitalist production, where new eco-ethical dimensions for a future 
human sustainability take place. 

& References

Andreotti, 2007 — Andreotti, Vanessa. The contributions of postcolonial theory to 
development education. Think Global, 2007. Retrieved from http://think-
global.org.uk/resources/item/879 > Accessed March 26, 2015.

Bauman, 1999 — Bauman, Zygmunt. Globalização. As consequências humanas. Zahar 
Ed. Rio de Janeiro, 1999.

Bauman, 2007a — Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos. Vivir en una época de 
incertidumbre. Tusquets Editores, Barcelona, 2007a.

Bauman, 2007b — Bauman, Zygmunt. Los retos de la educación en la modernidad 
líquida. Gedisa editorial, Barcelona, 2007b.

Bazaluk, 2013 — Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education: Formation of a 
Planetary and Cosmic Personality. / Философия и космология (Philosophy 
and Cosmology) — Kiev: ISPC, 2013. — P.147–160.

Bazaluk, 2014 — Bazaluk Oleg Neurophilosophy in the Formation of Planetary-
Cosmic Personality / Future Human Image 1 (4) — Kyiv: ISPC, 2014. — P. 5-13

Beck, 2008 — Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad 
perdida. PAIDÓS, Barcelona, 2008.



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 53

Collado-Ruano Javier Biomimicry: a Necessary Eco-Ethical Dimension 
for a Future Human Sustainability

Bentley, 2003 — Bentley, Matthew. Sustainable Consumption: Ethics, National 
Indices and International Relations (doctoral theses), American Graduate 
School of International Relations and Diplomacy, Paris, 2003.

Benyus, 2012 — Benyus, Janine. Biomímesis. Cómo la ciencia innova inspirándose en 
la naturaleza. Tusquets editores, Barcelona, 2012.

Cabezudo, 2014 — Cabezudo, Alicia. Global Education as a Transformative Learning, 
published in Global Education Magazine: International Day of Peace, vol. 9, 
pp. 21-22, 2014. Retrieved from http://www.globaleducationmagazine.com/
global-education-magazine-9/ > Accessed March 26, 2015.

Capra, 1998 — Capra, Fritjof. La trama de la vida, una perspectiva de los sistemas 
vivos. Editorial Anagrama, Barcelona, 1998.

Capra, 2005 — Capra, Fritjof. AS CONEXÕES OCULTAS, CIÊNCIA PARA UMA 
VIDA SUSTENTÁVEL. tradução Marcelo Brandão Cipolla, Ed. Cultrix Amana-
key, São Paulo, 2005.

Capra, 2011 — Capra, Fritjof. O Tao da Física. Uma análise dos paralelos entre a Física 
Moderna e o Misticismo Oriental. São Paulo, Cultrix, 2011.

Castells, 2000 — Castells, Manuel. La era de la información. Vol. 1, la sociedad red. 
Segunda edición, 2000. Alianza Editorial. Torrejón de Ardoz (Madrid).

Christian, 2010 — Christian, David. Mapas del tiempo: Introducción a la Gran 
Historia. Barcelona, Ed. Crítica, 2010.

Collado, 2013 — Collado-Ruano, Javier. Entrevista con Cristina Núñez-Madrazo, 
Directora del Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad 
Veracruzana (México). Published in Global Education Magazine: World 
Water Day, pp. 31-35. Retrieved from http://www.globaleducationmagazine.
com/entrevista-con-cristina-nunez-madrazo-directora-del-centro-de-
ecoalfabetizacion-dialogo-de-saberes-de-la-universidad-veracruzana/ > 
Accessed March 26, 2015.

Collado, 2013a — Collado-Ruano, Javier. Constellation of Twinned NGOs-Schools: 
A Symphony of Interpersonal Solidarity, published on January 30, 2013, 
in the special edition “Schoolar Day of Peace and Non-violence” in Global 
Education Magazine ISSN 2255-033X, 2013a. Retrieved from < http://
www.globaleducationmagazine.com/constellation-twinned-ngos-schools-
symphony-interpersonal-solidarity/ > Accessed March 26, 2015.Collado, 
2014 — Collado-Ruano, Javier. Interview with Dr. Katherine Müller-Marin, 
Representative of UNESCO to VietNam. Published in Global Education 
Magazine: International Day of Peace, pp. 11-15, 2014. Retrieved from http://
www.globaleducationmagazine.com/interview-dr-katherine-muller-marin-
representative-unesco-vietnam/ > Accessed March 26, 2015.

Collado & Galeffi, 2012a. — Collado-Ruano, Javier; & Galeffi, Dante A. Educación 
Global: un marco teórico-epistemológico complejo y transdisciplinar para una 
educación filantrópica y planetaria. Comunicación presentada en el “VI Foro 
Internacional de innovación y creatividad” en la Universidad de Barcelona, 
España,  2012a.

Collado & Galeffi, 2012b. — Collado-Ruano, Javier; & Galeffi, Dante A. Educação 
Global: uma política curricular inovadora para erradicar a pobreza e alcançar 
um desenvolvimento sustentável. Comunicación presentada en el II Simposio 



Collado-Ruano Javier Biomimicry: a Necessary Eco-Ethical Dimension 
for a Future Human Sustainability

54 ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5)

Baiano de Licenciaturas da UNEB. Salvador de Bahía (Brasil). ISSN 2238-
7978,  2012b.

Collado & Galeffi, 2012c. —  Collado-Ruano, Javier; & Galeffi, Dante A. Rumo a um 
currículo comum para a educação do futuro: uma epistemologia transversal 
da complexidade. Comunicación presentada en los anales del “VI Encontro de 
Filosofia da Educação do Norte e Nordeste”. A Condição Humana: olhares da 
espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. Recife, Pernambuco. ISBN 978-
85-65430-11-1,  2012c.

Collado, Galeffi and Ponczek, 2014 — Collado-Ruano, Javier; Galeffi, Dante; Ponczek, 
Roberto. O paradigm da cosmodernidade: uma abordagem transdisciplinar 
à Educação para a Cidadania Global proposta pela UNESCO. Published in 
Revista FAEEBA — Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 23, n.42, p. 
141-152, jul./dez. 2014.

Collado, Galeffi and Ponczek, 2014a — Collado-Ruano, Javier; Galeffi, Dante; Ponczek, 
Roberto. The Constellation of Twinned NGOs-Schools: A New Transdemocratic 
Horizon in the Global Citizenship Education Proposed by UNESCO for the Post-
2015 Sustainable Development Agenda, published in Future Human Image 1 
(4), ISSN 2311-8822, Project of the International Society of Philosophy and 
Cosmology, pp. 110-126, 2014a.

Collado, Galeffi and Ponczek, 2014b — Collado-Ruano, Javier; Galeffi, Dante; Ponczek, 
Roberto. The Cosmodernity Paradigm: An Emerging Perspective for the Global 
Citizenship Education Proposed by UNESCO, published in Transdisciplinary 
Journal of Engineering & Science, ISSN: 1949-0569 online, TheATLAS, Vol. 5, 
pp.21-34, 2014b.

Commoner, 1973 — Commoner, Barry. El círculo que se cierra, Plaza y Janés, 
Barcelona, 1973.

Commoner, 1992 — Commoner, Barry, En paz con el planeta. Crítica, Barcelona, 1992.
Delors, 1999 — Delors, Jacques (coord.). Educação: Um Tesouro a Descobrir. Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. 
1999.

Espinosa, 2007 — Espinosa Rubio, Luciano. La vida global (en la eco-bio-tecno-noos-
fera). LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica. ISSN: 1575-6866, Vol. 40, 
pp. 55-75, 2007.

Foucault, 1984 — Foucault, Michel. “Of Other Spaces, Heterotopias”, Architecture, 
Mouvement, Continuité 5, pp. 46-49,1984. Retrieved from http://foucault.
info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html > Accessed March 
26, 2015.

Freire, 1992 — Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Madrid, siglo XXI. 1992.
Galeffi, 2001 — Galeffi, Dante A. O ser-sendo da Filosofia. Salvador de Bahia, Edufba, 

2001.
Kaku, 2011 — Kaku, Michio. Physics of the future. How science will shape human 

destiny and our daily lives by the year 2100. Anchor Books, New York, 2011.
Lovelock, 1992 — Lovelock, James. Gaia: una ciencia para curar el planeta. Barcelona, 

Ed. Integral, 1992.
Lupasco, 1994 — Lupasco, Stephane. O Homem e suas Três Eticas. Translated by 

Armando Pereira da Silva. Lisboa, Instituto Piaget, 1994.



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 55

Collado-Ruano Javier Biomimicry: a Necessary Eco-Ethical Dimension 
for a Future Human Sustainability

Margulis, 2002 — Margulis, Lynn. Planeta simbiótico. Un nuevo punto de vista sobre 
la evolución. Debate, Madrid, 2002.

Margulis and Lovelock, 1989 — Margulis, Lynn, Lovelock, James. Gaia and Geognosy, 
in Global Ecology: towards a science of the biosphere, ed. Rambler, M.B., 
Margulis, L. and Fester, R. San Diego, Academic Press Inc., l-29, 1989.

Maturana and Varela, 2001 — Maturana, Humberto, Varela, Francisco. A árvore do 
conhecimento: as bases biológicas do conhecimento humano. São Paulo: Palas 
Athena, 2001. 

McGregor, 2014 — McGregor, Sue L. T. Transdisciplinarity and Biomimicry. Published 
in Transdisciplinary, Education, Philosophy, & Applications. ISBN: 0-9778129-
7-9, TheATLAS, pp. 89-101, 2014.

Montessori, 1994 — Montessori, Maria. Antropología pedagógica. Barcelona, Ed. 
Araluce, 1994.

Morin, 1999 — Morin, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro. París, UNESCO, 1999.

Morin, 1983 — Morin, Edgar. El método II. La Vida de la Vida. Madrid, Editorial 
Cátedra, 1983.

Morin, 2003a — Morin, Edgar, Roger Ciurana, Emilio; Motta, Raúl D. Educar en la 
era planetaria. Barcelona, Gedisa Editorial, 2003a.

Morin, 2003b — Morin, Edgar. O Método I — A Natureza da Natureza. Porto Alegre, 
Editorial Sulina, 2003b.

Morin, 2008 — Morin, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa, Instituto 
Piaget, 2008.

Morin, 2011 —  Morin, Edgar. La Vía. Para el futuro de la humanidad. Barcelona, 
Paidós, 2011.

Morin and Kern, 1993 — Morin, Edgar, Kern, Anne Brigitte. Tierra Patria. Ed. Nueva 
visión, Buenos Aires, 1993. 

Naciones Unidas, 2012 —  Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Informe de 2012. Impreso en las Naciones Unidas, New York, 2012.

Nicolescu, 2002 — Nicolescu, Basarab. Fundamentos metodológicos para o estudo 
transcultural e transreligioso. En SOMMERMAN, A. et al. Educação e 
Transdisciplinaridade II. São Paulo, Triom, 2002. p. 45-70.

Nicolescu, 2005 — Nicolescu, Basarab. Transdisciplinarity: Past, Present and Future. 
Conferencia presentada em el II Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad, 
Vila Velha (Vitória, Brasil), 2005. 

Nicolescu, 2008 — Nicolescu, Basarab. O Manifesto da Transdisciplinaridade. São 
Paulo, TRIOM, 2008.

Nicolescu, 2010 — Nicolescu, Basarab. Methodology of Transdisciplinarity-Levels of 
Reality, Logic of the Included Middle and Complexity. En Transdisciplinary 
Journal of Engineering & Science. Vol. 1, TheATLAS, 2010. pp. 17-32.

Nicolescu, 2014 — Nicolescu, Basarab. From Modernity to Cosmodernity. Science, 
Culture, and Spirituality. State University of New York Press, 2014.

Nuñez-Madrazo, 2012 — Nuñez-Madrazo, María Cristina. Sustainability and 
Spirituality: A Transdisciplinary Perspective. Published in Transdisciplinarity 
and Sustainability, TheATLAS publishing, pp. 102-111, 2012.



Collado-Ruano Javier Biomimicry: a Necessary Eco-Ethical Dimension 
for a Future Human Sustainability

56 ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5)

Riechmann, 2014 — Riechmann, Jorge. Un buen encaje en los ecosistemas. Segunda 
edición (revisada) de Biomímesis.  Madrid, Ed. Catarata, 2014.

Rossiaud, 2012 — Rossiaud, Jean. Who Goberns the World? Social Movement and 
World Governance. For a democratic cosmopolitarian movement. Forum for a 
new World Governance, 2012. Retrieved from http://www.world-governance.
org/article966.html > Accessed March 26, 2015.

Santos, 2014 — Santos, Boaventura de Sousa. “Más allá del pensamiento abismal: de 
las líneas globales a una ecología de saberes”, in Santos, Boaventura de Sousa 
e Meneses, Maria Paula (org.), Epistemologías del Sur (Perspectivas). Madrid: 
AKAL, 21-66, 2014.

Sen, 2000 — Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Barcelona, Ed. Planeta, 2000.
Sen, 2010 — Sen, Amartya. La idea de justicia. Santillana ediciones generales, Madrid, 

2010.
Sommerman, 2002 — Sommerman, Americo. et al. (Org.) Educação e transdiscipli-

naridade II. Triom, São Paulo, 2002.
Spier, 2011 — Spier, Fred. El lugar del hombre en el cosmos. La Gran Historia y el 

futuro de la Humanidad. Barcelona: Crítica, 2011.
Torres, 2005 — Torres, Carlos Alberto. La Práxis Educativa y la Educación Cultural 

Liberadora de Paulo Freire. Xátiva, Valencia, Institute Paulo Freie D’Espanya. 
2005.

Torres, 2009 — Torres, Carlos Alberto. Globalizations and Education. Collected 
Essays on Class, Race, Gender, and the State. New York, and London Teachers 
College Press-Columbia University, 2009.

UNESCO, 2000 — UNESCO. The Dakar Framework for Action. Education for All: 
Meeting our Collective Commitments. Including six regional frameworks for 
action. UNESCO, Paris, 2000. Retrieved from  http://unesdoc.unesco.org/
images/0012/001211/121147e.pdf > Accessed March 26, 2015

UNESCO, 2003 — UNESCO. Associated Schools Project Network (ASPnet). 50th 
Anniversary International Congress “Navigators for Peace”. Historical Review 
1953-2003. Auckland, UNESCO, 2003. Retrieved from http://unesdoc.unesco.
org/images/0013/001305/130509e.pdf > Accessed March 26, 2015.

UNESCO, 2013 — UNESCO. Global Citizenship Education: An Emerging Perspective. 
Bangkok, Tailandia, 2013. Retrieved from < http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002241/224115e.pdf > Accessed March 26, 2015.

UNESCO, 2014a — UNESCO. GEM Final Statement. The Muscat Agreement. Global 
Education for All Meeting. Muscat, 2014a. Retrieved from http://www.uis.
unesco.org/Education/Documents/muscat-agreement-2014.pdf > Accessed 
March 26, 2015.

UNESCO, 2014b — UNESCO. Aichi-Nagoya Declaration on Education for 
Sustainable Development. 2014b. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002310/231074e.pdf > Accessed March 26, 2015.

UNESCO, 2014c — UNESCO Global Citizenship Education. Preparing learners for the 
challenges of the twenty-first century. Paris, UNESCO, 2014c. Retrieved from 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002277/227729E.pdf > Accessed 
March 26, 2015.



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 57

Collado-Ruano Javier Biomimicry: a Necessary Eco-Ethical Dimension 
for a Future Human Sustainability

United Nations, 1992 — United Nations. Agenda 21. United Nations Conference on 
Environment & Development, Rio de Janeiro, Brazil, 1992. Retrieved from  
http:// sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf > 
Accessed March 26, 2015.

United Nations, 2003 — United Nations. Human Development Report 2003. 
Millennium Development Goals: A compact among nations to end human 
poverty. UNPD, New York, 2003. Retrieved from http://hdr.undp.org/sites/
default/files/reports/264/hdr_2003_en_complete.pdf > Accessed March 26, 
2015.



Черепанова Світлана Родознавчий потенціал філософії освіти. 
Повноліття в Україні — ідея державності як соціальний виклик 

58 ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5)

родоЗнавчий Потенціал ФілосоФії освіти.
Повноліття в Україні — ідея державності 

як соціальний виклик
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Львівський національний університет імені Івана Франка
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На підставі багаторічного авторського родознавчого досвіду національного виховання 
студентів обґрунтовано, що за відстоювання незалежності та європейського вибору, 
Повноліття в Україні набуває світоглядно-ціннісного сенсу як стратегічна суспільно-
об’єднуюча національна ідея, а її реалізація передбачає системне упорядкування соціально-
гуманітарної політики на суспільному, родинному, державному рівні. Вміщено відгуки та 
рецензії на підтримку зазначеної ідеї.

Вперше у вітчизняній суспільній науці родознавство розглянуто з позицій філософії 
освіти, онтологічної персоніфікації суб’єкта культури через універсальну цілісність 
роду, духовний діалог поколінь. Відтак враховано об’єктивні тенденції інтеркультурної 
гармонізації багатонаціонального середовища нашої країни. 

Дослідження апелює до широкого науково-освітнього співтовариства, педагогів і 
студентів, діячів культури, політики, влади, економіки і бізнесу, військової галузі, релігійних 
структур, громадських організацій та ЗМІ — усіх, кого цікавить власний Родовід, родинні 
традиції, духовне піднесення  українського суспільства.

Ключові слова: філософія освіти, культуротворчість, національне виховання, родинне 
середовище, родознавство, теоретичні підходи, методи дослідження, День Повноліття, 
національна ідея, державний статус.

family studyinG Potencial 
of PhilosoPhy of education. 

the maJority in uKraine, the idea of statehood 
as social challenGe

svItlana cherepanOva — Doctor of Philisophy, Associate Professor, 
Lviv Ivan Franko National University

(Lviv, Ukraine)

Taking into consideration continual authorial family studying experience of national upbringing 
of students it is grounded that within the defending of independence and European choice Majority 
in Ukraine gains the outlook-valuable sense as strategic social-integrating national idea and its 
realizations anticipate system regulation of social-humanities policy on the social, family and state 
level. Reviews and comments on the mentioned above idea are included.

For the first time in domestic social science Family Studying is considered from position of 
Philosophy of Education, ontological personification of the culture individual through universal 
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entirety of family, spiritual dialogue of generations. Then objective tendencies of intercultural 
harmonization of multinational surrounding of our country are considered.

The research appeals to a wide research and education community, educators and students, 
culture activists, statesmen, politicians, economy and business, army, religious structures, non-
government organizations and Mass Media — to all those interested in their own ancestry, family 
traditions, spiritual elevation of Ukrainian society.

Key Words: Philosophy of Education, culture creation, national upbringing, family environment, 
theoretical approaches, methods of research, Majority, national idea, state status. 

Актуальність пропонованого дослідження зумовлюють нестабільний і супер-
ечливий мегасоціум, глобалізаційні, екологічні, екзистенціальні, гуманітарно-
ціннісні ризики, які охоплюють усі сфери буття й життєдіяльності людини, у 
тому числі освіту, родину, міжпоколінні відносини. 

Функціонування національного буття потребує відтворення традицій, цін-
ностей культури, духовності, передусім на рівні життєдіяльності родинного се-
редовища, виховання й навчання памолоді. 

Зазначимо: терміни «памолодь», «юнь», «обрость» українська мова здавна 
використовує для означення молодого покоління.

Сучасні складні українські реалії, захист незалежності, цілісності, європей-
ський вибір — потребують згуртованості народу, об’єднання, усталених світо-
глядних, духовних, моральних, ціннісних орієнтирів. 

Усталені цінності українського народу історично й духовно зберігають рід — 
родина — домівка. Родинні цінності віковічно гуртують український соціум. 

«Згода дім будує, а незгода руйнує», «Дерево міцне корінням — людина ро-
диною»  (українські прислів’я). 

Духовно-ціннісна сутність родинного середовища

Родина — первинна клітина нації. Родинний уклад життя має безпосередній 
вплив на становлення особистості як представника певної нації. У національно-
му бутті індивідуальне й універсальне своєрідно виявляється на рівні родини — 
найпершого осередку національної самоідентифікації особистості. 

Національна самоідентифікація є процесом самоутвердження особистості як 
носія відповідної культури. Орієнтація на діалог культур, толерантне ставлення 
до іншої нації, звичаїв, традицій мають цілеспрямовано втілюватись у змісті на-
ціонального виховання, починаючи з раннього дитинства. 

У вихованні особистості на національних традиціях (мова, звичаї, обрядо-
вість, народне мистецтво, народна творчість, культура загалом) першочергова 
роль належить родинному середовищу. 

Родинне середовище — цілісна етносоціокультурна система, якій властиві 
духовна спорідненість, кревний зв’язок, міжпоколінна взаємодія, просторово-
часова динаміка, специфічна субкультура.

Методологічно вагоме щодо родинного середовища поняття «субкультура», 
певний спосіб виявити специфічні особливості (генетичні, історичні, соціаль-
ні, культурні, ціннісні), наслідувати й розвивати духовний досвід, традиції на-
ціональної культури, взаємозв’язки роду та поколінь. Система «рід-покоління» 
значно відтворює «ментальний код» національного світовідчуття.
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Духовність родинного середовища розвивають мова і культура народу, вірос-
повідання, пісенний і музичний фольклор, література і мистецтво, національ-
ні звичаї, традиції, шанування пам’яті предків. Прилучення до національної 
культури в родинному середовищі набуває світоглядного, ціннісного, етико-
морального, пізнавального й виховного значення. 

На рівні родини надзвичайно важливо виховувати у нових поколінь критич-
не мислення, розуміння культурної самодостатності «свого» та «Іншого», то-
лерантне сприйняття «Іншого» (світобачення, мова, звичаї, традиції культури, 
цінності…).

Інтеграція України в європейський та світовий освітній простір, передбачає 
концептуальне оновлення педагогічної діяльності з позицій філософії освіти. 

Родознавство у проблемному полі філософії освіти

Філософія освіти функціонує як системне світовідношення і соціокультурне 
явище, поєднуючи методологію, науку, цінності, національні освітні й культур-
ні традиції. Потребує ґрунтовного дослідження вплив філософії освіти на буття 
людини, її «життєвий світ», історичну й культурну динаміку поколінь, тип само-
свідомості (індивідуалістичний — Захід, колективістичний — Схід).

У зарубіжних джерелах щодо проблеми взаємодії поколінь простежу-
ються підходи соціологічно-позитивістський (О.Конт, Дж.Мілль Г.Спенсер), 
позитивістсько-біологічний та романтико-історичний (К.Маннгейм), функ-
ціональний (Т.Парсонс); історичний, соціокультурний і діяльнісний аспекти 
(Х.Ортега-і-Гассет), культурологічний аналіз конфлікту поколінь (М.Мід).

В українських філософських джерелах зазначено діяльнісно-практичне зна-
чення батьківської та суспільної генеалогії, історії (В.Іванов), властиву україн-
цям консолідацію в «первинні батьківсько-материнські» соціальні структури: 
сім’ю, родину, етнос (Г.Ковадло). 

Відомі ґрунтовні історичні розвідки, особливо родовідні таблиці руських 
князів (Л.Махновець), генеалогічні схеми князівських родів, спроба оцінити 
«вклад українського боярства-шляхти в долю нації» (Н.Яковенко).

Як проблема філософії освіти, родознавство, відносини «рід-покоління» 
вперше розглянуто автором цього допису. 

Обґрунтовано доцільність світоглядно-культуротворчого підходу до філосо-
фії освіти як галузі гуманітарного знання, в єдності базисних буттєво-ціннісних 
концептів (людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення) та цілепокла-
дання — становлення особистості як суб’єкта культури. 

Методологію дослідження зумовлює співмірність гуманітарної, діалогічної, 
синергетичної парадигми, філософської антропології та онтології — з акцентом 
на культуротворчість як подолання меж можливого (пізнання, діяльність), са-
моорганізацію людського буття, прагнення досконалості творення буття засоба-
ми культури. Відтак створюються об’єктивні передумови подолання відчуження 
науки, мистецтва від освіти. 

Здійснено уточнення предметного поля філософії освіти на основі онтологіч-
ного підходу, згідно з яким «філософія освіти конституюється як філософія 
людини й спосіб буття людини в універсумі культури». Відповідне розши-
рювальне трактування філософії освіти виявляє методологічні, транснаукові, 



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 61

Черепанова Світлана Родознавчий потенціал філософії освіти. 
Повноліття в Україні — ідея державності як соціальний виклик 

трансгуманітарні, власне культуротворчі  інтенції, спрямовані на людину як ці-
лісного суб’єкта культури. Тобто пропонуються сфери можливого застосування 
філософії освіти. 

Філософія освіти, як галузь гуманітарного знання, актуалізує осмислення 
культуротворчості в єдності універсального та індивідуального. Пізнання руха-
ється від осмислення одиничних явищ культуротворчості, через виявлення осо-
бливого до загального.

Розгортання культуротворчого потенціалу філософії освіти передбачає загаль-
ні методологічні принципи освоєння знань в їхньому розвитку. А саме принципи 
людиномірності (вирізняє постнекласичну філософію, науку, освіту, наукове зна-
ння, передусім синергетику; відповідно людина постає відкритою системою, здат-
ною до саморозвитку), культуровідповідності (новий рівень самоорганізації освіт-
ніх процесів), коеволюції (у філософському контексті — адаптивні зміни частин 
в межах будь-яких біосистем), міждисциплінарності (світоглядні й освітні орієн-
тири, зближення природничих і соціально-гуманітарних наук), інтеграції науки 
та освіти (сутнісне оновлення — інтеграція пізнавальних систем, інноваційних 
освітніх стратегій, технологій тощо), фундаменталізації освіти (фундаментальна 
наука — якісна освіта — високотехнологічне виробництво взаємообумовлені). 

Виокремлено наступні принципи творчого самовиявлення суб’єкта культу-
ри: антропний (у світоглядно-філософському сенсі — планетарно-космічний 
тип особистості, людина-мікрокосм є відображення макрокосму-Всесвіту, си-
нергетичне розширення антропності), пасіонарність (виявляє креативність 
суб’єкта культури), взаємодія раціонального та ірраціонального (характеризує 
пізнавальні інтенції суб’єкта культури, зміни типів раціональності), трансцен-
дування (активізує евристичний потенціал суб’єкта культури, здатність вийти за 
межі власного досвіду, пізнавально-рефлексивне мислення), афірмація свободи 
(самовизначення особистості у культурі, соціумі, життєдіяльності, професії та 
ін.; філософська рефлексія над світоглядним та соціокультурним змістом кате-
горій «свобода», «свобода вибору», позаяк  людина позиціонує себе в межах мо-
ральності: свобода для добра чи зла?), культуротворчість (кореспондує з прин-
ципом афірмації свободи; набуває універсального смислу щодо самоорганізації, 
самоутвердження, самореалізації суб’єкта культури).

Суб’єкт культури є духовно самодостатньою особистістю, котра укорінена 
в національній культурі й відкрита до світу, здатна до духовного, морального, 
креативного удосконалення.

Самоорганізація суб’єкта культури зумовлена синергетично. Йдеться про 
відкритий гуманітарний простір, міждисциплінарні досягнення науки, освіти, 
культури, мистецтва, засоби морального і правового впливу щодо нейтраліза-
ції безвідповідального втручання людини в екосистему, нові тенденції взаємодії 
природи — людини — культури — суспільства — Всесвіту: діалогічні, комуніка-
тивні, екзистенціальні, культуротворчі.

Світоглядно-культуротворчий підхід до філософії освіти дає змогу простежи-
ти онтологічну взаємообумовленість буття людини й буття культури у площині 
родового самопізнання. 

Освоєння людського буття засобами родознавства суттєво збагачує культу-
ротворчий потенціал філософії освіти. 
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Зростає значення філософії освіти для родознавчої оптимізації національ-
ного виховання, педагогічних культуротворчих інновацій, інтерсуб’єктивної 
комунікації, враховуючи суперечливі глобалізаційні тенденції, спрямовані на 
уніфікацію людини.

У сенсі культуротворчості виразно виявляється необхідність враховувати 
просторово-часову динаміку поколінь.

Діалогічність міжпоколінного буття-у-культурі засвідчує історичні тенденції 
збереження національної духовно-ціннісної матриці. 

Такими постають народна етика, моральні заповіді, які містять українські 
прислів’я: шанування батьків, землі, хліба, родинного життя. 

Згадаймо: 
«Єдність і братерство — велика сила». 
«Ми з такого роду, що любимо свободу». 
«Шануй батька й неньку — буде  тобі скрізь гладенько». 
«Хто матір забуває, того Бог  карає». 
«Найдорожчий клад — коли в родині лад».
«Землі кланяйся низько, до хліба будеш близько».
«Доглядай землю плідну, як матір рідну».
«Козацькому роду нема переводу». 
«Ґречність і відвага — козакові слава». 
«Пізнай свій рід — побачиш свій шлях у житті».

Програма родознавчих досліджень

Для виконання родознавчих досліджень необхідно:
1. Провести бесіду зі старшими поколіннями родини. Записати: 

– прізвище, ( ім’я, по батькові) предків і нащадків за батьківською (збері-
гається прізвище) і материнською лініями;

– дати їх життя, місце народження (поховання);
– вірування;
– родинні свята, обряди;
– традиції харчування, рецепти родинних повсякденних і святкових 

страв;
– види народного мистецтва, ремесла якими володіли предки (вишивка, 

ткацтво, гончарство, лозоплетіння тощо);
– професію і освіту предків; 
– родинну колискову, родинну пісню, колядки, щедрівки;
– родинні легенди, оповіді.

2. Використати достовірні дані про родину:
– документи генеалогічного характеру і приватно-публічного змісту (ме-

трики, свідоцтва, посвідчення, дипломи, майнові акти тощо);
– архівні джерела (за бажанням).

3. Проаналізувати й узагальнити зібрану інформацію:
– упорядкувати альбом родинних світлин;
– підготувати генеалогічну схему Роду;
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4. Скласти родинний літопис (у довільній формі). Вказати:
– найстарших представників Роду (за датами життя);
– скільки поколінь охоплює зібрана інформація (окремо по лінії батька і 

матері);
– традиції наслідування чоловічих і жіночих  імен;
– особливості родинної обрядовості за регіонами проживання;
– наслідування освіти в родині;
– скільки поколінь мають вищу освіту і яку?
– наслідування професії в родині;
– наявність родинної династії?
– описати як відзначаються в родині: Дні Матері, Батька, Бабусі, Дідуся? 

День Повноліття?

Рекомендована література

1. Черепанова С.О. Родовід — духовний діалог поколінь: методич. рекоменда-
ції для студентів вищих закладів освіти. — Львів: Каменяр, 1998. — 150 с.

2. Діалог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство: наук.-метод. 
зб. ; [автор наук. проекту С.О.Черепанова. Передмова — проф. В.Г.Скотний]. — 
Дрогобич: Коло, 2003. — Вип.1. — 192 с. Видання 1-2 містять фрагменти  родо-
знавчих пошуків студентів. 

3. Черепанова С.О. Філософія родознавства: навч. посіб. ; [передмова — проф. 
В.Г.Скотний].  — К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. —  460 с. (програма С. 387-389).

4. Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: лю-
дина- наука-культура-мистецтво-стиль  мислення: монографія  — Львів: Світ, 
2011. — С. 78-109, 237-258.

Теоретичні та методичні засади родознавства

Родознавчі дослідження передбачають певні методи: системний, історич-
ний, діалогічний, інформаційний, біографічний, біографічні методики, вивчен-
ня документів генеалогічного характеру, аналіз зібраної інформації, процедура 
філософської рефлексії.

Система «рід-покоління» функціонує як духовна цілість, взаємодія універ-
сального й індивідуального. Дослідження частини (покоління) виявляє нове 
знання про ціле (рід). Системне вирішення питань «рід-покоління» дає змогу 
наповнити життєтворчим смислом діалог суспільства — людини — держави. 
Культуротворчі смисли родового самопізнання актуалізує синергетична здат-
ність людиномірних систем до самоорганізації. 

Історичний метод передбачає пізнання конкретної історії роду його духо-
вних вартостей, динаміки і протиріч розвитку (потрібно відокремлювати факти, 
історичні дані про рід від міфологізації, легенд).

Для осмислення буття роду як діалогічної взаємодії поколінь методологіч-
но важливі діалогічний підхід, позаяк «життя духу — це діалог» (М.Бахтін), 
філософсько-антропологічна універсальність «Я-Ти-зв’язку», буття як діалог 
між Богом і людиною, людиною і світом (М.Бубер). 

Біографічний метод виявляє проектування життєвого шляху особистості, 
конкретизує історичний та інформаційний підходи. 



Черепанова Світлана Родознавчий потенціал філософії освіти. 
Повноліття в Україні — ідея державності як соціальний виклик 

64 ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5)

У зарубіжних джерелах розглянуто інтелектуальну біографію, реконструк-
цію особистісного наукового й духовного становлення (П.Рікер), феномен «ко-
біографії» — застосування біографічного метода до аналізу наукових співтова-
риств (Вал. Луков). Історична біографія тлумачиться як текст і методологічний 
прийом (Л.Рєпіна). Соціологічний підхід поєднує вивчення життєвого шляху 
з біографічним методом (О.Єжов). Дослідники обстоюють онтологічність біо-
графічного портрету людини, світоглядний, педагогічний, моральний смисл 
генеалогії (П.Флоренський); «оптимістичний екзистенціалізм», «довіру до 
буття», освоєння «людяності» через турботливість матері, захист дому в най-
ширшому сенсі.., Університет як культурний простір (О.Больнов).

Використовуються біографічні методики, зокрема бесіда, інтерв’ю, спо-
га ди-розповіді родичів, близьких людей; анкети, тести. Розшукуються 
генеалогічно-документальні дані про родину (дипломи, майнові акти, розпо-
рядження тощо). 

Мотив шляху — сенс життя — біографію людини поєднує психологічний 
підхід (С.Рубінштейн).

Українські науковці дотримуються нелінійної методології щодо осмислен-
ня національної самосвідомості, довіри до власної культурної традиції, сімей-
ної й соціальної довіри (А.Толстоухов, Ю.Мелков).

Людина, котра укорінена в культуровідповідному просторі, перебуває в 
гармонії з собою і світом, усвідомлює духовно-ціннісну сутність міжпоколінної 
взаємодії, здатна критично осмислити досвід предків, всебічно себе реалізува-
ти, залишити по собі як духовний спадок добре ім’я і справи — може вважатися 
щасливою. Принаймні, «щасливу людину» варто розглядати у сенсі онтоло-
гічного цілепокладання філософії освіти.

Вважається, що людина тоді досягне «щастя..., коли наука і праця зіллють-
ся до неї воєдино» (Іван Франко).

Досліджуючи Родовід, необхідно пам’ятати, що генеалогія формується за 
чоловічою лінією (зберігається прізвище). Ступінь походження від загального 
предка засвідчує поняття «генеалогічне покоління» (діди-сини-внуки). 

Родознавчі пошуки здійснюють студенти, котрі опановують різні профе-
сії — педагогічну, медичну, військову, економічну, технічну й ін. 

Автором впроваджено науково-пошукові проекти «Родовід — духовний діа-
лог поколінь» (1998), «Діалог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родо-
знавство» (2003), які орієнтують на дослідження родинних традицій українців 
та народів, котрі історично проживають в Україні (азербайджанці, білоруси, 
болгари, вірмени, гагаузи, греки, грузини, євреї, караїми, молдавани, німці, 
поляки, росіяни, татари, угорці й ін.). Зауважимо: історично ще Анахарсис 
Скіфський (скіф царського роду, VI ст. до н.е.), досліджував звичаї, культуру, 
життєвий уклад греків (греки його нарекли — Мудрим). 

Родознавчі дослідження поєднують два етапи: підготовчий (збирання да-
них про рід, сім’ю) та аналітичний (відбір і узагальнення  інформації). 

На підготовчому етапі пошукова діяльність здійснюється у формі прямого 
спілкування. Біографічне опитування переважно орієнтоване на отримання 
різних відомостей з життя людини і не стосується її особистісних якостей. Від-
бувається безпосереднє спілкування, розмова-діалог із старшими представ-
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никами родини. У передаванні та сприйнятті інформації важливе значення 
мають усна мова, емоції, почуття, емпатія (англ. empathy — співпереживання, 
співчуття).

Характер і повноту інформації суттєво зумовлюють міжпоколінні особистіс-
ні стосунки. Така інформація радше суб’єктивна, тому її варто використовувати 
як допоміжну до відповідних родинних документів, що об’єктивно засвідчують 
перебіг життя й діяльності представників роду.

 Результати науково-пошукової діяльності з історії і традицій власних родин 
студенти доповідають на культурологічних читаннях (групові, потокові, факуль-
тетські, міжвузівські) під назвою «Родовід — духовний діалог поколінь». 

Читання в окремих групах проводяться у формі круглого столу. Кілька сту-
дентів узагальнюють стан досліджень родоводу в групі. Виступають студенти, 
котрі зібрали інформацію про найбільшу кількість представників роду. Два-три 
студента реферують літературу з проблем молодої сім’ї. 

В культурологічних читаннях беруть участь педагоги, батьки студентів, котрі 
перебувають у шлюбі понад 10 років, юристи, медики. Міжвузівські читання го-
туються заздалегідь, з цією метою утворюється ініціативна група студентів.

Практика проведення культурологічних читань засвідчує їхню доцільність, 
пізнавальне й виховне значення для студентської молоді.

Студенти беруть участь у підготовці виставок «Народне мистецтво», «Народ-
не харчування» (солодощі). 

Студенти демонструють родинні мистецькі вироби — українські строї, весіль-
ні рушники, вишиті картини, писанки з орнаментом, характерним для Гуцуль-
щини, Волині, інших місцевостей. Більшість студенток демонструють власноруч 
вишиті рушники, серветки, блузки. 

До солодкого столу студентами презентуються виготовлені торти, печиво, 
узвар (за родинними рецептами).

Найурочистішу частину культурологічних читань становить відзначення 
Господині. В Україні ознакою Господині є уміння випікати хліб. Тобто пошано-
вуються молоді Господині — студентки, котрі наслідують родинні традиції ви-
пікання хліба. 

Проте нині на потоці, де навчаються 80–100 студентів, трапляються лише 
одна-дві дівчини, яких у родині навчили випікати хліб. 

Зібрана інформація систематизується, аналізується, узагальнюється, стано-
вить основу генеалогічної схеми роду, складання родинного літопису (у довіль-
ній формі), упорядкування альбому родинних світлин. 

Аналіз родинної інформації передбачає процедуру філософської рефлексії. 
Предметом фiлософської рефлексiї постають iнновацiйнi форми дiяльностi та 
мислення, що дає змогу людству змiнити свiй досвід, вийти за межi наявних 
реалiй. До таких форм дiяльностi та мислення належать наука, освіта, культура.

Філософська рефлексія виявляється як осмислення граничних основ буття, 
мислення, людської культури загалом. Усвідомлення практично-духовного до-
свіду, об’єктивованого у багатоманітних формах життєдіяльності поколінь ро-
дини, власне і є рефлексія над сенсом і змістом людського буття, історією роду. 
У контексті філософської рефлексії культура постає як діалогічна взаємозумов-
леність опредметнення і розпредметнення.
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Очевидно, є підстави стверджувати про позитивну тенденцію відродження 
родинних династій. Згідно з дослідженнями, простежується наслідування пев-
них родинних професій, зокрема педагогічної (2–4 покоління), медичної та вій-
ськової (4–7 поколінь).

Наслідування родинної професії має особливе соціокультурне значення в 
умовах становлення в Україні ринкової економіки.

Родинні династії засвідчують нові стратегії мислення та життєдіяльності, но-
вий погляд на світ і самореалізацію особистості. Проте при виборі професії по-
трібно керуватися покликанням як моральним критерієм. 

З відродженням традицій родинної професії (педагогічної, економічної, вій-
ськової, медичної, мистецької, технічної та ін.) пов’язані тенденції піднесення 
престижу творчої діяльності.

У творчій співпраці поколінь утверджуються честь родинної професії, по-
няття родинної династії, атмосфера взаємодопомоги, взаємна відповідальність, 
зміцнюються духовні зв’язки між поколіннями.

Засвоєння духовних цінностей у родинному середовищі — це водночас і са-
мопізнання. Особистісне буття постає не лише як наступність життєвих пере-
хідних циклів, а й усвідомлення цінності людського універсуму, духовності по-
колінь, їхньої етносоціокультурної детермінації. 

Культурні форми духовності активізують опанування людиною буття в його 
ціннісному, інтерсуб’єктивному, екзистенціальному сенсі. 

Екзистенціально-духовного сенсу для родознавства набувають онтологіч-
ність людського буття-у-культурі, інтерсуб’єктивна комунікативність, духовна 
структура людської індивідуальності, свідомості людини. Через людське «Я» 
функціонують смислові, ідеально-змістовні особливості міжкультурної взаємо-
дії соціальних груп, етносів, націй, особистостей. 

Інтерсуб’єктивна комунікація радше нестійке утворення, у середовищі якого 
потенційно виявляється варіативність особистісного самовизначення, саморе-
алізації, зумовлені амбівалентністю людської сутності (діалог і монолог, толе-
рантність стосовно культурного світу Іншого і егоцентризм, домінанта творчості 
та деструктивність тощо). 

Авторська родознавча програма впродовж 1992 — 2015 років охоплює майже 
5 тис. студентів. 

Українська традиція передбачає знання свого роду до сьомого коліна (таких 
досліджень понад 25 %). 

Переважна більшість досліджень містить 4 — 5 поколінь родини. Трапляють-
ся дослідження, які охоплюють 8 — 14 поколінь. 

Духовний діалог поколінь засвідчує універсальну цілісність національного бут-
тя, збагачуючи культуру, історичну пам’ять роду — народу — нації — особистості.

Родознавчі пошуки, свідоме пізнання роду (на-роду), традицій культури, ві-
рувань, виявляють значний оптимізуючий культуротворчий потенціал комуні-
кативної взаємодії у багатонаціональному середовищі України. 
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Повноліття в Україні: 
статус державного як соціальний виклик

Досвід родознавчих досліджень виявляє усвідомлення учасниками проекту 
культурного, морально-етичного, духовного, загалом соціалізуючого значення 
традиції Повноліття, та  важливості її започаткування у власних родинах.

Соціалізація памолоді здійснюється в певному соціумі, середовищі мораль-
них приписів, традицій, техногенної (західної) чи традиціоналістських (східних) 
культур. 

Повноліття настає в 18 років у переважній більшості країн світу. До таких на-
лежать Австрія, Австралія, Афганістан, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Бри-
танія, Вірменія, Греція, Данія, Індія, Італія, Куба, Латвія, Литва, Люксембург, 
Македонія, Мальта, Мексика, Молдова, Німеччина, Норвегія, Росія, Словаччи-
на, Словенія, США (за державними законами), Фінляндія, Франція, Хорватія, 
Швеція, Швейцарія та ін.

Досягаючи 20 років, повнолітніми стають молоді люди Південної Кореї, 
Тайваню, Тунісу, Японії. Соціалізація поколінь на теренах Сходу (насамперед 
Китай, Японія) обумовлена світоглядними ідеями, морально-етичними наста-
новами конфуціанства, цінностями національної культури. Давні традиції ша-
нування предків має Китай, гідним для родини вважається відтворення свого 
роду до 30 — 40 поколінь.

За японським законодавством, повнолітні молоді люди набувають права й 
обов’язки дорослих, беруть участь у виборах, несуть повну відповідальність пе-
ред законом, на них поширюється трудове законодавство. Наголосимо: до 20 
років, молодим японцям заборонено паління й вживання алкогольних напоїв. 
В Японії особливого соціалізуючого смислу набуло державне відзначення Дня 
Повноліття (офіційно від 1948 року !). Міська влада влаштовує урочистості, на 
яких повнолітні молоді люди отримують благословення та пам’ятні подарунки.

Засвідчують повноліття у 21 рік Аргентина, Азербайджан, Бахрейн, Бурунді, 
Єгипет, Камерун, Монако, Намібія, Сінгапур, Туреччина, Філіппіни.

Цивільним законодавством України, визначено повну дієздатність особи з 
18-ти років. «Конституція України» (1996) наголошує: «Право голосу на вибо-
рах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведен-
ня вісімнадцять років» (ст. 70). 

В українській культурі історично склалися певні форми соціалізації поколіть, 
передусім спільна з дорослими виробнича й обрядова діяльність, завдяки чому 
памолодь успадковує соціокультурний та духовний досвід, морально-етичні 
цінності народу.

Та, маючи значущі культурні традиції родинного життя, ми все ж запозичу-
ємо День Матері (США). Привертають увагу такі традиції, як День Батька (що-
року в червні місяці відзначають Канада, Китай, Японія), День Бабусі та Дідуся 
(Польща, впроваджено на рівні дитячих садочків!). В Україні Днем Батька ви-
значено 16 вересня. На жаль, традиції шанування Батька, Дідуся, Бабуні ще не 
набули гідного визнання й поширення в українському соціумі. 

Загальнодержавного значення набувають проблеми системно-структурного 
характеру, пов’язані з досягненням Повноліття — нового громадянського ста-
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тусу нових поколінь. Очевидно потребує утвердження Українською Державою і 
День Повноліття.

Розвиток національної культури, власне нації, відтворення етносу, активізує 
національна ідея, яка утверджується в самосвідомості народу. 

Українська національна ідея визначає сутність і стратегію національно-
культурного відродження. Декларація про державний суверенітет України 
(16 липня 1990 р.), Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р. 
підтверджений всенародним голосуванням 1 грудня 1991 р.). Національна 
ідея суттєво зумовлює духовно-ціннісне самовизначення особистості в системі 
«людина-нація-світ». 

Філософія національної ідеї містить всі «форми рефлексії над ідеєю нації» 
(В.Горський). 

Праксеологічного сенсу набуває родознавча рефлексія над буттям люди-
ни — буттям нації — смислом людської життєдіяльності, біографією родини 
та власною біографією. Родознавча рефлексія, критичний аналіз здобутків і 
суперечностей роду в історії національного культурного розвитку, орієнтація 
на діалог (полілог) з Іншими культурами й спільнотами, характеризує суб’єкта 
культури як освічену, духовно, інтелектуально, професійно розвинену особис-
тість. 

Ідея започаткувати День Повноліття в Україні у статусі державного 
обґрунтована автором у навчальних виданнях, наукових публікаціях, презен-
тована під час виступів на наукових конференціях різного рівня (Міжнародні, 
всеукраїнські тощо). 

Маємо підстави розглядати День Повноліття у сенсі соціалізації молоді, на-
буття прав, обов’язків і відповідальності громадянина та людини.

День Повноліття в Україні має бути урочистим прилученням до духовної 
спадщини народу за участі відповідних державних структур влади, суспільних 
установ, навчальних закладів, родини. Такі урочистості сприятимуть усвідом-
ленню молодими людьми відповідальності за власну дорогу життя. 

Під час відзначення Дня Повноліття у колі рідних, друзів старшим пред-
ставникам родини варто передавати повнолітнім молодим людям (синові, 
дочці, внукам) родинний літопис, символічне дерево Роду (генеалогічну схе-
му, альбом родинних світлин), поєднуючи з настановами шанувати предків, 
примножувати духовні здобутки родини, нації, України.

Повноліття — це не ще одне свято, розмаїття яких в Україні далеко за меж-
ами економічної доцільності.

На наше переконання, сучасне осмислення сутності Повноліття, уможлив-
лення державного статусу постає як соціальний виклик, спрямований на кон-
солідацію українського соціуму, становлення громадянського суспільства. Це 
передбачає:

– світоглядно-ціннісний поворот владних структур та громадянського 
суспільства до Людини;

– системно-структурне упорядкування молодіжної, соціальної, власне 
гуманітарної політики на державному, суспільному, родинному рівні; 

– відповідальність Української держави;
– відповідальне виконання батьківських обов’язків;



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 69

Черепанова Світлана Родознавчий потенціал філософії освіти. 
Повноліття в Україні — ідея державності як соціальний виклик 

– духовно-ціннісну мотивацію молодих людей (вчинки, спілкування, ді-
яльність міжособистісні стосунки, життєтворчість та ін.);

– визначення у професії (середня школа, коледж, ліцей, вища школа, 
освіта впродовж життя);

– самосвідомість повнолітньої особистості, набуття прав, обов’язків, від-
повідальності громадянина та людини.

Повноліття дівчини спонукає усвідомлення себе Берегинею (родини, Роду) 
й водночас своєрідний день Господині («Чого мати навчить, те й дочка знає» — 
українське народне прислів’я). 

Повноліття юнака відкриває шлях до змужніння й усвідомлення себе як май-
бутнього Батька. 

Необхідні не лише проголошені, а насамперед реально працюючі про-
грами соціалізації молоді — законодавчі, економічні, соціальні, культурні, 
виховні, освітні, професійні, гуманітарні, як і  справжня турбота про людей 
похилого віку.

Вважаємо своєчасним і доцільним започаткувати в Україні День Повноліття як:
– сучасну форму й нову якість соціалізації поколінь; 
– стратегічну суспільно-об’єднуючу національну ідею.

Ваше ставлення?

Додаток. Відгуки. Рецензії

Актуальний досвід національного виховання

(Черепанова С.О. Філософія родознавства: Навч. посіб. /Передмова проф. 
В.Г.Скотного. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. — 460 с.)

У контексті сучасних тенденцій глобалізації й інформатизації особливої ак-
туальності набувають проблеми модернізації освітньої системи України з ура-
хуванням системної інтеграції європейської освіти. При цьому особливо важ-
ливо поєднувати пріоритети національного виховання, національні культурно-
освітні традиції та європейський освітній вектор.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) визначила осно-
воположні принципи національного виховання: гуманізм, демократизм, на-
ступність і спадкоємність поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, 
успадкування духовних надбань українського народу. 

Відтак культура родинного середовища, духовність відносин рід-покоління, 
безперечно, — пріоритетні напрями теорії і практики національного виховання.

У виданні висвітлено багаторічний авторський досвід національного вихо-
вання студентів на засадах гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії осві-
ти. Методологія діалогу культур і особистісно орієнтованого вивчення «Україн-
ської та зарубіжної культури» нетрадиційно реалізуються в науково-пошуковій 
діяльності студентів за проектами «Родовід — духовний діалог поколінь», «Діа-
лог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство». 
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Такі дослідження, безумовно, розвивають зацікавлене вивчення української 
культури, активізують творчу діяльність студентів, визначають їх ціннісні орі-
єнтири. Пізнання історії,  культурних здобутків Роду (українська національна 
традиція передбачає знання свого походження до сьомого коліна) трактується 
як духовна основа соціалізації поколінь. 

Висвітлено національні історичні форми соціалізації молоді. Згідно з аргу-
ментацією автора, сучасною формою соціалізації молоді доцільно розглядати 
День Повноліття — урочисте прилучення до духовної спадщини країни (набут-
тя статусу громадянина) і Роду. За Конституцією України (ст. 70) повна дієздат-
ність особи настає у 18 років. Відзначаючи День Повноліття, варто у присутності 
найстарших представників Роду, усієї родини, колег, близьких друзів передати 
нащадкам (синові, доньці, онукам) родинний літопис, символічне дерево Роду 
(генеалогічну схему, альбом фотографій) з настановами шанувати предків, при-
множувати духовність Роду — нації —  України. 

Родинне середовище акумулює історичний етносоціокультурний досвід 
предків, який для наступних поколінь набуває значення цінності. У діалогічно-
му спілкуванні виявляється суспільно-історична й особистісна необхідність по-
колінь одне для одного, самоусвідомлюється причетність до родинного серед-
овища, Роду загалом. 

Діалогічні відносини поколінь — універсальна умова особистісного буття, 
становлення і розкриття людської сутності. А найголовніша сутність людини 
полягає у її творчій самореалізації. 

Дослідження Родоводу автор розглядає як форму творчого освоєння результа-
тів, засобів, предметів культуротворчої суспільно-історичної діяльності народу. В 
такий спосіб студенти активно прилучаються до національної культури, усвідом-
люючи особистісне буття органічною частиною цілісного людського універсуму.

В посібнику обґрунтовано теоретичні підходи і методи вивчення генеалогії, 
вміщено фрагменти родинних літописів, які є результатом змістовної дослід-
ницької діяльності студентів.

Авторська програма родознавчих досліджень впроваджена у навчальних 
закладах різних рівнів акредитації Це — Дрогобицький педагогічний інститут 
імені Івана Франка (тепер — Університет), Військовий інститут при університе-
ті «Львівська політехніка» (тепер — Національний університет «Львівська по-
літехніка»); львівські коледжі: Медичний, Банківський (тепер — Банківський 
інститут Національного банку України), Педагогічний (Національного універ-
ситету імені Івана Франка). Ця програма знайшла послідовників у Криму (Се-
вастопольський національний технічний університет). 

Видання належить до актуальних прикладів національного виховання моло-
ді засобами культури. Воно зацікавить викладачів культурологічних дисциплін, 
фахівців з педагогіки, зокрема педагогіки родинного виховання, учнів і студен-
тів, батьків, усіх, кого турбує духовне становлення нових поколінь незалежної 
України.

Доктор філософських наук, професор,
ректор Дрогобицького державного педагогічного університету
імені Івана Франка                                                                              В.Г. Скотний
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ВІДГУК

на пропозицію доктора філософських наук С. О. Черепанової
щодо започаткування в Україні Дня Повноліття 

Обговорено і затверджено на засідання кафедри філософії і соціальних наук 
ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

Протокол №2 від 14.11.2013 р.

На зазначеному засіданні кафедри філософії і соціальних наук проведено об-
говорення ініціативи доктора філософських наук Черепанової Світлани Олек-
сандрівни щодо започаткування в Україні Дня Повноліття. 

Вперше така ідея як результат багаторічних родознавчих пошуків представ-
лена в докторській дисертації С.О.Черепанової «Культуротворчий потенціал фі-
лософії освіти: особистість — наука — мистецтво» (2012).

День Повноліття обґрунтовано автором як суспільно-об’єднуюча націо-
нальна ідея, як сучасна форма і нова якість соціалізації поколінь, а головне — 
системно-структурне впорядкування молодіжної, соціальної, гуманітарної по-
літики на державному, суспільному, родинному рівні.

Дану ініціативу актуалізують сучасні кризові обставини людського та етно-
національного буття, духовна інфляція, ціннісна девальвація та культурна ін-
волюція, які посіли місце свободи, суверенності та відповідальності людини і 
суспільства. 

Свято ж Повноліття покликано привернути увагу молоді й старших поколінь 
до необхідності духовно-ціннісної мотивації, підвищення самосвідомості осо-
бистості з набуття прав та обов’язків громадянина, відповідального ставлення 
до майбутнього родинного життя, виконання соціальної ролі батьків, професій-
ного самовизначення тощо.

Отже, вважаємо доцільним підтримати ініціативу доктора філософських 
наук С.О.Черепанової щодо започаткування в Україні Дня Повноліття як дер-
жавного свята.

     
Відзив склала
доктор філософських наук, професор
кафедри філософії і соціальних наук
ДВНЗ «КНУ»      Т.В.Цимбал

Завідувач кафедри філософії і соціальних наук
ДВНЗ «КНУ», доктор філософських наук, 
професор       В.Ф.Капіца 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової 
«Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — 

статус державного?»

Сьогодні надзвичайно актуалізується усвідомлення того, що потрібно не 
лише реформувати систему освіти, а й виробити нову стратегію, сформува-
ти новий тип практичного світогляду, які б визначили вектор освітніх змін в 
українському соціумі. 

У світлі останніх політичних подій в Україні, за умов економічної та духо-
вної кризи, небезпеки втрати державності, проблема збереження  національ-
ної ідентичності є, як ніколи, актуальною. Історія свідчить, що саме завдяки 
міцній родині наш народ у складні історичні часи зумів зберегти свою націо-
нальну свідомість і генетичну пам’ять. Ось чому сучасна освіта України пови-
нна бути зорієнтована на національне виховання, сприяти утвердженню  цін-
ностей сім’ї, родинних традицій. 

До цього спонукає авторський родознавчий проект С.О.Черепанової, на-
укове обґрунтування гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії освіти, 
її пріоритетної цілі — становлення особистості як «суб’єкта культури», праксе-
ологічної значущості «родового самопізнання» для самоорганізації такої осо-
бистості. 

Методи (системний, історичний, діалогічний, біографічний, бесіда-
інтерв’ю, аналіз), філософська рефлексія над буттям роду, допомагають сту-
дентам дослідити генеалогію, духовне життя власних родин, простежити свої 
корені принаймні до сьомого коліна (за українською традицією). Трапляються 
дослідження, які містять дані до десятого, дванадцятого, шістнадцятого колі-
на. 

Ідея родознавства апробована автором з 1992 року — до тепер у вищій шко-
лі різних рівнів акредитації. Узагальнення авторського досвіду містить окреме 
навчальне видання (Черепанова С.О. Філософія родознавства: навч. посіб. ; 
[передмова — проф. В.Г.Скотний]. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. — 460 с.).

У сенсі практики національного виховання привертають особливу увагу 
опубліковані фрагменти родинних літописів студентів, котрі опановують різні 
професії — військова журналістика, медичної сестри, економічна (Черепанова 
С.О. Родовід — духовний діалог поколінь: методичні рекомендації для студен-
тів вищих закладів освіти. — Львів: Каменяр, 1998. — 150 с.). 

Ідея родознавства знайшла прихильників у Криму, де відповідні дослі-
дження впроваджено від 1998 року. Ці ідеї у Севастопольському національно-
му технічному університеті поширює доцент Т.В.Смірнова, через студентський 
науковий гурток «Родовід».

10-тиліттю таких досліджень присвячено спільне видання, де публікували-
ся студенти Дрогобицького державного педагогічного університету та Севас-
топольського національного технічного університету (Діалог культур: Україна 
в звичаях і традиціях: Родознавство: наук.-метод. зб. ; [автор наук. проекту 
С.О.Черепанова. Передмова — проф. В.Г.Скотний]. — Дрогобич: Коло, 2003. — 
Вип.1. — 192 с.). 
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15-тиліття творчої співпраці з родознавства відзначено у Севастопольсько-
му національному технічному університеті на науковій конференції 19 — 22 
вересня 2013 року.

До проекту залучаються студенти Педагогічного коледжу Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка. З нагоди 135-ої річниці Коледжу 
відбулися Родознавчі читання (2005), які засвідчили глибоку зацікавленість 
учасників проблемою збереження та передавання в поколіннях сімейних зви-
чаїв, традицій, цінностей. 

Ідею родознавства, її адаптацію до системи національного виховання в 
Україні активно підтримала тогочасний директор Педагогічного коледжу 
ЛНУ імені Івана Франка кандидат психологічних наук, доцент Дана Бородій.

20 років родознавчих досліджень відзначено Читаннями у Педагогічному 
коледжі ЛНУ імені Івана Франка 16 березня 2012 року.

Учасники родознавчих досліджень і Читань одностайно підтримують ідею 
С.О.Черепанової щодо запровадження в Україні Дня Повноліття як традиції 
державного, суспільного, родинного значення. 

Та це не повинно стати лише черговим святом у календарі. Йдеться про 
взаємну відповідальність Української держави — громадянського суспіль-
ства — родини — повнолітньої молодої людини, котра усвідомлює свої права і 
обов’язки, прагне берегти й примножувати духовні скарби свого роду і народу. 

На нашу думку, саме така сучасна форма соціалізації поколінь може стати 
тією національною ідеєю, яка об’єднає українське суспільство у прагненні збе-
реження історичної пам’яті й поглиблення міжкультурної комунікації. 

5.12. 2013 р.
        
Кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології Львівського 
національного університету імені Івана Франка  Д.І. Бородій

Викладач української мови
Педагогічного коледжу Львівського 
національного університету імені Івана Франка  О.О. Цигилик

РЕЦЕНЗІЯ

на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової
«Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — 

статус державного?»

Пропонований проект вирізняє багаторічний авторський досвід родознав-
чих досліджень (від 1992 року до тепер) і теоретично репрезентований на рівні 
роду Лимич — великої родинної громади, яка безперечно може стати міцним 
підґрунтям для подальшого впровадження пропонованого проекту в життя. 

Важливим є те, що С.О.Черепанова актуалізує Повноліття як світоглядно-
ціннісний поворот владних структур та громадянського суспільства до Люди-
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ни, системно-структурне упорядкування молодіжної, соціальної, власне гума-
нітарної політики на державному, суспільному, родинному рівні. Йдеться про 
відповідальність Української держави, відповідальне виконання батьківських 
обов’язків, духовно-ціннісну мотивацію молодих людей (вчинки, спілкування, 
діяльність міжособистісні стосунки, життєтворчість та ін.), визначення у профе-
сії (середня школа, коледж, ліцей, вища школа, освіта впродовж життя), само-
свідомість повнолітньої особистості, набуття прав, обов’язків, відповідальності 
громадянина та людини.

Зазначений проект містить ґрунтовне теоретичне й навчально-методичне 
забезпечення. Автором розроблена програма родознавчих досліджень, сис-
тематично проводяться культурологічні читання «Родовід — духовний діалог 
поколінь» (в студентських групах, на факультетах, між навчальними закла-
дами). Публікуються фрагменти родинних літописів, підготовлені студента-
ми закладів освіти різних рівнів акредитації. Узагальнює її творчий науково-
педагогічний доробок навчальний посібник (Черепанова С.О. «Філософія ро-
дознавства». — Київ, Т-во «Знання», КОО, 2007, 2008. — 460 с.). У контексті 
гуманітарно-культуротворчого підходу до філософії освіти розглянуто буття 
людини у просторі культури, діалогічна взаємодія «рід — покоління», духо-
вність родинного середовища, цінності національної культури, традиційна ро-
динна обрядовість українців, форми збереження історичної та родової пам’яті, 
теоретичні аспекти генеалогії, методи дослідження Родоводу, висвітлено зви-
чаї  й обряди повноліття, історично властиві для українського народу. Урочис-
те прилучення повнолітньої молоді до духовної спадщини народу вбачаєть-
ся у плідній взаємодії державних, суспільних, навчальних структур, родини 
(с. 351– 352).

Звісно, дуже хотілося б, щоб День Повноліття в сучасній Україні набув масш-
табного й належного йому духовно-ціннісного сенсу. В Україні, як і переваж-
ній більшості країн світу, повноліття молоді настає у 18 років. Щодо сучасного 
виховання молоді у вияві Дня Повноліття, можливо, тут варто подумати, які б 
стимули спрацювали для того, щоб День Повноліття в Україні набув справді 
суспільної значущості. Зважаючи на ранню дорослість молоді в плані психо-
логічного та фізичного розвитку, такі урочистості могли б стати духовними й 
морально-етичними настановами цілеспрямованої та свідомої життєтворчості. 
Варто зазначити, що Повноліття має відчутись серцем кожної молодої людини, 
усвідомитись особистістю, яка стоїть на порозі дорослого і відповідального за 
власну долю життя.

Водночас наголосимо: бути суспільно-об’єднавчою і національною ідея Дня 
Повноліття у статусі державного може за певних психологічних, соціальних, 
культурно-просвітницьких умов, головне — щирого сприйняття родини як 
основи громадянського суспільства, отже за справжніх демократичних перетво-
рень в Україні. Це і пояснює, чому День Повноліття відзначають у розвинутих 
країнах на державному рівні, сприймаючи характерною складовою національ-
ної культури, духовності нації. 

Зокрема від 1948 року в Японії День Повноліття є державним святом (тут 
повнолітніми згідно законодавства вважаються молоді люди, котрим виповни-
лося 20 років). 
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Продуктивний науково-педагогічний досвід автора проекту, ґрунтовна аргу-
ментація окресленої проблеми — переконливий приклад творчої адаптації ро-
дознавства до системи національного виховання та освіти в Україні. 

Реалізація проекту дає змогу молодому поколінню підвищити свою само-
оцінку, дослідити генеалогію свого роду, історію країни, духовно збагатити між-
поколінну комунікацію. 

Пропозиція доктора філософських наук С.О. Черепанової започаткувати в 
Україні День Повноліття у статусі державного, є актуальною за світоглядним, 
духовним, соціокультурним потенціалом, а відтак заслуговує на увагу та всебіч-
ну підтримку на всіх рівнях нашого суспільства. 

10.02.2014  р.                 

Голова громадської організації    
«Фонд роду Лимич»     А.І.Лимич

РЕЦЕНЗІЯ

на проект доктора філософських наук С.О.Черепанової
«Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — 

статус державного?»

За час незалежності України суттєво зменшується соціально-гуманітарна 
складова в навчальних закладах освіти різного рівня. З початку під впливом її 
деідеологізації, пізніше через тенденції розширення інформатизації та впрова-
дження нових дисциплін, а в останні роки з метою «економії» бюджетних коштів 
в освіті. В результаті після більш ніж двох десятиліть існування держави ми знову 
говоримо про необхідність «зшивання» країни та її нового «перезавантаження». 

Цілісна концепція гуманітарної політики, й передусім її реалізація в освітян-
ській галузі, є надзвичайно актуальною для української держави.

В цьому контексті, пропозиція доктора філософських наук Світлани Чере-
панової започаткувати в Україні «День Повноліття», що передбачає передусім 
«системно-структурні зміни гуманітарної політики на державному, суспіль-
ному, родинному рівні» — є своєчасною і доцільною. Особливо наголосимо — 
йдеться зовсім не про чергове державне свято. 

Пропоновану програму соціалізації «памолоді» (тут дослідниця зверта-
ється до давньої української мови) визначає авторська стратегія гуманітарно-
культуротворчої філософії освіти в єдності базисних буттєво-ціннісних кон-
цептів (людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення), цілепокладання 
(підготовка нового типу особистості як «суб’єкта культури») й «родового само-
пізнання» (комплекс родознавчих досліджень, їхня адаптація до системи націо-
нального виховання в Україні).

Проект С.О.Черепанової вирізняє багаторічний досвід апробації в навчаль-
них закладах України. Маємо підстави зазначити універсальність особистісно-
зорієнтованого  історичного діалогу між поколіннями. Адже це допомагатиме 
духовному зв’язку в ланцюгу «особистість — сім’я — родина — нація — світ».
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Вважаємо, що проект С.О.Черепанової «День Повноліття в Україні — статус 
державного» є беззаперечно необхідним, й заслуговує на підтримку широкої 
громадськості.

28.03.2014 р.

Директор Технологічного коледжу
Національного лісотехнічного університету України Р.М.Дадак
 
Завідувач кафедри дизайну
Національного лісотехнічного університету України,
кандидат педагогічних наук, доцент   В.Ф.Прусак

ВІДГУК 

на проект «Родове самопізнання: День Повноліття в Україні —
 статус державного?» доктора філософських наук Світлани 

Олександрівни Черепанової

Обговорено і затверджено на засідання кафедри документознавства 
та культурно-інформаційної діяльності ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет».
Протокол №9 від 03.04.2014 р.

Проблеми національної ідеї без перебільшення належать до актуальних та 
складних питань української культури, педагогічної та філософської науки, на-
уки загалом й філософії освіти зокрема. Йдеться про культуру як загальну пара-
дигму організації і змісту всього того знання — наукового і позанаукового — яке 
через національну ідею ми передаємо молоді, світоглядні цінності, зрощуванні 
в процесі навчально-виховної діяльності, духовний світ особистості, який фор-
мується в середній та вищій школі, й визначає її власну позицію, роль і способи 
поведінки в суспільстві.

Актуальність та детермінація нового філософського напряму — філософії ро-
дознавства (С.Черепанова) у вітчизняному навчально-виховному просторі від-
бувається в умовах модернізації освітньої галузі. Безумовно, наукові розвідки в 
даній площині сприяють осмисленню її стратегій. Автор проекту, на підставі ба-
гаторічного досвіду адаптації родознавства до системи національного вихован-
ня в Україні, аргументовано обстоює державність Дня Повноліття як суспільно-
об’єднуючу національну ідею. 

Дуже цікавим є, на наш погляд, антропологічність та аксіологічність родо-
знавства, які розглядають людину, котра живе в суспільстві, виконує певні соці-
альні ролі, реалізується (або не реалізується) у ньому як особистість. Підготовка 
до життя, здобуття знань, розвиток необхідних умінь і навичок, світоглядної і 
моральної культури, загальної культури — провідна проблематика і у філосо-
фії, історіософії, культурології. Саме в осмисленні рідної культури розгортаєть-
ся предметне поле співробітництва цих, здавалося б, таких різних галузей піз-
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навальної і практичної діяльності, здійснюється їх взаємодія. «Саме тут, — як 
мовили  давні, — Родос», де ми «маємо стрибати», якщо хочемо проникнути в 
сутність проблеми, а не обмежитись зовнішніми, дотичними характеристиками.

Отже, родознавство з позиції філософії освіти є трансформацією «духу епохи» 
в структурі свідомості, світогляд, духовний світ, культуру і загальне єство особис-
тості. Трансформований засобами освіти «дух епохи» стає її (особистості) стриж-
невою підвалиною, визначає співрозмірність (або неспіврозмірність) людини з 
її добою. Через освіту (культуру, виховання) цей дух визначає суспільно вагомі 
параметри особистості. На нашу думку, родознавство корегує, по-перше, його 
сутність і значення, по-друге, ефективність реалізації педагогічними засобами в 
умовах і можливостях наявного типу культури, по-третє, відповідність загаль-
ноцивілізаційним магістралям розвитку людства в загальноісторичному аспекті.

Відтак культура родинного середовища, духовність відносин рід — поколін-
ня, безперечно, — пріоритетні напрями теорії і практики національного вихо-
вання в педагогічному вузі  і взагалі у вищій школі. Такі дослідження, безумов-
но, розвивають зацікавлене вивчення української історії та культури, формують 
світогляд та менталітет людини, визначаючи їх ціннісні орієнтири. Пізнання 
історії, культурних здобутків Роду (українська національна традиція передбачає 
знання свого походження принаймні до сьомого коліна) трактується як духовна 
основа соціалізації поколінь.

  
Завідувач кафедрою документознавства
та культурно-інформаційної діяльності,
доктор філософських наук, професор   А.М.Федь 

РЕЦЕНЗІЯ

на проект доктора философских наук С.О.Черепановой
«День Совершеннолетия в Украине — статус государственного?» 

В последнее время обществом все в большей степени осознается необходи-
мость создания ценностно ориентированной концепции образования и воспи-
тания, которая бы апеллировала к живому человеку, где воедино бы сливались 
требования научить, развить способности ума, взрастить и утончить нравствен-
ное чувство человека, активизировать энергию его души и сердца, направить 
ее в русло практической жизни. Уже не вызывает сомнений тот факт, что фор-
мирование современной модели образования должно строиться с учетом про-
гностических научных интерпретаций будущих состояний и стадий в развитии 
общества и быть сориентированным на интересы будущего. Но очевидно также 
и то, что образовательная парадигма не может не существовать на основе всеоб-
щих социально-этических идеалов, традиционных норм и ценностей. Образова-
ние, включая человека в пространство общественно-значимых ценностей, фор-
мируя универсальные модели поведения и ценностные установки, способствует 
их усвоению, причем общечеловеческие идеалы приобретают более полное со-
держание, действенную силу и жизненный смысл в национальном самосозна-
нии, в условиях своеобразия и уникальности национальной культуры.
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В этой связи обращение доктора философских наук С.О. Черепановой к  ро-
довому самопознанию как проблеме философии образования, отвечает ряду 
требований, предъявляемым общественностью к системе образования и воспи-
тания, что делает данную философско-образовательную концепцию актуальной 
и своевременной.

Развитие личности ребенка, затем подростка и наконец юноши или девушки 
происходит в условиях его социализации и адаптации к окружающей социальной 
среде. К сожалению, не всегда это развитие происходит всесторонне и гармонич-
но, в силу ряда причин как психологического, так и экономического характера. 
Активация у подрастающего поколения интереса к истории своего рода, своей 
фамилии, семейной  генеалогии, духовным ценностям предков, естественным 
образом будет способствовать формированию национального самосознания, чув-
ства патриотизма, а в целом повышению уровня культуры общества. 

Думается, что проект доктора философских наук С.О.Черепановой, его убе-
дительное научно-методическое обеспечение, 20-летний авторский опыт прак-
сеологической адаптации родоведения к национальной образовательной систе-
ме, по своей сути — современная форма, новое качество социализации поколе-
ний и национально-объединительная идея. 

Поэтому, предлагаемый С.О.Черепановой проект утверждения на государ-
ственном уровне Дня Совершеннолетия, заслуживает не только внимания кол-
лег, широкого научного сообщества, но также поддержки управленческих и 
общественных образовательных структур различного уровня. Этим создаются 
объективные предпосылки восполнения пробелов в семейном и школьном вос-
питании и образовании, особенно гармонизации межкультурной  коммуника-
ции в многонациональной среде Украины.

Кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и социологии
Южноукраинского национального педагогического 
университета имени К.Д.Ушинского   Т.Н.Поплавская 

РЕЦЕНЗІЯ

на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової
«Родове самопізнання. День Повноліття в Україні — 

статус державного?»

Пропонований проект охоплює понад 20-річний авторський досвід родознав-
чих досліджень у вищій школі різних рівнів акредитації, містить теооретико-
методологічне обґрунтування й навчально-методичне забезпечення. 

Причому родове самопізнання у вітчизняній суспільній думці уперше виріз-
нено авторкою як проблему філософії освіти.

На сучасному етапі соціокультурних трансформацій суспільства тема тради-
ційних родинних цінностей набуває особливого світоглядного, аксіологічного, 
морально-етичного смислу. Тому вкрай необхідно допомогти молоді зорієнту-
ватися в родинних стосунках, з’ясувати походження, родинне коріння, своє при-
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значення в цій ієрархії. Родовід — і є потужним ціннісним підґрунтям усвідом-
лення й реалізації особистісного духовного зростання, творчого доробку, ідей-
ного пошуку, самоствердження тощо.

На нашу думку, реалізація проекту С.О.Черепанової дає змогу молодому по-
колінню підвищити свою самооцінку, дослідити історію й духовні здобутки бут-
тя роду, генеалогію родини, національні витоки, походження прізвища, тради-
ції ім’янаречення, харчування, родинні традиції загалом. Усе це активізує ідею 
філософської рефлексії, критичний аналіз здобутків і суперечностей національ-
ного культурного розвитку, толерантне ставлення до інших культур і спільнот, 
що надзвичайно важливо, враховуючи багатонаціональне середовище України. 

С.О.Черепанова розглядає День Повноліття «як сучасну форму і нову якість 
соціалізації поколінь й суспільно-об’єднуючу національну ідею», водночас на-
голошує необхідність «світоглядно-ціннісного повороту владних структур та 
громадянського суспільства до Людини; системно-структурного упорядкування 
молодіжної, соціальної, власне гуманітарної політики на державному, суспіль-
ному, родинному рівні». 

Вважаємо, що пропозиція доктора філософських наук С.О.Черепанової, за-
початкувати в Україні «День Повноліття у статусі державного», є актуальною, 
праксеологічно доцільною й заслуговує на підтримку наукового співтовариства.

Доктор філологічних наук
професор кафедри української філології і
методики навчання фахових дисциплін
Державного закладу «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К.Д.Ушинського»     С. В. Форманова

ВІДГУК

на проект доктора філософських наук С.О.Черепанової
«Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — 

статус державного?»

Обговорено та затверджено на засіданні циклової комісії викладачів 
суспільних дисциплін Педагогічного коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка (протокол №  5 від 19 травня 2015 р.)

Обговорено та затверджено на засіданні Педагогічної ради  Педагогічного 
коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка 

(протокол №  5 від 4 червня 2015 р.)

Сучасне українське суспільство характеризує системна трансформація усіх 
сфер буття. Людині, щоб стати особистістю, недостатньо біологічної спадковос-
ті, потрібна спадковість соціальна. Безперечно є актуальними проблеми істо-
ричної пам’яті, соціалізації поколінь, поглиблені знання  минулого для  осмис-
лення майбутнього.
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Пропозиція доктора філософських наук С.О.Черепанової започаткувати в Укра-
їні День Повноліття у статусі державного має ґрунтовне теоретичне й практичне 
підґрунтя, що засвідчує авторський досвід національного виховання на засадах ро-
дознавства (від 1992 року — до тепер), навчально-методичні розробки, навчальні 
посібники, наукові публікації.

В обговоренні зазначеної пропозиції взяли активну участь студенти Педагогіч-
ного коледжу, які започаткували родознавчі дослідження (III-IV курс, спеціаль-
ність «Початкова освіта»). 

Студенти усвідомлюють важливість таких досліджень, пов’язують цінності 
роду з фаховою діяльністю, вимогами «Державного стандарту початкової загаль-
ної освіти». 

Одностайну підтримку надання Дню Повноліття статусу державного засвідчи-
ли студенти третього курсу Курило Олена, Широн Олена (ШКВ-31), Тютіна Софія 
(староста ШКВ-32), Грущинська Олена (староста ШКВ-33), Галушко Оксана (ста-
роста ШКВ-34).

Привернув увагу виступ Корпало Христини (заступник старости, ШКВ-34). 
Вона зазначила: «Під час вивчення курсу «Історія української культури» ціка-
во було працювати над дослідженням свого роду. Нас надихнула на пошуково-
дослідницьку діяльність авторська родознавча програма доктора філософських 
наук Черепанової Світлани Олександрівни. У нашій групі родознавчі пошуки за-
початкували всі студенти. Здійснення відповідних досліджень дає змогу усвідоми-
ти своє коріння, традиції, звичаї. Адже на нас, студентів, котрі опановують профе-
сію вчителя початкового навчання, покладено відповідальні завдання: прилучати 
покоління до духовних цінностей, культурної спадщини народу, виховувати сві-
домих громадянин — патріотів України. Особливу увагу ми звернули на питання 
Повноліття в Україні (18 років за Конституцією). Досягаючи 18-ти років, молода 
людина стає повнолітньою, і повинна усвідомити власну відповідальність за свої 
дії та вчинки. Дехто може сказати, що Повноліття, свято особисте. Проте під час 
обговорення ми дійшли одностайної думки. Вся наша група ШКВ-34 підтримує 
пропозицію Черепанової Світлани Олександрівни. А саме: розглядати День По-
вноліття як «суспільно-об’єднуючу національну ідею, сучасну форму й нову якість 
соціалізації поколінь». Ми переконані: в Україні День Повноліття має отри-
мати статус державного. Це свідчитиме про взаємну відповідальність за долю 
країни кожного з нас і влади, котру ми обираємо. Це єднатиме всіх українців, всі 
народи багатонаціонального середовища України у прагненні взаєморозуміння, 
толерантного сприйняття різних культурних традицій, не зважаючи на місце про-
живання, релігійні погляди тощо». 

На підтримку пропозиції С.О.Черепанової висловились студенти IV курсу: Га-
лицька Олеся, Бубела Оля, Семчишин Юлія (староста ШКВ-41); Галечка Ганна, 
Ємець Вероніка, Панчук Богданна (староста ШКВ-42); Данило Ірина (староста 
ШКВ-43), Боровик Наталя, Віхоть Іванна (ініціювала обговорення в цій групі), 
Гулько Наталя, Гумен Іванна, Канащук Єлизавета, Кожан Наталя, Копитко Ва-
силина, Максимишин Іванна, Рубель Наталя, Чайковська Вікторія, Юнко Анна; 
Мончин Оксана (староста ШКВ-44) та ін.

Новим поколінням громадянам України вкрай необхідні світоглядні, ціннісні, 
духовні орієнтири, це потребує звернення до свого коріння, традицій культури. 
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Натомість і фахівцям важливо не тільки з’ясувати сутність етнонаціонального чин-
ника, а й уміти утверджувати демократичну етнополітику на загальнодержавному 
рівні, в рамках правового поля допомогти людині в її сучасному проблемному бутті.

В українському суспільстві відбуваються докорінні зміни. На фоні зламу зви-
чайних соціальних цінностей сьогодні непомірно зростає гедонізм та індивідуа-
лізм, особливо серед молоді, що створює безпосередню загрозу інституту сім’ї, 
яка основана на шлюбі. Простежуються певна демократизація шлюбно-сімейних 
норм, терпимість з боку громадської думки до альтернативних стилів сімейного 
життя поступово зростає (укладення шлюбу за шлюбним договором, громадян-
ський шлюб, так званий візитний  шлюб тощо). Молодь, котра бере шлюб, менше 
підготовлена до сімейного життя морально й духовно, скорочується народжува-
ність дітей, зростає нуклеаризація, що впливає на виховання молоді; зростає не-
довгочасність шлюбу і нестабільність соціального інституту сім’ї, сімейна девіація 
(зловживання алкоголем і наркотиками, сімейне насильство). Такі зміни набува-
ють глобального універсального характеру, пов’язані з руйнацією традиційних сі-
мейних цінностей, форм сімейного життя, шлюбу.

Зважаючи на складність становища, в якому перебуває сучасна молода сім’я, 
проект «Родове самопізнання: День Повноліття в Україні — статус державного», 
дає змогу молодому поколінню розглянути історію й духовні вартості роду цілісним 
духовним утворенням. Осмислення історії роду, суспільно-історичної діяльності по-
передніх поколінь активізує творчу самореалізацію особистості, духовно-ціннісну й 
морально-етичну мотивацію діяльності, життєвого шляху.

Варто зазначити, автором вперше у вітчизняній суспільній науці вирізнено ро-
дове самопізнання як проблема філософії освіти.

Вважаємо, що пропозиція доктора філософських наук С.О.Черепанової започат-
кувати в Україні День Повноліття у статусі державного, розглядати День Повноліт-
тя як «національну об’єднуючу ідею та нову форму соціалізації поколінь» — є акту-
альною і доцільною, дійсно поєднує освіту-культуру-родину-державу, й заслуговує 
на всебічну підтримку фахівців педагогічної галузі.

В. о. директора Педагогічного коледжу 
ЛНУ імені Івана Франка
кандидат історичних наук     О.І.Сурмач
    
Голова циклової комісії викладачів
суспільних дисциплін Педагогічного коледжу
ЛНУ ім. І.Франка      О.С.Івах

РЕЦЕНЗІЯ 

на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової
«Родове самопізнання. День Повноліття в Україні  — 

статус державного»

Запропонований проект, безперечно, актуальний. Автором розроблено 
теоретико-методологічне обґрунтування та навчально-методичне забезпечення 
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родознавчого підходу до проблем національного виховання студентів з позицій 
гуманітарно-культуротворчої філософії освіти. 

Виокремлено методи генеалогічних досліджень — історичний, діалогічний, 
біографічний, інформаційний; аналіз та узагальнення зібраних даних; методи-
ки опитування, бесіда-інтерв’ю та ін.

Безперечний праксеологічний сенс родового самопізнання виявляє багато-
літня авторська апробація від 1992 року (родознавчі пошуки започатковано у 
Дрогобицькому державному педагогічному університеті) — дотепер, у вищій 
школі різних рівнів акредитації та фахової спеціалізації (педагогічна, військова 
журналістика, медична, економічна, технічна).

Характерно, що учасники родознавчих досліджень повсюдно зазначають до-
цільність державного статусу Дня Повноліття в Україні. 

Згідно з авторським трактуванням, «родове самопізнання дає змогу розгля-
нути історію, духовні вартості роду цілісним утворенням, а духовний діалог по-
колінь — ціннісним орієнтиром національного буття». 

На нашу думку, пропозиція доктора філософських наук С.О.Черепанової «День 
Повноліття в Україні — статус державного» є суспільно значущою за потенціалом 
соціалізації поколінь, інтерсуб’єктивності міжнаціональної та міжкультурної ко-
мунікації, й заслуговує на усебічну підтримку громадянського суспільства, влади, 
управлінських освітніх структур, педагогів, наукового співтовариства.

22 червня 2015 року

Кандидат філософських наук, 
доцент кафедри історії філософії
Львівського національного університету 
імені Івана Франка     Н.В.Карамишева

РЕЦЕНЗІЯ 

на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової 
«Родове самопізнання. День Повноліття в Україні — 

статус державного»

Розвиток України як сучасної демократичної держави вимагає нових форм 
соціалізації поколінь, органічно пов’язаних з історичними традиціями народу, 
родини. Стратегічні інтереси нашої держави вимагають вироблення державної 
ідеології та загальних принципів цілеспрямованої виховної роботи з молодим 
поколінням, котра є  однією з головних складових подолання духовно-моральної 
та соціально-економічної кризи. Цей процес передбачає активізацію громадян-
ського та патріотичного виховання молодого громадянина, формування його як 
людини соціальної.

Досягнення повноліття — це важливий момент в становленні людини, новий 
громадянський статус представників молодого покоління. Саме тому надання 
Дню Повноліття статусу державного має важливе значення для формування 
громадянського суспільства в Україні.
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Запропонований доктором філософських наук С.О.Черепановою проект 
спрямований на реалізацію цього важливого завдання. Він передбачає поєд-
нання теоретико-дослідницьких та соціально-практичних завдань державної 
молодіжної політики, гармонізацію освітніх та виховних аспектів скоордино-
ваної діяльності відповідних державних структур, суспільних організацій, на-
вчальних закладів, родини.

Проект спрямований на формування національної та громадянської іден-
тичності, громадянське та патріотичне виховання молодого покоління. Разом з 
тим, він передбачає ґрунтовне освоєння традицій національної культури, зокре-
ма сімейних традицій. В умовах кризи духовно-моральних цінностей цей аспект 
виховної роботи з молоддю набирає особливого значення.

Значна увага в проекті приділяється проблемі формування моральної куль-
тури особистості, вибору нею позитивних духовно-ціннісних орієнтирів, усві-
домлення відповідальності за власну долю та долю Батьківщини.

Філософсько-теоретична основа проекту та змістове наповнення органічно 
поєднуються з наміченими практичними заходами по його реалізації. Проект 
включає нормативно-правове забезпечення реалізації завдань молодіжної по-
літики; розробку відповідних начальних програм та методик по організації і 
проведенню Дня Повноліття; його інформаційне забезпечення. Накопичений 
автором досвід з широкого залучення педагогів, студентів, громадських органі-
зацій до апробації проекту свідчить про його відповідне кадрове забезпечення.

Враховуючи вищесказане, вважаємо, що реалізація проекту доктора фі-
лософських наук С.О.Черепанової «Родове самопізнання: День Повноліття в 
Україні — статус державного» є актуальним завданням як в сфері формування 
в Україні громадянського суспільства, так і в сфері молодіжної політики нашої 
держави. 

Рецензія обговорена та затверджена на засіданні кафедри теорії та істо-
рії культури Львівського національного університету імені Івана Франка 
(протокол № 9 від 25 червня 2015 року).

В.о. завідувача кафедри теорії та історії культури
Львівського національного університету імені Івана Франка
кандидат філософських наук,  доцент    О.Б.Сінькевич

РЕЦЕНЗІЯ 

на проект доктора філософських наук С. О. Черепанової
«Родове самопізнання. День Повноліття в Україні — 

статус державного»

Актуальність проекту, запропонованого доктором філософських наук Світ-
ланою Черепановою не викликає сумнівів. Дійсно, в історії сучасної України — 
25 років незалежності! Проте яких успіхів досягла за ці роки державна сімейна 
політика в Україні, в якому стані знаходиться інститут української родини? Ці 
питання досліджуються в багатьох наукових публікаціях, виявляючи тривогу і 
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стурбованість відсутністю послідовної сімейної політики й з причини того, що 
українська сім’я віддана на відкуп хаотичним процесам самоорганізації.

Роки радянської влади викорінили в українцях шанобливе ставлення до 
свого родоводу, історії конкретної української родини. Родовід багатьох україн-
ських сімей радше охоплює третє покоління, а хто є і чим займалися наші пред-
ки в четвертому, п’ятому і наступних поколіннях, українці, на жаль, не знають. 
Це неприпустимо, адже патріотизм виховується саме на родовому самопізнанні, 
на осмисленні досягнень,  втрат, суперечностей, властивих для країни й родини.

Дослідження Світлани Черепанової актуалізує родознавчий потенціал фі-
лософії освіти. Проект спрямований на «…онтологічну персоніфікацію суб’єкта 
культури через універсальну цілісність роду, духовний діалог поколінь. Відтак 
враховано об’єктивні тенденції інтеркультурної гармонізації багатонаціональ-
ного середовища нашої країни» — як зазначає автор.

Ідея започаткувати День Повноліття в Україні у статусі державного обґрун-
тована С. Черепановою у навчальних виданнях, наукових публікаціях, під час 
виступів на наукових конференціях різного рівня (Міжнародні, всеукраїнські 
тощо). Особливо варто відзначити популярні в Україні і не тільки навчальні по-
сібники: «Родовід — духовний діалог поколінь» (1998), «Філософія родознав-
ства» (2007, 2008) та ін.

Пропозиція Світлани Черепанової уможливити День Повноліття в Україні  
на рівні загальнодержавного — містить праксеологічну складову національної 
самоідентифікації. У багатьох країнах світу це свято в тому чи іншому форматі 
існує і святкується. Тому повноліття дитини має розглядатися не лише святом 
конкретної сім’ї, а й святом загальнодержавного масштабу. «День Повноліття 
в Україні має бути урочистим прилученням до духовної спадщини народу за 
участі відповідних державних структур влади, суспільних установ, навчальних 
закладів, родини. Такі урочистості сприятимуть усвідомленню молодими людь-
ми відповідальності за власну дорогу життя» — ця думка С. Черепанової знайде 
відгук у серці кожного українця, патріота своєї батьківщини.

Ми всебічно підтримуємо проект Світлани Черепанової «Родове самопіз-
нання. День Повноліття в Україні — статус державного». На наше переконання, 
пропонована ідея покликана визначати пріоритети національного виховання, 
державної сімейної політики України. Українська родина — це не лише основа, 
а й майбутнє української державності. Тому проект, спрямований на зміцнення 
української родини, на повернення її історії, традицій і різоми (кореневища), 
вимагає підтримки всієї української громадськості й влади.

7 липня 2015 р.

доктор філософських наук, професор,
Заслужений працівник освіти України,
професор кафедри філософії Переяслав-Хмельницього державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди       Олег Базалук



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 85

Черепанова Світлана Родознавчий потенціал філософії освіти. 
Повноліття в Україні — ідея державності як соціальний виклик 

Резюме

…Рід відходить і рід приходить, а земля зостається навік… 
Книга Екклесіаст

Пропозицію надання державного статусу Дня Повноліття зумовлює багато-
літній авторський досвід національного виховання студентів на засадах родо-
знавства (від 1992 р. — до тепер). Родове самопізнання дає змогу осмислити іс-
торію й духовні вартості роду цілісним духовним утворенням, а відтак людино- і 
культуротворчий потенціал філософії освіти.

Духовний діалог поколінь постає ціннісним орієнтиром національного бут-
тя. Осмислення історії роду, суспільно-історичної діяльності попередніх по-
колінь активізує творчу самореалізацію особистості, духовно-ціннісну й мора-
ль но-етичну мотивацію діяльності, життєвого шляху. Через культурні форми 
духовності людина опановує буття в його світоглядно-ціннісному, інтер суб’єк-
тивному, екзистенціальному сенсі. 

Світоглядно-ціннісний вимір духовності, простору і часу, нелінійність куль-
турного процесу методологічно вагомі для родознавства як міжпоколінного ду-
ховного діалогу, коли для нащадків — предки онтологічно є суб’єктами спорід-
нення. 

Родознавча рефлексія виявляє духовно-ціннісний смисл системи «родина-
нація-світ». Відповідно життєвий світ культури постає як свій, людяний, осво-
єний і духовно збагачений людиною задля самої себе, предків та нащадків, де 
міра людського засвідчує духовність міжпоколінної  комунікації. 

Український філософ Григорій Сковорода зазначив: «тілесним не нап’ється 
дух». Віддаючи належне духовним здобуткам інших народів, він обстоював роз-
виток освіти рідною мовою, пізнання традицій національної культури, що збе-
рігають пам’ять народу про власну «криницю чисту». 

У духовному відродженні України особливе соціокультурне значення має 
встановлення наукової достовірності історичної й культурної місії у Франції 
Анни Ярославни (донька  князя Ярослава Мудрого, дружина французького ко-
роля Генріха I). 

Як відомо, Анна Ярославна заснувала монастир і церкву св. Вікентія у Сан-
лісі, поблизу Парижа. Дотепер збереглися грамота-хартія (1060 р.) Анни Ярос-
лавни про заснування монастиря і споруджена у романському стилі каплиця. 
Неподалік від входу до каплиці розміщено скульптуру Анни на повний зріст: 
вона зображена з короною на голові, в одній руці тримає королівський скіпетр, 
у другій — модель церкви. На постаменті  донедавна був напис: 

«Анна руська, королева французька, засновниця храму в 1060 р.»
Унаслідок плідної співпраці українських та французьких дослідників, за під-

тримки відповідних державних установ обох країн й активної участі нащадка 
Анни Ярославни — графа Генріха VII Паризького, напис змінено: 

«Анна Київська — королева Франції».
Саме цей напис чітко вказує на  країну  походження  нашої  видатної  співвіт-

чизниці. 
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Глибокою духовністю просякнуті слова рід — родина — народ — Україна. До-
слідження родоводу, генеалогічні схеми, родинний літопис, традиції й держав-
ний статус Повноліття активізують історичну та родову пам’ять, поєднують ми-
нуле й майбутнє, наповнюючи духовно-ціннісним смислом особистісне буття.
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В последнее время, когда говорят о развитии и образовании человека, конкретизируют, — речь 
идет о совершенстве его психики. И если в конце ХХ столетия предметом обра зовательного 
воздействия считался человек, состоящий из социальной и биологической сущности, то в на-
чале ХХІ столетия положение изменилось. Достижения в нейронауках (Ристо Наатанен, 
Джеймс Олдс, Дональд Хебб, Элхонон Гольдберг и др.) позволили конкретизировать предмет 
образовательного воздействия и выделить в человеке материальную организацию, которая 
на самом деле выделяет его из мира живых организмов. Речь идет о нейронных структурах, 
которые формируются и развиваются в головном мозге человека, и которые не наблюдаются 
(а если и наблюдаются, то в ином формате и с иными функциональными проявлениями) в моз-
ге высших животных. Мы говорим о последовательно формирующихся нейронных ансамблях 
подсознания и сознания, которые выполняют соот ветствующие функции: подсознательные 
(бессознательные) и сознательные. Если последовательное развитие структуры мозга чело-
века рассматривает нейробиология, то развитие функций этой структуры, рассматривает 
психология. Методы, способы и средства передачи социально-культурного наследия от одного 
поколения к другому исследует педагогика. Поэтому философия образования, которая расс-
матривает технологии образовательного воздействия, мировые образовательные модели, 
должна основываться на интеграции исследований в нейробиологии, психологии и педагогики.
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In this article the authors examine the current understanding of the foundations of the philosophy 
of education. Lately when it is spoken about human development and education and concretized 
that it is the perfection of its mind. And if at the end of the twentieth century the subject of educa-
tional impact was human being, consisting of social and biological entities, at the beginning of the 
XXI century the situation has changed. Advances in neuroscience (Risto Nааtаnеn, James Olds, 
Donald Hebb, Elkhonon Goldberg and others) allowed specifying the subject of the educational 
impact and identifying in a person the material organization that really makes him standing out 
from the world of living organisms. We are talking about the neural structures that are formed and 
developed in the human brain and which are not observed (and if they are observed, then in a dif-
ferent format and with different functional manifestations) in the brain of higher animals. We are 
talking about consistently evolving neural networks and subconscious consciousness which per-
form the corresponding functions: subliminal (unconscious) and conscious. If the consistent devel-
opment of the structure of the human brain sees neuroscience, the development of the functions of 
this structure, considering psychology. Methods, ways and means of transmission of socio-cultural 
heritage from one generation to another explores pedagogy. Therefore, the philosophy of education 
that considers the impact of educational technology, global educational model should be based on 
the integration of research in neuroscience, psychology and pedagogy.

Key Words: philosophy of education, planetary and cosmic personality, neurobiology, psychol-
ogy, mind.

В последнее время, когда говорят о развитии и образовании человека, конкре-
тизируют, — речь идет о совершенстве его психики. И если в конце ХХ столетия 
предметом образовательного воздействия считался человек, состоящий из соци-
альной и биологической сущности, то в начале ХХІ столетия положение измени-
лось. Достижения в нейронауках (Ристо Наатанен, Джеймс Олдс, Дональд Хебб, 
Элхонон Гольдберг и др.) позволили конкретизировать предмет образователь-
ного воздействия и выделить в человеке материальную организацию, которая 
на самом деле выделяет его из мира живых организмов. Мы говорим о после-
довательно формирующихся в головном мозге человека нейронных структурах: 
ансамблях подсознания и сознания (в терминологии Н. Бехтеревой [Бехтерева, 
2008]). Формирование и развитие нейронных ансамблей подсознания и сознания 
наблюдают только в мозге человека, в мозге высших животных они не встречают-
ся. Нейронные ансамбли подсознания и сознания выполняют соответствующие 
функции: подсознательные (бессознательные) и сознательные. 

В понимании авторов, нейронные ансамбли подсознания и сознания на 
Земле прошли длительный путь усложнения: от 5 млн. лет назад вплоть до се-
годняшних дней [Марков, 2011]. Каждый этап усложнения – это новая инвари-
антная нейронная иерархия, включающая в себя предшествующие нейронные 
структуры, а также новые нейронные образования, внутринейронные и меж-
нейронные связи, клетки нейроглии. Известный индийский нейробиолог В. 
Рамачандран выделил три области мозга, которые присутствуют и интенсивно 
развиваются только в мозге человека: область Вернике в левой височной доле, 
префронтальную кору и нижние теменные дольки в каждой теменной доле [Ра-
мачандран, 2012].

Исследованием особенностей развития нейронных ансамблей подсознания 
и сознания занимаются нейронауки: нейробиология, нейропсихология, нейроа-
натомия и т.п.

Усложнение структуры мозга человека привела к усложнению функций моз-
га. Многообразие проявлений функций мозга исследует психология. Психоло-
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гия основывается на исследованиях нейробиологии. Нейробиология для психо-
логии значит столько же сколько математика для физики. Любые проявления 
функций мозга, следуют из закономерного развития его структуры. Таким об-
разом, нейробиология изучает усложнение структуры нейронных ансамблей 
подсознания и сознания, а психология, изучает появление и развитие функций 
мозга, или развитие психики. В психологии комплексная работа нейронных ан-
самблей подсознания и сознания обозначается понятием «психика»: «работа 
психики», «функционирование психики» и т. п. Именно поэтому, когда говорят 
о развитии психики, то речь идет, главным образом, о трех основных процессах:

1. О закономерном и практически не связанном с внешней средой действии 
генетических программ, которые по пока непонятным современной науке при-
чинам с течением времени направленно усложняют структуру нейронных ан-
самблей подсознания и сознания;

2. О закономерном и связанном с внешней средой развитием функций пси-
хики. Усложнение функций психики напрямую связано с усложнением струк-
туры мозга.

3. О влиянии на усложнение функций психики внешней социальной среды. 
Воздействие социальной среды (наряду с усложнением структуры мозга) способ-
ствует усложнению функций мозга, в частности, развитию наследственно предо-
пределенных потенциалов психики и полноте их реализации в онтогенезе. 

Анализ работ психологов и школ психологов в изучении функций психики 
осуществлен в статье О. Базалука «Модель эволюции разумной материи» [Ба-
залук, 2014].

Изучением особенностей влияния внешней среды на усложнение функций 
психики занимается педагогика. Кроме педагогики исследованием особенно-
стей влияния внешней среды на усложнение функции психики занимаются и 
другие научные дисциплины: социология, культурология, юридические нау-
ки и т.п. Но с нашей точки зрения, именно педагогика устанавливает и задает 
основные способы, методы и средства, с помощью которых внешняя социальная 
среда наиболее полно и эффективно воздействует на проявления и закрепления 
функций психики. Как основной внешний источник усложнения функций пси-
хики, педагогика выполняет следующие задачи:

1. Создает благоприятные условия для последовательного усложнения струк-
туры нейронных ансамблей подсознания и сознания и, соответственно, услож-
нения функций психики;

2. Разрабатывает способы, методы и средства, которые благодаря внешнему 
воздействию обеспечивают более полное и эффективное усложнение функций 
психики;

3. Обеспечивает передачу социально-культурного наследия от одного поко-
ления к другому;

4. Адаптацию развивающейся психики к условиям социальной среды.
Педагогика основывается на достижениях психологов и психологических 

школ. Исследования в психологии составляют основу педагогических моде-
лей. Организовать качественное и эффективное воздействие образовательного 
процесса на усложнение функций психики можно только на основе знаний об 
этапах усложнения структуры и функций нейронных ансамблей подсознания 
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и сознания. Еще в середине прошлого столетия Ж. Пиаже доказал, что законо-
мерное усложнение структуры и функций психики — первично, а воздействие 
внешней среды, особенно на первых этапах развития мозга человека — вторич-
но [Пиаже, 1969].

Таким образом, мы можем построить пирамиду, которая раскрывает совре-
менно понимание усложнения структуры и функций психики:

С точки зрения авторов, данная пирамида есть ни что иное как содержание 
предмета философии образования. Изучая и аккумулируя исследования из 
нейробиологии, психологии и педагогики, философия образования исследует 
технологию формирования высокоразвитой психики. Предметом исследования 
философии образования является понимание этапности усложнения структуры 
и функций нейронных объединений подсознания и сознания. Понимание со-
держания этого процесса не только раскрывает смысл понятия «высокоразви-
тая личность», но и способствует построению технологии формирования «высо-
коразвитых психик» (личностей).

Объектом исследования философии образования являются образовательные 
модели — образовательные технологии в масштабах государства, направленные 
на формирование «высокоразвитых психик» (личностей).

Философия образования на основе нейробиологических, психологических 
и педагогических исследований занимается разработкой индивидуальных тех-
нологий развития высокоразвитой психики, а также технологий в масштабах 
государства (национальных образовательных систем). Это междисциплинарная 
наука, которая, несмотря на свою предметность и практическую значимость, 
остается относительной, привязанной к конкретным историко-культурным 
традициям регионов. Поэтому среди задач, которые стоят перед философией 
образования, с точки зрения авторов следует выделить две основные задачи:

1. На основе современных достижений в нейробиологии, психологии и педа-
гогики выработать критерии «идеальной» личности. В понимании авторов — 
это планетарно-космическая личность, которая аккумулирует в себе комплекс 
пользующихся спросом в масштабах цивилизации личностных характеристик.
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содержания этого процесса не только раскрывает смысл понятия «высокоразвитая личность», но и 
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Объектом исследования философии образования являются образовательные модели – 
образовательные технологии в масштабах государства, направленные на формирование 
«высокоразвитых психик» (личностей). 

Философия образования на основе нейробиологических, психологических и 
педагогических исследований занимается разработкой индивидуальных технологий развития 
высокоразвитой психики, а также технологий в масштабах государства (национальных 
образовательных систем). Это междисциплинарная наука, которая, несмотря на свою 
предметность и практическую значимость, остается относительной, привязанной к конкретным 
историко-культурным традициям регионов. Поэтому среди задач, которые стоят перед 
философией образования, с точки зрения авторов следует выделить две основные задачи: 

1. На основе современных достижений в нейробиологии, психологии и педагогики 
выработать критерии «идеальной» личности. В понимании авторов – это планетарно-космическая 
личность, которая аккумулирует в себе комплекс пользующихся спросом в масштабах 
цивилизации личностных характеристик. 

2. На основе анализа существующих мировых образовательных систем, разработать 
образовательную технологию, направленную на формирование планетарно-космической 
личности. Речь идет о создании универсальной образовательной системы, которая гарантированно 
обеспечивает качественное усложнение структуры и функций я-психики (индивидуальной 
психики) и её адаптацию к определенным социально-культурным средам. 

В своих исследованиях авторы разрабатывают понимание планетарно-космической 
личности и технологии по её формированию. Авторы назвали технологию формирования 
планетарно-космической личности – космическим образованием. Основы космического 
образования изложены в статье авторов «Cosmic Education: Formation of a Planetary and Cosmic 
Personality» [Bazaluk, Blazhevich, 2013]. 

С точки зрения авторов, в основе планетарно-космической личности находится психика с 
преимущественной работой нейронного ансамбля сознания. Анализ исследований в области 
нейробиологии, психологии и педагогики, а также собственные исследования авторов, позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. По объективным (наследственным, биологическим, экологическим и т.п.) и 
субъективным (неэффективность и отсталость образовательных систем, низкая профессиональная 
подготовка педагогических кадров, образовательная политика государств и т.п.) причинам, 
развитие структуры и функций психики в масштабах цивилизации происходит неравномерно. 
Современная цивилизация представлена психиками с разным уровнем внутреннего совершенства. 
Условно, семи миллиардное множество психик в масштабах Земли, можно разделить на три 
категории: 

1) Психики с преобладающей активностью нейронного ансамбля сознания; 

Педагогика 

Психология 

Нейробиология 
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2. На основе анализа существующих мировых образовательных систем, 
разработать образовательную технологию, направленную на формирование 
планетарно-космической личности. Речь идет о создании универсальной об-
разовательной системы, которая гарантированно обеспечивает качественное 
усложнение структуры и функций я-психики (индивидуальной психики) и её 
адаптацию к определенным социально-культурным средам.

В своих исследованиях авторы разрабатывают понимание планетарно-
космической личности и технологии по её формированию. Авторы назвали 
технологию формирования планетарно-космической личности — космическим 
образованием. Основы космического образования изложены в статье авторов 
«Cosmic Education: Formation of a Planetary and Cosmic Personality» [Bazaluk, 
Blazhevich, 2013].

С точки зрения авторов, в основе планетарно-космической личности находит-
ся психика с преимущественной работой нейронного ансамбля сознания. Анализ 
исследований в области нейробиологии, психологии и педагогики, а также соб-
ственные исследования авторов, позволяют сделать следующие выводы:

1. По объективным (наследственным, биологическим, экологическим и т.п.) 
и субъективным (неэффективность и отсталость образовательных систем, низ-
кая профессиональная подготовка педагогических кадров, образовательная по-
литика государств и т.п.) причинам, развитие структуры и функций психики в 
масштабах цивилизации происходит неравномерно. Современная цивилизация 
представлена психиками с разным уровнем внутреннего совершенства. Услов-
но, семи миллиардное множество психик в масштабах Земли, можно разделить 
на три категории:

1) Психики с преобладающей активностью нейронного ансамбля сознания;
2) Психики, в которых активность сознания незначительно уступает работе 

нейронного ансамбля подсознания;
3) Психики с ярко выраженной работой подсознания.
Преимущественная работа нейронного ансамбля сознания в повседневной 

жизни проявляется в более эффективном взаимодействии психики с информа-
ционной средой. А именно, психика больше запоминает, быстрее думает, мас-
штабнее воспринимает проблему, из множества вариантов выбирает наиболее 
эффективные решения, имеет обостренную интуицию, умеет стратегически 
мыслить, прогнозировать будущее и т.п.

Численность первой и третьей условно выделенных категорий психик отно-
сительно небольшое и колеблется в пределах 10-15 % каждая от общего коли-
чества населения планеты. Основную массу составляют психики второй катего-
рии, которые уравновешивают баланс псипространства цивилизации.

2. Формирование планетарно-космической личности возможно на основе 
подавляющего большинства психик современной цивилизации (1 и 2 условно 
выделенные категории). Причем речь не идет об утрате национальной принад-
лежности и отказе от культурных ценностей и традиций.

Общими (универсальными) характеристиками планетарно-космической 
личности являются [Базалук, 2011]:

– когнитивные (познавательные) характеристики: умение организовать ка-
чественное взаимодействие с окружающим внешним материальным ми-



Базалук Олег, Блажевич Тамара 
Современные основы философии образования

98 ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5)

ром; умение ставить вопросы и отвечать на них, максимально используя 
достижения современной науки и философии; раскрывать содержание яв-
лений и процессов в многообразии их аспектов; работать с качественной 
(научной) информацией, делая ставку на объеме охвата: чем масштабнее 
и глубже знания, тем качественнее и продуктивнее принятое решение и 
т.п.

– креативные (творческие) характеристики: вдохновение, жизненная ак-
тивность, фантазия, гибкость ума, умение обнаружить противоречие и 
глубину; свобода мыслей, чувств, действий; прогнозируемость; критич-
ность; упорство в достижении цели; наличие собственной точки зрения и 
т.п.

– организационные (методологические) характеристики: умение осознать 
глобальную цель своей жизни (какой деятельности, достижению каких 
целей следует посвятить большую часть онтогенеза) и, исходя из нее, по-
ставить цели частные (цели промежуточные: получение образования, 
создание семьи, материальных благ, карьеры и т.п.), аргументировать 
выбранную жизненную позицию; организовать последовательное дости-
жение глобальной цели через воплощение целей частных; умение плани-
ровать повседневное существование; рефлексивность мышления, самоа-
нализ, самоконтроль, объективная самооценка и т.п.

– коммуникативные характеристики: обусловлены необходимостью взаи-
модействовать с другими людьми, объектами материального мира, пред-
стоящим информационным пространством; умение получить, перера-
ботать, сохранить и передать информацию во всех доступных формах; 
выполнять различные социальные роли в группе и коллективе; исполь-
зовать современные телекоммуникационные технологии; обладать то-
лерантностью, терпимостью; уметь прощать и одновременно отстаивать 
свою позицию и т.п.

– мировоззренческие характеристики: эмоционально-ценностные установ-
ки субъекта, определяющие способность к самопознанию и самосовер-
шенству, умение определить свое место и роль в материальном мире, в се-
мье, коллективе, государстве; следование общечеловеческим ценностям 
и морали, патриотичность, порядочность, преданность выбранным идеа-
лам; умение мыслить тактически (сегодняшним, завтрашним и послезав-
трашним днем) и стратегически (прогнозы на десятилетия, на далекую 
перспективу) и т.п.

Но наряду с общими характеристиками планетарно-космической личности 
и технологией её формирования, существуют отличия, связанные, прежде всего 
с историко-культурными традициями региона. Формирование и развитие иде-
альных образов и технологий по их формированию, которые осуществляются в 
рамках предмета и объекта исследования философии образования, возможно 
только в конкуренции и многообразии национальных образовательных систем. 
Опираясь на достижения нейробиологии, психологии, педагогики и филосо-
фии образования, народы и государства мира строят свои, национальные об-
разовательные системы, эффективность которых оценивается в конкретной 
социально-культурной среде. Конкуренция созданных систем служит во благо 



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 99

Базалук Олег, Блажевич Тамара 
Современные основы философии образования

развития цивилизации, так как она постоянно актуализирует пользующиеся 
спросом в масштабах цивилизации личностные характеристики и совершен-
ствует технологии их формирования и закрепления в психиках.
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У статті автор покаже, що роль жінки в сімейно-шлюбних відносинах формувалася під 
впливом двох основних причин. Перша причина — це вплив держави на сім’ю як соціальний 
інститут (державна сімейна політика в Україні). В рамках цього проблемного поля фор-
мувалася державна політика щодо жінки та її ролі в сім’ї та суспільстві. Друга причина, 
пов’язана з природною сутністю самої жінки, з розвитком її внутрішніх творчих потенці-
алів, які потребували самореалізації та реагування на виклики сьогодення.

Дослідниці О. Здравомислова і Г. Тьомкіна відзначають, що загалом державне управлін-
ня гендерними відносинами здійснюється двома типами механізмів. З одного боку, держа-
ва здійснює нормативне примусове регулювання, проводячи політику статі та гендеру в 
законодавчих актах різного рівня. З іншого боку, воно створює ідеологічний апарат при-
мусу, контролюючий гендерні відносини через домінуючі офіційні дискурси, задаючи рамки 
репрезентацій. У статті ми розглянемо дію державного ідеологічного апарату примусу 
на жінку, який в тій чи іншій мірі опосередковував і визначав роль українок у сфері сімейно-
шлюбних відносин в період соціально-політичних потрясінь.

Ключові слова: українська жінка, ідеологемі, держава, Украйна, патріотизм.
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In the paper author shows that the women’s role in the marital relationships formed under the 
influence of two main reasons. The first reason is the state’s influence on the family as a social insti-
tution (state family policy in Ukraine). Government policies on women and their role in the family 
and society formed as part of this problem field. The second reason is related to the natural essence 
of the woman with the development of its internal creative potential in need of self-realization and 
responds to challenges.

Researchers O. Zdravomyslova and G. Tiomkina noted that overall governance of gender rela-
tions has two types of mechanisms. On the one hand, the state exercises enforced normative regula-
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tion, pursuing a policy of sex and gender in the laws of different levels. On the other hand, it cre-
ates an ideological apparatus of coercion, gender relations by controlling the dominant official 
discourse, setting frame representations. In this paper we consider the effect of the ideological state 
apparatus of coercion against the woman, who to any extent mediated and defined the Ukrainian 
women’s role in the field of family and marital relations during the social and political upheavals.

Key Words: Ukrainian woman, ideological, state, Ukraine, patriotism

У статті ми покажемо, що роль жінки в сімейно-шлюбних відносинах форму-
валася під впливом двох основних причин. Перша причина — це вплив держави 
на сім’ю як соціальний інститут (державна сімейна політика в Україні). В рам-
ках цього проблемного поля формувалася державна політика щодо жінки та її 
ролі в сім’ї та суспільстві. Друга причина, пов’язана з природною сутністю самої 
жінки, з розвитком її внутрішніх творчих потенціалів, які потребували самореа-
лізації та реагування на виклики сьогодення.

У своєму аналізі ми враховуємо той факт, що влада в Радянському Союзі була 
тоталітарною, тому державна ідеологія і вплив державних інститутів на форму-
вання світосприйняття жінок, розуміння ними своєї ролі в сім’ї та суспільстві, 
носила переважаючий характер. 

Дослідниці О. Здравомислова і Г. Тьомкіна відзначають, що загалом держав-
не управління гендерними відносинами здійснюється двома типами механізмів. 
З одного боку, держава здійснює нормативне примусове регулювання, проводя-
чи політику статі та гендеру в законодавчих актах різного рівня. З іншого боку, 
воно створює ідеологічний апарат примусу, контролюючий гендерні відносини 
через домінуючі офіційні дискурси, задаючи рамки репрезентацій [Здравомис-
лова, 2004]. У статті ми розглянемо дію державного ідеологічного апарату при-
мусу на жінку, який в тій чи іншій мірі опосередковував і визначав роль українок 
у сфері сімейно-шлюбних відносин в період соціально-політичних потрясінь. 

Аналізуючи певні жіночі долі, можна повною мірою розкрити історію укра-
їнської держави, а також ролі української жінки у сфері сімейно-шлюбних від-
носинах в ті чи інші історичні періоди. Українська дослідниця Л. Смоляр, опи-
суючи долю Зінаїди Василівни Мирної (1875-1950) дала таку характеристику 
цій жінці, як Великої Громадянці: «Вона зросла як особистість в українському 
жіночому русі, сформувалася як лідер, пройшла досвід політичної діяльності в 
Центральній Раді, усвідомила цінність ідеї єдності та солідарності жінок, зорга-
нізувала жінок в еміграції, дала їм почуття вартісності і, виконавши свою високу 
громадянську та людську місію, довела своїм життя силу жінки у формуванні 
української державності, в українській історії» [Смоляр, 1998: с.10].

Про роль української жінки в сім’ї і державі писати досить складно, тому що 
на відміну від чоловіків, які люблять лестощі, увагу, заохочення своїх вчинків 
і дій, жінки, здебільшого виконують свою роботу мовчазно, уникаючи зайвого 
розголосу. Їх сприйняття роботи і своїх обов’язків докорінно відрізняється від 
чоловічого сприйняття. У цьому плані цікаві художні та філософські наробки 
О.Базалука, який намагається аналізувати місце жінки в сім’ї та суспільстві че-
рез призму чоловічої точки зору. Наприклад, у філософській роботі «Жінка що 
надихає», яка написана в епістолярному жанрі, О.Базалук стверджує, що при-
значення людини (зокрема, жінки), вже з народження закладено в її психіку і 
поступово розвивається з її дорослішанням [Базалук, 2013].
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Через усю книгу О.Базалук простежує етапи становлення та усвідомлення 
головною героїнею свого призначення в житті. Автор неодноразово підкреслює 
важливість призначення для повноти і гармонії існування людини. Але більш 
цікава, на наш погляд, ключова думка, на якій О. Базалук неодноразово акцен-
тує свою увагу: не існує певного, прописаного для всіх призначення. У кожної 
людини — воно своє, особисте. Тому основне завдання людини (а також бать-
ків та системи освіти) встановити в собі це особистісне призначення, правиль-
но його ідентифікувати, і потім присвятити йому наступні роки свого життя. О. 
Базалук пише: «Якщо врахувати, що на початок 2000 року середня тривалість 
життя людини в Україні складає всього шістдесят років, то ми, українці, з мо-
менту народження до смерті проживаємо всього три двадцятиріччя. У першому 
двадцятиріччі ми формуємося і розвиваємося, у другому — шукаємо простору 
для самореалізації і активно намагаємося «знайти» своє місце в житті, а в тре-
тьому — хтось, знайшовши своє призначення, творить на благо людства, інші, 
загубившись на життєвих просторах, просто доживають свій час» [Базалук, 
2013: с.14].

Але у О.Базалука, як і у багатьох авторів, які досліджують роль української 
жінки в сім’ї та суспільстві (наприклад, у М. Богачевської-Хомяк, Т. Журженко, 
Л. Смоляр, Т.Купцової та ін..) на перший план виходить дилема, з якою сти-
кається практично кожна жінка. Цю дилему сформулювала одна з видатних 
українських жінок Софія Федорівна Русова (1856-1940): «Мимоволі виникало 
питання, чи мала я право захоплюватись політичною діяльністю, коли вона 
мала неминуче привести до руїни родинного спокою. І життя моє постійно ка-
лічилось суперечкою між цими двома обов’язками: родина, діти, чоловік — всіх 
я їх кохала; а з другого боку — громада, рідний край. Нікому з жінок не бажаю 
такого роздвоєння, бо з цього виходить і погана праця і страшенна драма в сер-
ці» [Богачевська-Хомяк, 1995: с. 125].

Кожна українська жінка ставала перед цією дилемою і робила свій вибір. Хтось 
із них зрештою вибирав мир і благополуччя сім’ї, відходячи від активної громад-
ської діяльності; хтось навпаки з головою занурювався у громадську працю, втра-
чаючи підтримку і розуміння з боку членів сім’ї; дехто встигав поєднувати сімейні 
обов’язки з покладеними суспільними обов’язками. В цьому вибору важливе міс-
це займає вплив державних ідеологем, які в силах направити, заохотити, стиму-
лювати або навпаки, покарати, засудити і заборонити вибір жінки.

О.Базалук, розкриваючи жіноче призначення вважає, що жінка має право 
сама обирати: присвятити себе сім’ї або суспільству. Це особистісний вибір, і 
вплив державних ідеологем на нього мінімальний. Але О.Базалук, на прикладі 
своєї героїні вважає, що жінка, яка присвятила себе служінню на благо суспіль-
ства, приречена на самотність, на непорозуміння з ріднею та близькими людь-
ми [Базалук, 2013].

З цією точкою зору не погоджується дослідниця Т.Купцова. Вона аргументує 
свою точку зору цитатами з щоденників і мемуарів видатних українських жінок, 
які залишили свій слід в історії України. Наприклад, у своїх мемуарах С.Русова 
визнавала: «Немає щастя поза сім’єю і поза батьківщиною, кожен — сиди у сво-
єму гнізді, пускай коріння у рідну землю» [Русова, 2004: с. 422]. Інша видатна 
українська жінка, Мілена Іванівна Рудницька (1892-1970) зазначала, що «актив-
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на заангажованість у дві життєві сфери — приватну та суспільну лише збагачує 
життя жінки, робить його цінним та цікавим» [Купцова, 2013: с. 145].

Відома дослідниця М. Богачевська-Хомяк, вивчаючи долю подруг-соратниць 
С.Русової та М.Рудницької, з цього приводу зазначає, що «…ці жінки прагнули 
узгодити й гармонізувати материнський інстинкт — що часто обмежував і під-
ривав потреби жіночої емансипації — з професійною та громадською працею. 
Це намагання неминуче й відчутно боляче врізалося в їхнє життя. Справа була 
не просто в кар’єрі — її можна було зректися. Покоління Рудницької, виховане 
з глибоким почуттям відповідальності перед народом, вважало громадську пра-
цю своїм обов’язком, органічним продовженням того ж материнства. Чоловіки 
ж, яких причаровували інтелігентність і дотеп, підсвідомо припускали, що ди-
тина має задовольнити усі амбіції жінки. Одна з перших статей Рудницької — 
роздуми про труднощі поєднання материнства і громадської праці. Цей кон-
флікт роздирає її впродовж цілого життя: почуття вини перед сином переслідує 
Мілену — вона постійно картає себе за те, що не присвячує своєму «Іванкові» 
належної уваги…» [Богачевська-Хомяк, 1995: с. 125].

Повертаючись до розгляду ролі української жінки у сфері сімейно-шлюбних 
відносин в період соціально-політичних потрясінь і дію ідеологічного апарату 
примусу який в тій чи іншій мірі опосередковував і визначав цю роль, зазначи-
мо, що розгляд цього питання можна провести з різних точок зору: досліджен-
ня гендера, біографії відомих історичних постатей, соціології, культурології та 
ін. Наприклад, відомий російський соціолог І. Кон і американська дослідниця 
Г. Лапідус, розглянули це питання через зміну радянської партійно-державної 
політики. Незалежно один від одного в періодизації радянського гендерного 
порядку на основі партійно-державної політики щодо сексуальності і жінок І. 
Кон та Г. Лапідус  виділили чотири основних етапи [Кон, 1997; Lapidus, 1977]:

Перший (1918 — початок 1930-х років). І.Кон визначає його як період біль-
шовицького експериментування у сфері сексуальності і сімейно-шлюбних від-
носин [Кон, 1997]. О. Здравомислова та Г. Тьомкіна називають його як: «ген-
дерна політика рішення жіночого питання за допомогою дефаміліалізаціі і 
політичної мобілізації жінок» [Здравомислова, 2004: с.304].

Другий етап (1930-ті — середина 1950-х років) — концептуалізація тоталі-
тарної андрогінії, або період економічної мобілізації жінок. Як відзначають О. 
Здравомислова та Г. Тьомкіна: «Символічна межа закінчення даного періоду 
гендерної політики — 1955-й рік, коли був легалізований медичний аборт, і 
таким чином позначена лібералізація державної репродуктивної політики» 
[Здравомислова, 2004: с.304].

Третій етап (середина 1950-х — кінець 80-х років) — припадає на період 
політичної відлиги, початок якого датується ХХ з’їздом КПРС, кампаніями 
масового житлового будівництва і новою постановкою жіночого питання, 
пов’язаного з програмою рішення демографічної кризи в країні.

Четвертий етап починається в період політичних і економічних реформ 
кінця 1980-х років, коли істотно змінюється роль держави в регулюванні со-
ціальних відносин взагалі та гендерних зокрема [Здравомислова, 2004].

Аналізуючи літературу з цього питання, ми пропонуємо виділити в сучас-
ній історії України чотири періоди соціально-політичних потрясінь, які в тій 
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чи іншій мірі визначили роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних від-
носин:

1. Період Першої світової війни, включаючи революцію 1917 року в Росії 
(1914-1920 рр.);

2. Період Другої світової війни, включаючи довоєнні і післявоєнні роки в 
СРСР (1939-1945 рр.);

3. Період розпаду СРСР і становлення Незалежної України (1990-1993 рр.);
4. Період революції Гідності і триваючої до наших днів війни з Росією 

(2014 — до наших днів)
Згідно виділеної періодизації розглянемо дію ідеологічного апарату примусу 

через домінуючі офіційні дискурси на роль української жінки в сім’ї та суспільстві.

1. Дія ідеологічного апарату примусу через домінуючі офіційні 
дискурси на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних 

відносин в період Першої світової війни, включаючи революцію 
1917 року в Росії (1914-1920 рр.). 

Як засвідчив аналіз наукової літератури, роль української жінки в перший ви-
ділений нами період, досліджена досить плідно. Відомі роботи М.Богачевської-
Хомяк [Богачевська-Хомяк, 1995], О. Здравомислової [Здравомислова, 2004], 
Т. Купцової [Купцова, 2013], О.Маланчук-Рибак [Маланчук-Рибак, 2006], Н. 
Олійник [Олійник, 2013], Л.Смоляр [Смоляр, 1998; Смоляр, 2000], І.Стріонової 
[Стріонова, 2013], Г. Тьомкиної [Здравомислова, 2004] та ін., значно розшири-
ли розуміння впливу державних ідеологем що склалися в цей історичний період 
часу на теренах України на роль жінки в сім’ї та суспільстві.

В більшості, розкрита діяльність відомих жіночих організацій різного спря-
мування цього періоду часу. Наприклад, «Харківського товариства взаємодопо-
моги жінок» (1902–1919), «Київського  товариства оборони жінок» (1905–1917), 
«Одеського товариства оборони жінок» (1904–1917) та ін. У цих жіночих органі-
заціях брали участь відомі українські жінки: Софія Русова, Людмила Старицька-
Черняхівська, Любов Яновська, Марія Ішуніна, Зінаїда Мірна та багато ін..

Жіночі організації в період 1914-1920 рр. покладали на себе різні за значи-
містю та спрямованістю завдання. Наприклад, впливове для свого часу Київ-
ське товариство оборони жінок визначало головним напрямом своєї діяльності 
боротьбу з торгівлею жінками та проституцією. Ця соціальна проблема набрала 
особливої гостроти на початку ХХ ст. і членами Київського товариства оборони 
жінок була запроваджена система профілактичних та практичних заходів по бо-
ротьбі з цим соціальним лихом [Смоляр, 1998].

Важким тягарем на жінку і на сімейно-шлюбні відносини в цей період часу 
лягла Перша світова війна. Тому, жінки не тільки змушені були звалити на себе 
обов’язки чоловіків, яких забрали на війну, але переносити тяготи військового 
часу, які включали в себе, насамперед:

– Матеріальне забезпечення військових дій;
– Усунення наслідків військових дій (відбудову зруйнованих житлових і 

виробничих кварталів, робота на підприємствах індустрії);
– Догляд за пораненими солдатами і офіцерами;
– Забезпечення сім’ї.
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Новим викликом для українських жінок стали революції 1917 року: спочатку 
лютнева, а потім жовтнева. Мова пішла не тільки про мобілізацію жінок для 
виконання своїх прямих обов’язків в сім’ї та суспільстві, а про реорганізацію са-
мого суспільства як макросоціального середовища. Перетворення суспільства 
в цей період часу безпосередньо торкнулося розуміння жінками свого міста в 
суспільстві, їх ставлення до сімейних і суспільних обов’язків. Сплеск жіночої ак-
тивності припадає на час після лютневої революції 1917 року. 

Жінки отримали доступ до більш повної самореалізації в суспільному житті. 
Їх активність, мудрість, виваженість і послідовність у роботі виявилися затребу-
ваними в революційних перетвореннях соціальних інститутів, влади як такої.

У березні 1917 р. засновується Український Жіночий Союз на чолі з україн-
ською письменницею Вірою Йосипівною Нечаївською (1895-1972). 14 вересня 
1917 р. у Києві відбувається жіночий з’їзд. Загалом, період Центральної Ради за-
ймає особливе місце в історії українського жіночого руху, формуванні жіночих 
особистостей, жіночої самореалізації. Як зазначає дослідниця Л. Смоляр, роль 
української жінки в цей період «…Це взірець духовної сили українського жіно-
цтва, його вартісності, його високої місії в українському суспільстві» [Смоляр, 
2000: с.11].

Але якщо після лютневої революції 1917 року для жіночого руху в Україні 
відкрилися нові горизонти, які передвіщували більшу свободу волевиявлення 
та подальший розвиток історико-культурних традицій українського сімейного 
укладу, то після Жовтневої революції 1917 року в розвиток жіночого руху та сі-
мейних відносин стала активно втручатися держава. Як зазначають дослідни-
ці О. Здравомислова і Г. Тьомкіна, після Жовтневої революції більшовицьке 
керівництво, визнаючи політичну значущість жіночого питання, використало 
категорії статі та гендера, у даному випадку — «жінки», «…у боротьбі з патрі-
архальністю сім’ї для легітимізації партійно-державного контролю приватного 
життя громадян» [Здравомислова, 2004: с.307]. Радянським владним дискур-
сом передбачалося встановлення рівноправ’я у стосунках дружини та чоловіка, 
«розкріпачення» жінки у сімейному побуті.

Один з ідеологів Жовтневої революції в жіночому питанні А. Коллонтай, 
окрилена взаємною любов’ю з революціонером П. Дибенко (який на 17 років 
був молодший за неї), мріяла не про збереження сім’ї в історико-культурних 
традиціях, а про державний патронаж над жінками що народили, чиї діти пови-
нні виховуватися не матерями, а суспільством за рахунок введення горезвісного 
«податку на бездітність». Багато «революційних» ідей А. Коллонтай в жіночому 
питанні і в питаннях сім’ї здавалися дикими навіть для запеклих революціоне-
рів. Але те, що здавалося занадто радикальним в 1920-і роки, стало нормою в 
СРСР у 1960-1980-і роки [Пушкарёв, 2007].

Вірна подруга керманича Жовтневої революції 1917 року В. Леніна Н. Круп-
ська, чиї роботи сприймалися як держані ідеологеми, писала про жінку: «Розку-
та і вільна від старих пут, крокує вранці рівноправно з чоловіками в цеху, лабо-
раторії, на будівництва і в установи, змагається з ними розумом і навіть м’язами, 
цілеспрямована, активна, передова, вона, потому, повинна бути і щасливою: 
адже немає жодного заняття, ні чоловічого подвигу, які залишилися для неї не-
досяжними» [Крупская, 1937: с.35].
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Жовтнева революція 1917 р, а також радикалізм поглядів комуністів що при-
йшли до влади, на думку багатьох фахівців привів до «статевої вакханалії». 
Саме в цей період часу в роботах одного з ідеологів більшовицької влади А. Лу-
начарського можна знайти докладний опис знаменитої на той час теорії «склян-
ки води»: «що в комуністичному суспільстві задовольнити статеві прагнення, 
любовні потреби буде також просто, як випити склянку води» [Луначарский, 
1927: с. 78].

Для аналізу впливу ідеологічного апарату радянського періоду на роль укра-
їнської жінки в сім’ї та суспільстві, О. Здравомислова і Г. Тьомкіна використали 
категорію «гендерного порядку», під якою вони розуміють «сукупність різних 
гендерних режимів (або укладів), створюваних діями і стратегіями людей, здій-
снюваних у рамках заданих інституційних умов» [Здравомислова, 2004: с.300]. 
Для конкретних людей — чоловіків і жінок — інституційні умови постають як 
спектр об’єктивно існуючих бар’єрів і можливостей здійснення їхніх дій і життє-
вих проектів. В умовах жорсткого інституціонального контролю, характерного 
для радянського суспільства, варіанти життєвих і дискурсивних стратегій — з 
точки зору О. Здравомислової та Г. Тьомкіної — були обмежені і носили реак-
тивний характер [Здравомислова, 2004: с.300].

Більш поглиблено досліджуючи вплив державних ідеологем на роль жінок 
в перші роки радянської влади на Україні (зокрема, на Донбасі), І. Стріонова 
звернула увагу на наступні значні зміни у становищі жінок у сім’ї та суспільстві 
[Стріонова, 2013]:

1. Радянська влада формально позбавила чоловіка повноважень голови ро-
дини, що довгий час визначалися Законами царської Росії. Наприклад: «Ст. 107. 
Дружина зобов’язана коритися чоловікові своєму як голові сім’ї, кохати його, 
шанувати й слухатися, проявляти до нього догоду і прихильність як господиня 
оселі» [Стріонова, 2013: с.164] та ін. Зазвичай у повсякденних реаліях проголо-
шувалося, що після революції «Глава семьи — низвергнут. Полное равенство 
между мужем и женой» [Стріонова, 2013: с.164].

2. Історико-культурний образ дружини-домогосподарки — слухняної, до-
брої, працьовитої, яка мала безперестанно працювати в домі, оскільки «вну-
трішній простір» вважався жіночим, радянською владою не тільки не вітався, а 
зазнав значної модифікації. Згідно з радянськими моральними нормами 1920-х 
рр. дружина-домогосподарка являлася «непотрібним елементом» у суспільстві. 
При цьому більше осудження було спрямованим на домогосподарок — дружин 
робітників, ніж дружин селян» [Стріонова, 2013: с.164].

3. Значно полегшився механізм розпаду сім’ї — розлучення. Як відзначають 
дослідниці О. Здравомислова та Г. Тьомкіна, розлучитися в більшовицькій Росії 
стало простіше, ніж виписатися з Домової книги. Середня тривалість укладених 
шлюбів у цей період становила 8 місяців. Багато шлюбів розривалося на другий 
день після реєстрації [Здравомислова, 2004].

4. Радянська влада з перших виданих декретів зрівняла в правах дітей на-
роджених у шлюбі і поза ним (Декрет: «Про цивільний шлюб, про дітей і про 
ведення книг актів громадянського стану» (від 18 грудня 1917 р.)). З російського 
права вилучається категорія байстрюка і змінюється ставлення до «позашлюб-
ної матері». Як зазначають О. Здравомислова та Г. Тьомкіна: «Жінка стає тру-
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довою одиницею, шлюб перетворюється в особисту справу, але материнство 
конституюється як самостійний соціальний обов’язок» [Здравомислова, 2004: 
с.307].

Аналізуючи цей період часу, ми виявили досить цікаву трансформацію по-
глядів на призначення жінки в суспільстві. Якщо О. Базалук, спираючись на су-
часні реалії та особливості світосприйняття, констатує, що призначення жінки 
(разом з чоловіками) полягає в повноцінній самореалізації внутрішніх творчих 
потенціалів в повсякденному житті [Базалук, 2010; Базалук, 2013], то століття 
тому, в післяреволюційний період, основним призначенням жінки вважалося 
материнство. Причому, Радянською владою материнство подавалося як соці-
альне зобов’язання жінки. Народження дітей перестало бути власною справою 
подружжя. Його звели в ранг громадянського обов’язку. Як зазначає дослідни-
ця І. Стріонова: «Радянська держава, вважаючи материнство однією із соціаль-
них функцій жінки, а турботу про дітей справою всього трудового колективу, 
поставило охорону материнства і дитинства в число своїх державних завдань. ... 
Мета охорони материнства і дитинства ... — дати можливість жінкам поєднувати 
материнство з участю у виробничому і радянському будівництві без шкоди для 
себе і дитини, і дати суспільству здорових тілом і духом дітей» [Стріонова, 2013: 
с.164]

О. Здравомислова та Г. Тьомкіна підкреслюють, що репродуктивний 
обов’язок жінки трактується не як відтворення роду або сім’ї, а як «…відтво-
рення радянського громадянина — члена колективу або великої трудової сім’ї 
радянського народу, що будує комунізм в умовах ворожого оточення» [Здраво-
мислова, 2004: с.307].

Радянська влада розуміючи значущу роль жінки в сім’ї та суспільстві зроби-
ло ставку на формування «нового» образу жінки — повністю сформованого під 
впливом більшовицьких ідеологем образу радянської жінки. Як зазначає до-
слідниця Т. Купцова: «Нова жінка», з одного боку намагалася жити і творити по 
чоловічим стандартам, але, з іншого боку, вона заявила про свою самостійність 
і самооцінку, хотіла вийти з цього канону» [Купцова, 2013: с. 147].

Розкріпачення жінки радянською владою передбачалося головним чином 
через працевлаштування, спрощений (гарантований) доступ до будь-якого виду 
трудової або розумової діяльності. Післяреволюційними радянськими ідеоло-
гічними установками передбачалося «визволення жінок від кухонного рабства» 
[Здравомислова, 2004: с.307]. Розпочалася робота над колективізацією побуту. 
Державою приділялася увага організації суспільних їдалень, пралень, дит’ясел, 
дитячих садків, дитбудинків та ін. [Стріонова, 2013: с.164]

Традиційна чоловіча роль захисника дружини перейшла до держави, позиції 
якої як нового актора у сімейних подружніх відносинах зміцнювалися з кожним 
наступним роком, що було пов’язано «з посиленням етакратизації шлюбно-
сімейного ладу» [Стріонова, 2013: с.166]. Чоловік був позбавлений батьків-
ських виховничих повноважень. Новою владою йому була відведена другорядна 
роль у сім’ї, а саме — «годувальника» родини. Саме з цієї причини, як зазначає 
В. Боннелл, в дискурсі радянського політичного мистецтва цього періоду часу 
чоловік майже не згадується. Його роль у сім’ї, по відношенню до жінки, у ви-
хованні дітей, зведена до мінімуму. І тільки в середині 1930-х років, чоловіка 
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починають зображувати на політичних плакатах поряд з жінкою і дитиною, під-
креслюючи важливість його ролі у вихованні дітей і сімейних відносинах [Бон-
нелл, 2007].

В цей період часу у Західній Україні сформувалася і вийшла на досить висо-
кий рівень періодика для жінок. Такі журнали, як «Наша мета: часопис робітно-
го жіноцтва» (1919-1920), «Жіночий вісник» (1922) та ін.. прагнули «розбудити 
загал жіноцтва до суспільного життя та зорганізувати його в ряди свідомих жі-
нок горожанок» [Волинец, с. 118]. О.Сушкова досліджуючи динаміку розвитку 
періодичних видань для жінок в Україні зазначала, що «До особливостей укра-
їнської преси для жінок періоду 1919-1939 рр. належать такі:

1) Вони видавалися зусиллями самих жінок, але вже на ґрунті певних жіно-
чих організацій, які створювали видавничі кооперативи (найактивнішою у цьо-
му плані організацією був «Союз жінок»);

2) Основною формою видань для жінок стали окремі часописи, які до того ж 
здійснювали розгалужену видавничу діяльність, створюючи додатки (особливо 
у цьому відзначився коломийський часопис «Жіноча доля»);

3) Характерною стає диференціація видань за:ідеологією: націоналістичного 
спрямування («Жіноча доля», «Жінка»), соціалістичного («Жіночий голос»); 
орієнтацією на читацьку аудиторію: для інтелігенток («Нова хата»), селянок 
(«Жіноча воля»), молоді («Світ молоді»), широких верств читачок («Жінка») 
тощо; метою: для підвищення національної свідомості, для культивування укра-
їнського народного мистецтва, для допомоги у господарських справах» [Сушко-
ва, 2009: с. 41-42].

Питання жіночої преси в Західній Україні в цей період часу досліджували 
і інші науковці. Наприклад, за результатами аналізу С. Кость можна зробити 
висновок, що жіноча преса в Західній Україні пройшла кілька умовних етапів 
[Кость, 2007]:

1. У передвоєнні роки (до 1916 року) вона досить інтенсивно розвивалася, 
з’явилися перші журнали для жінок, жінки виявилися залучені в суспільне 
життя.

2. У роки Першої світової війни, у зв’язку з тим, що найбільш активні 
представниці українського жіноцтва пішли на фронт і воювали нарівні з чо-
ловіками — видавництво жіночих журналів зійшло нанівець.

3. У революційні роки 1917 року, жіноча преса то відроджувалася, то знову 
приходила в занепад. Ключову роль грали зовнішні фактори: війна, арешти, 
політика влади.

4. У післявоєнні роки, влада (польська, угорська тощо) не сильно вітала 
самостійний національний жіночий рух українок. Проводилися арешти, на-
сильницькі закриття, жінкам приходилося працювати в підпіллі.
За даними О.Сушкової з початком Другої Світової війни друк усіх видань для 

жінок на теренах Західної України було припинено [Сушкова, 2009: с. 41-42].
Зовсім по-іншому склалася ситуація з пресою для жінок у Східній Україні, 

яка перебувала під ідеологічним впливом більшовиків і Комуністичної партії 
СРСР. Як зазначає О. Сушкова «З установленням радянської влади в Україні 
було ліквідовано всі приватні видання та пресові органи громадських організа-
цій. Преса для жінок мала одного видавця — ЦККП(б), а пізніше — Централь-
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ний відділ Робітниць та Селянок ЦККП(б). Це значно звузило тематичний діа-
пазон видань для жінок, уявлення про пресу були спотворені ідеологічними 
вимогами, що надало їй односторонньої спрямованості» [Сушкова, 2009: с. 44]. 
З листопада 1920 року в СРСР почав виходити українською мовою єдиний жур-
нал для українського жіноцтва — часопис «Жінка». Його унікальність полягає 
в тому, що він виходив аж до листопада 1991 (у січні 1949 журнал змінив свою 
назву на «Радянська жінка»). Таким чином історія цього журналу налічує 71 рік, 
майже стільки, скільки і радянській владі.

Радянська преса для жінок істотно відрізнялася від західноукраїнської преси 
за завданнями що стояли перед жіноцтвом і, відповідно, змістом. Та одинична 
періодика, яка в принципі без змін видавалася за роки Радянської влади, згід-
но досліджень О. Сушкової «створювала модель жінки-трудівниці, героїні з її 
неодмінними успіхами у праці, при цьому особисте життя, соціальна незахище-
ність, сімейні негаразди залишалися в тіні. Це було пов’язано з тим, що людина 
сприймалася перш за все як істота суспільна» [Сушкова, 2009: с. 47]. Тоді як жі-
ноча преса західної України, все таки робила акцент на самодостатності жінки, 
на її емансипації і вільної творчої самореалізації.

2. Дія ідеологічного апарату примусу через домінуючі офіційні 
дискурси на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних 
відносин в період Другої світової війни, включаючи довоєнні і 

післявоєнні роки в СРСР (1939-1945 рр.).

Вплив державної ідеології на роль жінки в сім’ї та суспільстві в довоєнний, 
воєнний та післявоєнний період (1939-1945 рр.) значно відрізняється від по-
переднього, розглянутого нами періоду. Аналіз наукової літератури з цього пи-
тання (О. Здравомислова [Здравомислова, 2004], І. Кон [Кон, 1997], П. Романов 
[Советская, 2007], Г. Тьомкіна [Здравомислова, 2004], О. Ярська-Смирнова 
[Советская, 2007] та ін..) дозволяє нам виділити наступні істотні зміни у дер-
жавній ідеології СРСР:

1. Засудження на рівні державної ідеології вільного кохання, вільних сто-
сунків і зв’язків, які були характерні для минулого історичного періоду (піс-
ляреволюційних років);

2. Впровадження державних заходів з контролю народжуваності. Поста-
новою ЦВК і РНК СРСР (у 1936 році) забороняються аборти. Державою на-
даються пільги багатодітним та одиноким матерям, розширюється мережа 
пологових будинків, дитячих ясел і дитячих садів, посилюється кримінальне 
покарання за неплатіж аліментів;

3. Забороняються фактичні шлюби (Указ Президії ВР СРСР (1944 р.));
4. Ускладнюється процедура розлучення (з 1937 р.). А з 1944 р., як зазна-

чає відомий дослідник І. Кон, розлучення стає можливим тільки після ви-
року суду. Зазначимо, що суд в цьому питанні спирався не стільки на норми 
закону, скільки на директиви, які спускалися з центрального апарату кому-
ністичної партії [Кон, 1997]; 

5. Забороняється встановлення батьківства позашлюбних дітей. 
6. Забороняються ранні шлюби (до 16 років), одночасно, засуджується 

неодруженість.
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Якщо відслідкувати зміни що відбулися в ідеології держави по відношенню 
до ролі жінки в сім’ї та суспільстві, то відзначимо радикальну відмінність між 
тією ідеологією з якої починалася радянська влада і тією, з якою вона підійшла 
до другої світової війни. Якщо в післяреволюційні роки 1917 влада цілеспрямо-
вано руйнувала міцні сімейні узи, які традиційно підтримувалися в царській 
Росії, то до Другої світової війні зусилля радянської влади були спрямовані на 
зміцнення шлюбних союзів і підтримку материнства. Всі вольності в міжста-
тевих стосунках, які допустила радянська влада в перші роки свого існування, 
в СРСР передвоєнного часу були не тільки заборонені, але й було введено ще 
більший державний нагляд над моральним обличчям і поведінкою чоловіка і 
жінки.

Досліджуючи абортну політику радянської влади, Н. Лебіна зазначає, що 
прийняття закону про заборону абортів збіглося з початком великого терору в 
СРСР, встановлення тотального стеження за населенням за допомогою системи 
політичного контролю. Н. Лебіна констатує: «…в умовах комуналок, гуртожит-
ків, в атмосфері психозу загального доносництва ні вагітність, ні кримінальний 
аборт, ні тим більше перевірка державними органами не могли пройти непомі-
ченими» [Лебина, 2007: с.240].

О. Здравомислова та Г. Тьомкіна зазначають, що жорстка абортна політика 
радянської влади в умовах відсутності контрацептивної індустрії та професійної 
сексуальної освіти, перетворила жінку в репродуктивну силу, яка поставляла 
державі громадян. При цьому, репродукція радянськими жінками майбутніх 
громадян СРСР не звільняла їх від другої, не менш важливо ролі — трудового 
потенціалу. Жінка мобілізується державою як працівниця: «в період форсованої 
індустріалізації при низькій продуктивності праці держава використовує жіно-
чу робочу силу як трудовий ресурс» [Здравомислова, 2004: с.312]. 

Розглядаючи жінку як трудовий ресурс, радянська влада з 1920-х років до 
початку 1940-х істотно переглянула свої погляди на роль жінки в сім’ї та сус-
пільстві. У цей період часу скасовуються багато пільг для жінок на виробництві, 
наприклад, заборони на роботу в нічні зміни і в важких умовах праці. Замість 
цього створюється рух за оволодіння жінками чоловічих професій, запрова-
дження здорового способу життя жінок, який дозволяв жінкам у праці стати рів-
нею чоловікам. Радянська влада фактично вилучила з образу радянської жінки 
жіночність. Як трудовий потенціал жінку максимально наблизили до образу не-
красовської жінки, яка і «коня на скаку зупинить, і в палаючу хату ввійде».

Більше того, в Радянському Союзі того часу скопіювали (зокрема й з фашист-
ської Німеччини) і впровадили дуже зручні способи контролю над фізичним 
станом жіночих тіл. Тіло в марксизмі-ленінізмі стало розцінюватися як об’єкт 
освоєння та підпорядкування. Розглядаючи жінок як трудовий ресурс, радян-
ська влада ввела фіксовані стандарти гігієни, фізкультурних рухів і дієти, і стала 
жорстко контролювати їх виконання. 

Поклавши на жінок роль репродуктивної сили і трудового ресурсу, радян-
ська влада фактично здійснила дееротизацію жінок, перетворивши їх на більш 
вигідний для себе прошарок населення. Радянські жінки не тільки були витри-
валішими і відповідальнішими за чоловіків, але ще й могли відтворювати нових 
членів суспільства, яких держава виховувала за своїми ідеологічними штампа-
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ми. Роль чоловіка звелася до доповнення жінки як трудового ресурсу і до «за-
хисника батьківщини», яким сміливо можна було жертвувати в ім’я політичних 
амбіцій правлячого режиму.

Аналіз ролі української жінки в зазначений період, призводить до відкриття 
ще однієї віхи в історії розуміння призначення жінки. У довоєнній, воєнній і піс-
лявоєнній сім’ї, в умовах постійного дефіциту споживчих товарів, мобілізуються 
традиційні функції розподілу праці між статями. Жінки в’яжуть, шиють, готують, 
організують побут в умовах економіки дефіциту: дістають товар, використовую-
чи соціальні мережі. У чоловіків є своя спеціалізація: затребуються їх навички в 
традиційно чоловічих видах домашнього господарства; ремонті, майстерності. Як 
наслідок, жінки виконують «потрійну» роль — до материнства і роботи додається 
майже професійне обслуговування сім’ї [Здравомислова, 2004].

Після років спустошливої   війни, катастрофічних демографічних змін з огля-
ду величезних людських втрат, радянська влада зробила зусилля по їх заповне-
нню. Як зазначає дослідниця М. Рабжаєва: «сімейна політика Радянської дер-
жави еволюціонувала у бік посилювання законодавства по шляху «примусової 
стабілізації сім’ї» [Рабжаева, 2004: с.89]. 

Дослідники Н. Лебіна, П. Романов та О. Ярська-Смирнова констатують, що 
липневий Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про збільшення державної до-
помоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям, посилення охорони 
материнства і дитинства, про встановлення почесного звання «Мати-героїня» і 
заснування Ордена «Материнська слава» і медалі «Материнство» (1944 року) 
знову змінив статус і конфігурацію і сім’ї, і внутрішньо сімейних стосунків. Цей 
Указ [Советская, 2007]:

– надавав правове значення лише зареєстрованим шлюбам (при цьому 
всім особам, що вступили в фактичні шлюбні відносини в період з 1926 
по 1944 рік, пропонувалося зареєструвати шлюб, в іншому випадку 
шлюб оголошувався недійсним); 

– ускладнював процедуру розлучення; 
– забороняв встановлення батьківства щодо дітей, народжених поза 

шлюбом;
– матерям надавалися грошові виплати за кожну народжену дитину, 

матері-героїні нагороджувалися орденами;
– створювалася широка мережа пологових будинків, ясел та інших до-

шкільних установ;
– холостяки і бездітні оподатковувалися.

У 1944 р в СРСР ввели роздільне навчання хлопчиків і дівчаток (яке скасу-
вали тільки після смерті Сталіна (1954 р)). Як пише І. Кон цей крок ще більш 
посилив статеву диференціацію. Серед хлопчиків (чоловіків) різко зріс відсоток 
гомосексуалізму, а серед дівчаток (жінок) — лезбіянства. Статева культура, гар-
монія жіночої і чоловічої природи досягли свого дна [Кон, 1997].

В цей час сімейне життя протікає під наглядом сусідів, а комунальна спіль-
нота стає моделлю розширеної сім’ї, в якій жінки виконують традиційні ролі. Як 
зазначають О. Здравомислова та Г. Тьомкіна: «…в умовах комунального побуту 
сексуальність перестає бути практикою задоволення» [Здравомислова, 2004: 
с.312]. Сексуальність в радянській ідеології спрямована на чисто репродуктивні 
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функції, на вибір більш привабливіших партнерів і відтворення здорових дітей, 
як обов’язок перед суспільством і державою.

На жаль в цей період часу практично неможливо відокремити долю україн-
ської жінки, від долі жінок інших національностей, що складали багатонаціо-
нальний Радянський Союз. Тоталітарний режим радянської влади, практично 
стер історико-культурні традиції та зрівняв жінок всіх національностей і культур. 
Особливо важко довелося жінкам тих регіонів, які були приєднати до Радянсько-
го Союзу після підписання так званого Пакту Молотова — Ріббентропа (24 серпня 
1939 року): Західної України (1939), Північної Буковини (1940) та Закарпатської 
України (1945). Жіночі долі і долі сімей цих регіонів — це ще одна кривава сторін-
ка історії СРСР. Десятки тисяч людей пройшли через катівні НКВД і були розстрі-
ляні. Ще більша кількість українців була депортована до Сибіру.

Одночасно сотні тисяч українських жінок на фронтах і в тилу, віддаючи свої 
життя і не покладаючи рук, працювали на перемогу СРСР над фашистською 
Німеччиною. За різними оцінками істориків, в період 1939-1945 рр. загинуло 
близько 10 млн українців, включаючи півмільйона жертв Голокосту в Україні. 
Мова йде про українців, загиблих у 1939-му в Польщі, про мирних жителів УРСР, 
убитих під час бомбардувань та інших військових дій, про розстріляних євреїв 
під час окупації України нацистами, про десятки тисяч українців, померлих від 
голоду і поневірянь після звільнення від фашизму, і полеглих бійців Червоної 
Армії та УПА. Всього Україна за час війни втратила близько 19% свого населення 
[Електронний ресурс].

За даними І. Кона в 1939 р. в СРСР перебувало у шлюбі 78,7 % жінок у віці 
від 25 до 29 років і 81,8 % 30-34-річних; в 1959 р. відповідні показники склали 
лише 54,9 і 48,3 % [Кон, 1997]. Якщо додати до цих показників вагомий відсо-
ток чоловіків що знаходилися у сталінських таборах і тюрмах, то перетворення 
української жінки в трудовій і репродуктивний потенціал СРСР стає ще більш 
зрозумілим і жахливим.

3. Дія ідеологічного апарату примусу через домінуючі офіційні 
дискурси на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних 

відносин в період розпаду СРСР і становлення Незалежної України 
(1990-1993 рр.).

Сучасні дослідники радянізації материнства неодноразово вказували на чис-
ленні соціальні проблеми, до яких призвела радянська політика щодо сім’ї та 
дітей. В дослідженнях В. Боннелл [Боннелл, 2007], Ю. Градськової [Градскова, 
2007], О. Здравомислової [Здравомислова, 2004], І. Кона [Кон, 1997], Т. Купцової 
[Купцова, 2013], Н. Лебіної [Лебина, 2007], Г. Тьомкиної [Здравомислова, 2004] 
та ін.. зазначалося, що за роки радянської влади роль жінки в сім’ї та суспільстві 
значно спотворилася і виявилася далека від прийнятих у високорозвинутих дер-
жавах світу демократичних стандартів. Радянська жінка насправді не була вільна 
і не могла повною мірою реалізувати весь спектр внутрішніх творчих потенціалів, 
закладений в неї природою. Про це свідчать багато фактів. Наприклад:

– Зростання безпритульності в 1920-і роки;
– Зростання материнської смертності в період заборони на аборти 1936-

1955 р.;
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– Середній рівень заробітної плани жінок був на третину нижче, ніж у 
чоловіків, тому що вони займали гірше оплачувані посади і серед них 
було значно менше начальників різного рангу. Але при цьому, до часу 
завершення радянської історії, жінки становили 51% всієї робочої 
сили. Дев’ять десятих жінок працездатного віку працювали або вчили-
ся [Кон, 1997: с.170];

– У середині 1980-х рр. тільки в так званих материнських сім’ях вихову-
валося близько 13,5 мільйонів дітей. За даними вибіркового перепису 
1994 року, 20 % російських сімей з неповнолітніми дітьми були непо-
вними і 19,6 % всіх дітей народжені поза шлюбом [Кон, 1997: с.176];

Як зазначає дослідниця Т. Журженко, розпад СРСР і звільнення соціальних 
наук від диктату офіційного марксизму створили передумови методологічного 
і концептуального плюралізму в пострадянських країнах, після якого настав іс-
тотний перегляд жіночих обов’язків в масштабах сім’ї та суспільства. В СРСР 
батьки отримували велику підтримку від держави — як матеріальну, так і інсти-
туційну. Але з другого боку, вони повинні були розділяти офіційну ідеологію і 
цінності (наприклад, релігійне виховання в сім’ї не віталося державою). Радян-
ська школа не стільки надавала освітні послуги, скільки здійснювала функцію 
м’якого контролю за родиною, претендувала на педагогічне лідерство і «вихо-
вання» самих батьків [Журженко, 2008].

Після здобуття Україною незалежності вплив держави на роль української 
жінки у сфері сім’ї і соціальних комунікацій значно змінилося. Україна була 
змушена прийняти правила ринкової економіки. Індивідуалізм і свобода конку-
ренції як основні постулати ринкової економіки, позначилися на розумінні ролі 
жінки в сім’ї та суспільстві. І. Кон навів наступне порівняння: в 1990 р, на за-
питання «Як Ви вважаєте, що зараз найважливіше для більшості жінок — сім’я 
чи робота?» 54 % опитаних вибрали сім’ю, причому думки чоловіків і жінок 
збіглися, 37 % вибрали егалітарний підхід (сім’я і робота однаково важливі) і 
3 % віддали переваги роботі. В опитуваннях 1992 і 1994 рр. частка традиціона-
лістів знизилася до 37%, тоді як частка «егалітарістов» склала в 1992 р. 49 %, а 
в 1994 р. — 44 %; на пріоритетність професійної роботи для жінок як і раніше 
орієнтується незначна меншість [Кон, 1997: с.180].

У роботах Д. Страссманн, Дж. Нельсон, Е. Дженінгс, П. Інгленд, Т. Журженко 
та інших авторів розглядається місце жінки в сучасній ринковій економіки, а 
також з позиції «місця жінки в економіці» аналізуються перспективи розвитку 
самої економіки.

Серед якісних змін в розумінні сучасної ролі української жінки у сфері 
сімейно-шлюбних відносин та соціальних комунікацій зазначимо наступні:

1. Повернення до української культурно-історичної спадщини, до розу-
міння ролі саме української жінки в сім’ї та суспільстві виходячи з історико-
культурних традицій, позбавлених комуністичної (тоталітарної) ідеології.

2. Розрив гендерного контракту «працюючої матері», який припускав, 
зокрема, суміщення жінками сімейних і виробничих функцій при істотній 
підтримці держави (допомоги працюючим матерям, дитячі установи, без-
коштовні медичні послуги, протекціонізм у сфері зайнятості) [Журженко, 
2008].
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3. Держава перестала претендувати на право батьків виховувати дітей у 
своїй системі релігійних, культурних і політичних цінностей. Кожна сім’я 
наразі вибирає між різними типами шкіл, педагогічними системами і мето-
дами викладання. Вибір на ринку освітніх послуг став обмежений тільки до-
ходами сім’ї. 

4. В рамках ринкової ідеології відбулося «повернення до жіночності», яке 
виявилося нерозривно пов’язаним із становленням суспільства споживання, 
проникненням в українське суспільство західних стандартів споживання і 
стилів життя. Як зазначила Т. Журженко, багаторазове зростання можливос-
тей вибору товарів і послуг, нові спеціалізовані журнали для жінок, теле- і 
радіореклама радикально змінили ситуацію у сфері споживання. Організа-
ція внутрісімейного споживання, дозвілля, виховання дітей в умовах вибо-
ру який постійно розширювався, зробили роль домогосподарки куди більш 
привабливою, ніж у радянські часи. Домашнє господарство і сім’я у незалеж-
ній Україні стало представлятися самодостатніми з точки зору реалізації осо-
бистості сферами жіночої активності. Через прилучення до споживання як 
особливого мистецтва, що вимагає знань, досвіду і таланту, українська жін-
ка вчиться бути «справжньої» матір’ю, дружиною і господинею [Журженко, 
2008].

5. За часи незалежності України почав формуватися і другий тип ідентич-
ності української жінки — «ділової жінки». На думку Т. Журженко, жінка-
підприємець в українському суспільстві неминуче стикається з необхідністю 
подвійного опору. Вона змушена реалізовувати свої ініціативи в умовах ризи-
ку, відсутності правових гарантій, політичної та економічної нестабільності. 
В той же час їй доводиться протистояти не тільки бюрократичній системі, яка 
блокує її ініціативу як підприємця, а й патріархатним стереотипам, гендерної 
дискримінації в чоловічому діловому середовищі. Саме потому «ідентичність 
ділової жінки» в умовах сучасного українського суспільства може розгляда-
тися як форма «ідентичності опору» [Журженко, 2008: с.89].

6. Активно утверджується гендерна нейтральність.
7. Повертається розуміння сім’ї, як історико-культурного осередку сус-

пільства. Українська Сім’я — такий же абсолют, як і українська Нація. Тому 
рішення проблем сім’ї ув’язується з відродженням української нації та будів-
ництвом незалежної держави, і навпаки — відродження нації починається з 
сім’ї. Ось що пише з цього приводу український соціолог Ю.Якубова: «Укра-
їнська нація повинна зберегти себе в сім’ї. Дім, сім’я, праця, висока духовна 
культура і громадянська зрілість українського народу покликані забезпечити 
йому високий рівень життя, а Україна — незалежність, економічну і полі-
тичну стабільність, непорушність кордонів і високий міжнародний автори-
тет. Ніхто не збудує для українців держави і не створить матеріальних умов, 
якщо сім’я буде морально і матеріально дезорганізована. Сім’я повинна стати 
основою і символом духовного та економічного відродження, метою багато-
гранної гуманістичної діяльності української держави» [Якубова, 1998: с.35].
На цей період припадає масове відродження періодичних видань для жіно-

цтва. Журнали «Єва», «Натали», «Пасаж», «Жінка», «Жіночі секрети», «Ма-
ріанна», «Кокетка», «Панна»; газети «Порадниця», «Петрівна», «Даринка», 
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«Жіноча магія», «Жіночий погляд», «Наша кухня», «BEAUTYTIME: глянцева 
газета для жінок»; деякі галузеві журнали «Модна лавка», «Дзеркало моди» та 
ін. впливають на жіноче світосприйняття і розуміння жінками свого місця в сім’ї 
та суспільстві. В незалежній Україні масово виникають жіночі організації, які 
видають власні Бюлетені, дайджести, вісники по питанням політичних прав лю-
дини, незалежності, юридичного захисту жінок тощо [Сушкова, 2009].

Аналізуючи змістовність більшості журналів цього періоду, особливо тих 
журналів, які пережили періоди підйому і спаду економіки за роки незалеж-
ності України, О. Сушкова приходить до невтішного висновку — в цих журналах 
майже «…повністю відсутній матеріал пізнавального значення, який розвиває 
інтелектуальні здібності жіночої аудиторії» [Сушкова, 2009: с. 78]. Практично 
всі українські журнали починаючи з кінця 1989 до наших днів, нав’язують сво-
їм читачкам або два основних стереотипу: «Перший — «жінка-ікона» (дружи-
на, мати, опора родини, національна святиня і Берегиня), другий — «шикарна 
жінка», красу, одяг, погляди і спосіб життя якої рекламують десятки жіночих 
журналів нового типу. Перший стереотип є національним, місцевим, другий — 
репрезентує і асоціюється із Заходом» [Сушкова, 2009: с. 78]; або ж «сенсаційні 
репортажі, висвітлення таємниць приватного та інтимного життя відомих осіб, 
значну кількість ілюстративного матеріалу, переважно еротичного характеру» 
[Сушкова, 2009: с. 94].

Особливий інтерес для нашої роботи становлять дослідження Ю. Гусєвої, яка 
на основі аналізу публікацій трьох найбільш читаних в Україні журналів «Ліза», 
«Соsmopolitan» і «Селянка» спробувала висвітити два типу ідеологем, що фор-
мували українських жінок цього періоду часу: Справжня жінка і Ділова жінка. 
За даними Ю. Гусєвої , у Справжньої жінки дві мети, які розрізняються від її 
статусу. Якщо вона незаміжня, то її основна мета — залучення чоловіка. Якщо ж 
жінка заміжня, то для неї головне — збереження і зміцнення сім’ї [Гусева, 1999]. 

Цікавими в дослідженні Ю. Гусєвої ще одна ідеологема — образи щасли-
вих дружин, що зафіксовані в пресі і постійно нав’язуються читачкам. Перший 
тип — дружина-утриманка, яка може дозволити собі не тільки не працювати, 
але і не займатися домашнім господарством (звичайно, завдяки заможності чо-
ловіка). Від чоловіка вона чекає «вміння заробляти і забезпечувати сім’ю». Така 
жінка є скоріше предметом побуту для чоловіка, сама по собі, як особистість, 
вона не представляє особливої цінності в силу своєї обмеженості. Другий тип — 
дружина-домробітниця (кухар, покоївка і гувернантка в одній особі). «Сім’я для 
неї — сенс життя», вона цілком і повністю присвячує себе родині. При цьому, її 
часто не цінують, а чоловік ще «покрикує вечорами на дружину». Третій тип — 
це дружина-«друг людини». Між роботою, пранням, приготуванням і приби-
ранням вона обов’язково знайде час, щоб ще раз переконати чоловіка в його 
унікальності, повною мірою оцінити його достоїнства і спонукати на нові до-
сягнення. Слушна порада для такої дружини дає «Селянка»: «намагайтеся в 
його очах виглядати не такою крутою, якою ви є насправді» (К, 6/97), а «Сosmo» 
вважає, що «насправді розумна жінка та, яка не афішує свій розум»(С, 5/98). 
І останній тип — дружина-жертва. Вона цілком свідомо зариває в землю свої 
таланти, щоб заклопотаний кар’єрою чоловік, прийшовши додому, міг повною 
мірою насолодитися домашнім затишком в облаштованому сімейному вогнищі. 
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Отже, — робить невтішний висновок Ю. Гусєва — ми з’ясували, що щасливою 
повною мірою жінка стає лише в тому випадку, коли все її життя спрямовано на 
обслуговування і захоплення коханим чоловіком [Гусева, 1999].

В перші роки незалежності України під «традиційної сім’єю» розумілося 
щось середнє між ідеалізованою українською родиною дорадянського минуло-
го і зразковою сім’єю американського середнього класу 1950-х рр. «Ідеалізація 
«традиційної сім’ї» передбачає дистанціювання від комуністичного досвіду і 
нав’язаного державою формального егалітаризму, повернення до «природним» 
гендерних ролей» — зазначає Т. Журженко [Журженко, 2008: с.118]. Демокра-
тичні реформи в пострадянських суспільствах створили умови для розвитку не-
залежного жіночого руху та активного захисту жінками своїх економічних і по-
літичних прав.

Одночасно, як зазначає дослідниця Т.Журженко, Україна опинилася перед 
загрозою різкого погіршення становища жінок, зростання жіночого безробіт-
тя, фемінізації бідності, краху системи соціального захисту, витіснення жінок 
у неформальний сектор і зростання обсягів домашньої праці. Нові можливості, 
пов’язані з лібералізацією економіки, були успішно використані лише деякими 
жінками, в той час як становище більшості значно погіршився. Чи випадково те, 
що перехід до ринку зажадав «патріархатного відкату» в усіх сферах суспільства, 
незважаючи на зростаюче протидію жіночого руху [Журженко, 2008]?

Це питання ще чекає своїх дослідників.

4. Дія ідеологічного апарату примусу через домінуючі офіційні 
дискурси на роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних 

відносин в період революції Гідності і триваючої до наших днів 
війни з Росією (2014 — до наших днів).

Революція Гідності і час змін, який настав в Україні після кривавих днів 19-22 
лютого 2014 і втечі Президента Януковича з України, внесли важливу і суттєву 
поправку в жіночий образ, який нав’язувався владою в Україні.

По-перше, сама Революція Гідності, а потім анексія Криму і війна спочатку 
з сепаратизмом на південно-східній Україні, а потім і з Росією, вивела на пер-
ший план жінку-воїна, полум’яну патріотку України, яка залишивши родину, 
домашній затишок, зі зброєю в руках вийшла захищати свою батьківщину.

Відзначимо, що патріотизм українських жінок і їх готовність зі зброєю в руках 
захищати свої землі, наочно проявлявся не лише в роки Першої та Другої світових 
воєн, а й ще з часів Запорізької Січі. В дослідженні: «Специфіка та межі присутності 
«жіночого» в культурному просторі Запорожжя: військовий аспект» О. Кривоший, 
ретельно попрацювавши з архівами виявив, що ще в подіях другої половини ХV — 
середини ХVIІ ст. в Україні, пов’язаних із появою на теренах «Великого кордону» 
українського козацтва, жінки приймали досить активну участь. Документи свідчать 
«не лише про реалії повсякденного життя «войовничої чоловічої спільноти», але й 
про повсякденне життя жінок-войовниць, які брали безпосередню участь в органі-
зації та веденні військових дій поряд з чоловіками [Кривоший, 2011: с.26].

Серед прикладів українських жінок-воїнів назвемо:
1. Українську льотчицю, військовослужбовця збройних сил України, стар-

шого лейтенанта Надію Савченко, яку поранену захопили в полон російські 
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бойовики, переправили через кордон в Росію, і яка з 8 липня 2014 по тепе-
рішній час мужньо бореться з путінським режимом, заперечуючи висунуті 
проти неї абсурдні звинувачення і не погоджуючись на виверти російського 
правосуддя. Більше року в російської в’язниці Н. Савченко намагаються мо-
рально зламати і дати свідчення проти свого народу. Але російським право-
охоронцям це не вдається зробити. Робимо посилання на поведінку Н. Сав-
ченко в російському суді [Електронний ресурс(1)].

2. Чеченку Аміну Окуєву, що народилася в Одесі і яка проявила мужність 
і героїзм у боях під Дебальцеве.

3. Бійця добровольчого батальйону «Донбас» Людмилу Калініну, 36-річ-
ну жительку Павлограда Дніпропетровської обл., яка була важко поранена в 
Іловайському котлі, але після госпіталю повернулася на передову.

4. Добровольців Національної Гвардії України Аллу Федорченко, Вікторію 
Рєзніченко, Наталю Коцкович, Ніну Прокоп`єву, та багатьох інших, що при-
ймали и приймають участь у війні на Донбасі [Електронний ресурс(2)].
Як повідомили у Головному управлінні Нацгвардії у відповідь на запит Тиж-

день.ua. тільки у добровольчих батальйонах з березня 2014 по січень 2015 року 
на сході України воювало 145 жінок [Електронний ресурс(3)].

По-друге, Майдан і війна на південному сході України породили потужний во-
лонтерський рух, який практично повністю взяв на себе забезпечення того, що 
залишилося від української армії, за роки незалежності України. У перших рядах 
волонтерського руху стояли українські жінки, причому різних національностей: 
росіянки, українки, білоруски, вірменки та ін. Усіх їх об’єднує єдина ідея — неза-
лежна, сильна і непереможна Україна. Незважаючи на приналежність до різних 
національностей, вони народилися в Україні або прожили більшу частину життя 
на території України, перейнялися її культурою, духом, традиціями. Тому всі вони 
патріотки України — дочки своєї землі. Виділимо лише деяких:

1. Легендарну волонтерку Тетяну Ричкову. Як зізнаються самі армійські 
генерали, Тетяна Ричкова вже знається на військовому спорядженні краще 
за будь-якого спеціаліста. А все почалося з того, коли вона вперше поїхала в 
зону АТО і побачила там напівбосих бійців. Таня лише за перший місяць зі-
брала мільйон гривень і забезпечила спорядженням не тільки свого чоловіка-
добровольця, а й усю бригаду. Але це не врятувало життя коханого. Чоловік 
Тетяни — доброволець Вадим Ричков, у серпні 2014 р. загинув на фронті під об-
стрілами російських «Градів». Наразі Т. Ричкова самостійно виховує 11-річного 
сина, безперервна фронтова робота хоч якось відволікає від горя. У перервах 
між поїздками на АТО, Тетяні доводиться говорити з генералами,  домовлятися 
про знижки на амуніцію та заспокоювати істеричних жінок. Жінка переконана, 
що після війни продовжить розвивати армію [Електронний ресурс(4)].

2. Координатора відомого в Україні благодійного фонду «Крила Фенік-
са» Неллі Стельмах. Благодійний фонд «Крила Фенікса» надає допомогу в 
оснащенні української армії засобами індивідуального нелетального захисту 
(бронежилети, каски), лікуванням поранених бійців, ремонтом будівель вій-
ськових частин, придбанням індивідуальних аптечок. За рік існування фонду 
зібрано близько 60 млн. гривен які пішли на допомогу військовим, захищаю-
чим Україну [Електронний ресурс(5)].
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3. Євгенію Янченко. Євгенія Янченко в минулому юрист, а зараз — ке-
рівник волонтерської медслужби добровольчого батальйону, її чоловік Ан-
дрій — колись успішний бізнесмен, а нині — комбат. Ця сім’я з перших днів 
приймала участь в визвольному русі на Україні. Починаючи з подій на Май-
дані і закінчуючи сьогоденним військовим протистоянням на Донбасі Євге-
нія та Андрій Янченко віддають свої сили задля майбутнього України.
Участь у волонтерському русі жінок настільки масова і безкорислива, що ви-

ділити когось особливо практично не можливо. Можна стверджувати що україн-
ські жінки добровільно поклали на себе тягар волонтерського руху. Починаючи 
від передової і закінчуючи госпіталями та сім’ями загиблих захисників України, 
вони роблять все можливе заради перемоги нашої держави в нерівному проти-
стоянні з Росією.

По-третє, українські жінки приймають активну участь ще в одній важливій 
битві — в інформаційній війні. Робота журналіста не менш важлива, ніж участь 
у бойових діях на передовій. Тому що боротьба за уми, за об’єктивне висвітлення 
процесів, які відбуваються в Україні — це дуже небезпечна і відповідальна робо-
та. З нашої точки зору, розкриття російської агресії на теренах України, зміни 
в сприйнятті дій Росії і особисто В. Путіна в масштабах світової спільноти — це 
заслуга в тому числі і українських жінок журналістів. Це вони під обстрілами 
найманців-бойовиків мовили на весь світ з передової про те, що відбувається 
на Донбасі; це вони знаходили протиріччя в російській пропаганді і доводили її 
обман. Заслуга українських жінок журналістів полягає в тому, що зараз весь світ 
вважає Росію державою-агресором, що Росії не вдалося під виглядом громадян-
ської війни скрити своє пряме втручання в життя українського народу.

Серед відомих українських журналісток які впливають на хід інформаційної 
війни з Росією наведемо такі прізвища: Михайлина Скорик (головний редактор 
сайту «Подробиці». Її чоловік 19 серпня 2014 року загинув у бою під Іловай-
ськом); Севгіль Мусаєва-Боровик (головний редактор онлайн-видання «Укра-
їнська правда»); Анастасія Рінгіс, Катерина Пешко, Анастасія Береза та багато 
інших.

Підводячи підсумки про роль української жінки у сфері сімейно-шлюбних 
відносин в період революції Гідності і триваючої до наших днів війни з Росією 
(2014 — до наших днів) хочемо зазначити, що в цей період державний ідеоло-
гічний апарат примусу виявився безсилим проти національного пориву. На наш 
погляд, вперше у своїй історії українські жінки не слідували в руслі державних 
ідеологем, а своїми вчинками і діями їх встановлювали і визначали. Самовідда-
ність, безкорисливість, виразний патріотичний порив українських жінок, висо-
ко підняв планку відношення до війни, цілісності України і до тих перетворень, 
до яких наша держава черговий раз приступила.
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“Crisis” can be defined as a situation that is not conducive to human welfare. It can be either 
manmade or an act of nature. Acts of nature are beyond the control of man, whereas manmade 
crisis is controllable and reversible. If we let go of our modern scientific notions about the creation 
(macrocosm) and man, we find that the macrocosm is much larger than as perceived by science. 
It is a well-organized closed system having different dimensions, and man, a microcosm of the 
macrocosm, an open system within it. The laws of the macrocosm are fixed and unchangeable; and 
within the laws, there is also a law that gives man the discretion to either align with the higher laws 
of the macrocosm and create an internal and external environment of peace and harmony by getting 
rid of his “crisis” promoting tendencies (lower nature of man) viz. Desire (kama), Anger (krodh), 
Attachment (moha), Greed (lobha) and Ego (ahankar), or continue to live in an environment of 
internal and external confusion, conflict and crisis. The lower nature of man vitiates the basic law 
of the creation — the law of mutuality and harmony. Normally, we do not realize the implications 
of our lower nature; and even if we do, we justify ourselves by saying ‘I know it is wrong, but 
since everyone is doing it, I had no option but to follow suit’. An irresponsible thought, a reflection 
of our personality. Our personality is driven by our mentality, and our mentality is a product of 
our awareness level also known as consciousness level (degree of our internal alignment with the 
cosmic laws) i.e. the thinking behind the thinking. 

The crisis that we face today is majorly manmade. It is a repercussion of leading a life dominated 
by our lower nature, our mentality of “I-Me-My”. Since, the cause is inside us, the solution also rests 
within us. We need to change our mentality from the “I-Me-My” mode to the “We-Us-Ours” mode; 
and the only way to make it happen is to work on expanding our consciousness level i.e. ‘manage 
our thinking behind our thinking’ by leading a righteous life.

In this background, this paper makes out a case that the permanent solution to all the confusion, 
conflict and crisis that the world is facing today, rest inside us and not outside us. Drawing from 
the ancient Indian text and modern mysticism, known for its scientific temper, this paper has been 
divided in five sections: (I) Introduction; (II) Macrocosm and its Reality; (III) Communion between 
Man (Microcosm) and the Macrocosm; (IV) Phenomenon of Human Consciousness (Thinking 
behind the Thinking); and (V) Prevailing Crisis and the Way Forward.

Key Words: Crisis, Consciousness, Awareness, Macrocosm, Microcosm, Society

Section I — Introduction

“We don’t see reality, we interpret what we see and call it reality; and we base our 
behaviour on what we perceive as reality, rather than reality itself” [Langton, 2007]. 
India has always been conscious of this human trait, as is evident from the Vedic 
(1700-1100) statement “Yatha Drishti Tatha Srishti” — meaning “as you perceive, 
so is the world you create”. To educate the masses of this human failing, the Indian 
seers evolved the story ‘The Blind Men and the Elephant’; which has been used by 
Hindus, Jains, Buddhists and the Sufis for centuries, and continues to be popular in 
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the modern world. Drawn by its universal appeal, John Godfrey Saxe the 19th century 
American poet poeticized it in English as below2.

•	 It was six men of Indostan, To learning much inclined, 
Who went to see the Elephant, (Though all of them were blind),
That each by observation, Might satisfy his mind.

•	 The First approached the Elephant, And happening to fall,
Against his broad and sturdy side, At once began to bawl:
«God bless me! but the Elephant, Is very like a WALL!».

•	 The Second, feeling of the tusk, Cried, «Ho, what have we here,
So very round and smooth and sharp? To me 'tis mighty clear:
This wonder of an Elephant, Is very like a SPEAR!»

•	 The Third approached the animal, And happening to take,
The squirming trunk within his hands, Thus boldly up and spake:
«I see,» quoth he, «the Elephant, Is very like a SNAKE!»

•	 The Fourth reached out an eager hand, And felt about the knee
«What most this wondrous beast is like, Is mighty plain,» quoth he:
«'Tis clear enough the Elephant, Is very like a TREE!»

•	 The Fifth, who chanced to touch the ear, Said: «E'en the blindest man
Can tell what this resembles most; Deny the fact who can:
This marvel of an Elephant, Is very like a FAN!»

•	 The Sixth no sooner had begun, About the beast to grope,
Than seizing on the swinging tail, That fell within his scope:
«I see,» quoth he, «the Elephant Is very like a ROPE!»

•	 And so these men of Indostan, Disputed loud and long,
Each in his own opinion, Exceeding stiff and strong,
Though each was partly in the right, And all were in the wrong!

The story brings out four important learning — (i) man possesses a compulsive 
tendency to interpret rather than investigate; (ii) what man experiences or 
interprets is the only truth for him; (iii) anything short of absolute truth has the 
propensity to create divisions, confusion and crisis; and (iv) collective thinking 
and action is the solution to confusion and crisis. While the first three learning are 
apparent, let us look at the fourth. The fundamental law of nature is ‘mutuality 
and harmony’ and is the crux of all sustainable human evolution and growth. 
Had the blind men recognizing their challenge of sight, agreed to perceive the 
elephant collaboratively, their understanding of the elephant would have been 
more complete with no dispute amongst them. Thus, collective thinking and action 
(collectivism) leads to coherence and harmony in society, whereas individual 
thinking and action (individualism) creates a situation of confusion, conflict and 
crisis. Highlighting the importance of collective thinking and action, Albert Einstein 
 says “When we survey our lives and endeavours, we soon observe that almost the 
whole of our actions and desires is bound up with the existence of other human beings. 
The individual, if left alone from birth, would remain primitive and beastlike in his 
thoughts and feelings to a degree that we can hardly conceive”.

2 John Godfrey Saxe (1816-1887); see http://www.constitution.org/col/blind_men.htm
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We live in two worlds simultaneously — the internal world of thoughts, values, 
aspirations and experiences, and the external world of action and material gratification. 
Both these worlds are intricately connected and they need to grow and evolve in 
unison. Unfortunately, in the last two centuries or so, our external world has developed 
leaps and bound, while our internal world has failed to grow correspondingly. This 
imbalance has led to the erosion of human values from all dimensions of life (social, 
political, economic or environmental) with scientism and materialism dominating our 
thinking and actions. Thinkers like Tawney, Sorokin, Schumacher, Carrel, Toynbee, 
Rifkin, Bohm repeatedly warned us of the disastrous consequences of this trend, but 
we chose to look the other way. Thus it is not surprising that our lower nature got 
unleashed — desire (kama), anger (krodh), attachment (moha), greed (lobha) and ego 
(ahankar).  These are human weaknesses, which if left unchecked, makes us an island 
unto ourself. 

Let us briefly look at the genesis of the present day culture. Traditionally the 
creation was viewed as an ‘integrated whole system’ (‘idealistic’ view) with the material 
world as a sub-system. However, with the advent of modern science, the material 
world started being viewed as ‘whole system’ in itself on account of modern science 
professing that material reality is the only reality. This soon turned into a worldview 
and the subjective world (God, spirituality, consciousness) was declared as a figment 
of human imagination, therefore of no relevance to human life.  The ancient wisdom 
about time, space, matter, and causality was systematically assaulted, and the concept 
of God, justice, love, power, and beauty redefined [Toffler, 1981: p.110]. Influenced by 
scientism and materialism, we first alienated natural philosophy (material laws) from 
philosophy (universal laws). Gradually we removed all references to subjective human 
requirements from all disciplines of education. Neoclassical economics removed the 
value quotient from economic and business decision making process. Medical research 
reduced human consciousness to a function of the neurons in the brain. Educational 
institutions became a factory to produce educated workforce to meet the demands of 
industrialization (material growth) and religion a tool in the hands of the politicians to 
manipulate society for vote purposes. Relationships became contractual and a socio-
economic culture evolved in which co-existence got replaced by competition. The ‘We-
Us-Ours’ got pushed out by ‘I-Me-My’. In simple words, mater started dominating the 
spirit, leading to a crisis of character in ourselves and society. 

Section II — Macrocosm and its reality

As man is the microcosm of the macrocosm, to find a solution of the various crises 
that we are facing today, it becomes pertinent to understand the true nature of the 
macrocosm and man’s relationship with it. According to the Indian tradition “the 
center of experience is the center of the universe — physical as well as metaphysical, 
and this supreme center is the real center of man, the Atman (soul) the unchanging 
basis of an ever changing universe composed of both nature and personality, above 
cause and therefore above time, the seer of the space-time events, in the abyss of 
whose silence, the distinction between the space-time and its perceiver, the object 
and the subject, the non-self and the self is transcending in the perfect truth of perfect 
non-duality” [Ranganathananda, 1987a: p.122-124]. In contrast, the modern science 
holds, that ‘the material cosmos is the only reality. It has evolved over billions of years 
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forming galaxies, suns, and planets, and on earth an incredible variety of complex 
biological organisms. All human experiences, feelings, thoughts, hopes, dreams and 
the very consciousness itself are nothing but an activity of the neurons in the brain. 
All notions such as God, Tao, Brahman, and primordial Awareness are nothing but 
wishful superstitious fantasies of the brain which is complex enough to recognize its 
own inevitable demise’ [McFarlane, 1999]. 

Shortcomings of the scientific view: The primary difference in the above viewpoints 
is the inclusion and exclusion of subjective experience as a valid means of knowledge. 
In the Indian thought subjective experience is as real as the objective experience, 
while in the modern scientific thought it holds no place. The universe of experience 
is one; and experiences do not distinguish themselves between the subjective and the 
objective. This categorization of experience as subjective and objective is a man-made 
division for the convenience of understanding the difference between the destructible 
(material) and the non-destructible (spirit which pervades the entire creation and is 
the essence of life). According to Bhagavat Gita (XIII.2) absolute reality rests in the 
unification of both i.e. the knowledge of ‘not-self’ (ksetra) gained through objective 
experiences with the knowledge of ‘self’ (ksetrajna) gained through subjective 
experiences. Modern science only tells us what will happen in a given, such and such 
condition, but has no opinion on the activity by which it happens [Radhakrishnan, 
1988].  Heisenberg remarks “We have to remember that what we observe is not nature 
in itself, but nature exposed to our method of questioning” [Heisenberg, 1962: p.58]. 

The exclusive materialistic investigative approach of modern science does not 
permit it to investigate the reality that exists beyond the material reality. Thus, it is 
not surprising that modern science refuses to acknowledge man’s ability to transcend 
the material world and consider him as an object of scientific enquiry except through 
his body. Lincoln Barnett in his study of Einstein’s contribution to modern scientific 
thought (The Universe and Dr. Einstein, Mentor edition, page 126-127) remarks “In 
the evolution of the scientific though, one thought has become impressively clear; 
there is no mystery of the physical world which does not point to a mystery beyond 
itself. …………… Man is thus his own greatest mystery. He does not understand the vast 
veiled universe into which he has been cast for the reason that he does not understand 
himself. …….. Least of all does he understand his noblest and his most mysterious 
faculty: the ability to transcend himself and perceive himself in the act of perception” 
[Ranganathananda, 1987b: p.183].

With the rejection of anything and everything that has subjectivity attached to it, 
modern science also rejects the powers of mind. Mind is the driver of the brain and 
the pathway for desires to actualize and create experiences. The great neurologist 
Sir Charles Sherrington (1857 — 1952) wrote (‘Introductory’ to the Physical Basis of 
Mind, Edited by Peter Laslett, page 1): “knowledge of the physical basis of the mind is 
making great strides in these days. Knowledge of the brain is growing, and our theme 
is almost equivalent to the physiology of the brain. Mind, meaning by that thoughts, 
memories, feelings, reasoning, and so on, is difficult to bring into the class of physical 
things. Physiology, a natural science, tends to be silent about all outside the physical. 
And so the study of the physical basis suffers from falling between two stools”. 

Like we cannot come to know about the electricity energy by studying the 
bulb, similarly, we cannot come to know about the nature and origin of human 



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 129

Gupta Sandeep 
Need to Manage the Thinking Behind the Thinking

consciousness, the phenomenon of mystical experiences, communion of man with 
the macrocosm, spiritual dynamics, etc. by studying the material (body) through 
which it manifests in this world. At the most we can come up with some theories and 
hypotheses. In 2004 neurologist Dr. Richard Frackowaik admitted “We have no idea 
how consciousness emerges from the physical activity of the brain and we do not know 
whether consciousness can emerge from non-biological systems, such as computers ... 
………….. Consciousness has not yet become a scientific term that can be defined in 
this way. Currently we all use the term consciousness in many different and often 
ambiguous ways. Precise definitions of different aspects of consciousness will emerge, 
but to make precise definitions at this stage is premature” [Frackowiak, 2004: p.269].

Further, with Quantum Physics establishing that at the subatomic level a dual 
wave-like and particle-like behaviour exists between the interaction of energy and 
matter, and the laws of classical physics flow out from the laws of quantum physics, 
the materialistic worldview of reality becomes a question mark. In the words of 
John Stewart an evolutionary scientist, “With our current level of knowledge and 
intelligence, we cannot say much about the nature of any larger-scale processes in 
which our universe is embedded. But as a number of theorists have noted, an intriguing 
possibility exists that — The known universe exists (there is something rather than 
nothing), and it is reasonable to presume that it owes its existence to processes that 
exist outside it” [Stewart, 2010].

The Indian perception of reality: The philosophy of ‘oneness in creation i.e. single 
point reality with multiple manifestations of the same in different shades’ has always 
been the mainstream belief in India. This belief is based not only on perception but 
also on reason. In Indian mysticism ‘Man is the Central Mystery of the Universe’, both 
from the perspective of the ‘science of matter’ and the ‘science of life’. He is an evolution 
of nature and in him are hidden the deepest secrets of nature. This unique position of 
man warranted the development of a science which Huxley calls ‘a science of human 
possibilities’. “It was such a science, the science of religion, which India sought and 
found in her Upanishads, and which she integrated with the science of matter and 
life to emerge as the unifying philosophy of the Vedanta” [Ranganathananda, 1987c: 
p.12]. The Vedanta philosophy of ancient India, which holds good even today, is a way 
of life, wherein the secular needs of man are given due importance but subservient to 
his non-secular needs, as the secular needs of man have arisen out of the non-secular 
needs of man. 

Evolution and emergence of new knowledge is a natural phenomenon and it applies 
to all dimensions’ of life, be it philosophy, religion or science. No knowledge is created 
in abstraction; it exists in the universe and unfolds itself under certain conditions. 
Our understanding of the revealed knowledge frames our views about reality. When 
new knowledge emerges, we revise our understanding. This does not imply that the 
old knowledge was wrong; it only means that the old knowledge was partial and now 
it needs to be looked afresh and accordingly modified or supplemented with the new 
knowledge. Thus, a variety of viewpoints regarding the origin of the creation and its 
nature are found in the Indian tradition, but as man evolved new dimensions got added 
to it and old ones refined. However, one finds a common tenet across all theories, that 
the entire macrocosm has arisen out of an “all knowing intelligent source of energy 
and the essence of man is the same as that of the intelligent creative energy”. 
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Sant Kabir the 15th century Indian mystic, expanded the then prevailing Vedantic 
cosmology of two regions i.e. regions of mind and matter, by adding a third region of 
spirituality. A somewhat similar cosmology is also found in the Sufi tradition. Post, 
Sant Kabir a number of Saints have appeared on Earth and have taken forward the 
thought process which is now popularly known as “Religion of Saints — Radhasoami 
Faith”.  The philosophy is simple and explainable in modern scientific terms. Professor 
Mark Jurgensmeyer (1995) of the University of California (Berkeley) in his book 
‘Radhasoami Reality — The Logic of a Modern Faith’, writes: “Its central notions — 
that truth and authority can be embodied in a person, that transformation of the self 
occurs through the purification of perception and energy, that love and community 
can be experienced in dispersion, that social service is based on personal commitment, 
and that time and place have ultimate centres — each contain features of modern, and 
in some cases even post-modern religion. As such, the Radhasoami Faith may be a 
harbinger of the religion of the future, not only in India but elsewhere in the world”. 

According to the Radhasoami Faith cosmology the creation has originated from 
an infinite spiritual energy source or reservoir known as the “Supreme Creator” or 
“Being” (with attendant features of supreme energy, supreme intelligence, supreme 
refulgence and supreme bliss) with its accompanying quantum spiritual force-field 
spanning the entire macrocosm. Each constituent fundamental particle of this 
quantum spiritual force-field is known as spirit-force, and is the one which possesses 
prime-energy. All other forces (mind-force or physical-force) of nature have been 
evolved by the association of this spirit-force with media (mind and physical matter) 
of different kinds. The concept of “spirit-force” is no more intrinsically mysterious 
than “mass”.

The creation comprises of ‘Three Grand Divisions’ viz. the ‘Region of Universal 
Spirit’ (first division), the ‘Region of Universal Mind’ (second division) and the ‘Region 
of Universal Matter’ (third division). The Region of Universal Spirit was the first to 
come into existence and is the subtlest of the three, as it consists of pure spirit-force. Its 
attributes are eternality, supreme spirituality, supreme energy, supreme intelligence, 
supreme refulgence, supreme bliss and non-differentiation (qualitative). The Region 
of Universal Mind was second to come into existence and is also subtle and spiritual, 
but not as much as the first region. This region is a resultant of the interaction between 
the spirit-force and the mind-force. The pre-dominance of the mind-force resulted in 
bring about a qualitative differentiation in subtle form in this region, which in turn 
became the scaffolding for the qualitative differentiation that exists in gross form in 
the Region of Universal Matter. This qualitative differentiation is also the cause of 
the variety of nature (good, bad, ugly) found across nature and mankind. Unlike the 
first region, the second region is destructible.  The Region of Universal Matter is the 
last region to come into existence and it is gross in nature. Spirituality in this region 
is the least as the spirit-force virtually becomes dormant, after getting covered by the 
mind-force in the second region and further getting covered by the physical-force in 
this region. This region is destructible, lacks intelligence and is ego predominant. The 
creational hierarchy of these regions is based on the principle of reducing spirituality 
(reducing spirituality does not mean loss of spirituality, but means the powers of 
spirit-force becoming latent as it moves downwards from the first region); and the 
common factor across the regions is the power of the spirit-force which is providing 



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 131

Gupta Sandeep 
Need to Manage the Thinking Behind the Thinking

vitality to the entire creation. The power of the mind-force is confined to the second 
and the third regions and that of physical-force only to the third region. Thus the 
life force of the creation is the ‘spirit force’, which is also present in man (known as 
atman / soul) on this planet Earth (part of the third division ‘Region of Universal 
Matter’), but it fails to manifest itself fully as it is covered by layers of mind-force and 
physical-force. 

In the economy of the creation each region is divided into six planes, namely, 
Radhasoami Dham, Agam Lok, Alakh Lok, Anani Lok, Sat Lok and Bhawar Gufa in 
the Region of Universal Spirit,  Sunn, Trikuti, Sahas Dal Kamal, Vishnu Lok, Brahma 
Lok & Shiva Lok in the Region of Universal Mind, and Spirit or Moon Orb, Sun, Earth, 
Jupiter, Saturn and Neptune in the Region of Universal Matter (Note: the moon and 
sun are not the same that are visible from earth). Further, there also exists a buffer 
zone called Mahasunn between the first and second region, and a buffer zone called 
Chidakash between the second and third region. These eighteen planes are connected 
in a sequential order both ways (top to bottom and bottom to top) by two independent 
spirit-force currents about which we shall talk going forward. 

In the pre-creational stage, the ‘Supreme Being’ i.e. the Supreme Reservoir of 
spirit-entities was in a self-absorbed state with intense rapture within Himself. The 
spirit-entities located in the apex of the reservoir (positive pole) possessed higher 
spirituality than the ones located at the bottom (nether pole). The difference in 
spirituality between the two poles was on account of spirit-entities in the nether pole 
having a tendency to associate with mind or matter or both. 

Over a period of time the potential difference in the spirituality between the two 
poles on account of polarization grew to such an extent that there was huge commo-
tion in the Supreme Being. The prime energy becoming kinetic due to the process 
of spiritualization (similar to the process of magnetization) and a quantum spiritual 
force field between the super positive pole and the nether pole was established. The 
commotion in the Supreme Being was accompanied by the premeival sound current 
‘Soa-mi’, which having an 
inward focus attracted spirit-
entities from the nether pole 
to the positive pole. Simul-
taneously, the first current 
of spirituality having an out-
ward focus or center forming 
capabilities was issued forth 
whose vibrations gave rise to 
the emanation of the prime 
sound ‘Ra-dha’. The vibra-
tions of the two currents 
when combined produce the 
sound ‘Radhasoami’ which 
is the manifested name of 
the ‘Supreme Being’ and 
it is constantly resonating 
throughout the creation. The 
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In the pre-creational stage, the ‘Supreme Being’ i.e. the Supreme Reservoir of spirit-entities was in a 
self-absorbed state with intense rapture within Himself. The spirit-entities located in the apex of the 
reservoir (positive pole) possessed higher spirituality than the ones located at the bottom (nether pole). 
The difference in spirituality between the two poles was on account of spirit-entities in the nether pole 
having a tendency to associate with mind or matter or both.  

Over a period of time the potential difference in the spirituality between the two poles on account of 
polarization grew to such an extent that there was huge commotion in the Supreme Being. The prime 
energy becoming kinetic due to the process of spiritualization (similar to the process of magnetization) 
and a quantum spiritual force field between the super positive pole and the nether pole was established. 
The commotion in the Supreme Being was accompanied by the premeival sound current ‘Soa-mi’, which 
having an inward focus attracted spirit-entities from the nether pole to the positive pole. Simultaneously, 
the first current of spirituality having an outward focus or center forming capabilities was issued forth 
whose vibrations gave rise to the emanation of the prime sound ‘Ra-dha’. The vibrations of the two 
currents when combined produce the sound ‘Radhasoami’ which is the manifested name of the ‘Supreme 

Being’ and it is constantly resonating throughout the 
creation. The spirit-entities who were successful in 
shedding their tendency to associate with mind and 
matter got place in the Region of Universal Spirit, 
spirit-entities who could shed their tendency to 
associate with matter got located in the Region of 
Universal Mind and those who continued to harbor 
tendencies to associate with mind and matter got 
located in the Region of Universal Matter.  

Having originated from a single source ‘The 
Supreme Being’, the creation (macrocosm) is an all-
encompassing completely closed system with three 
sub-systems, viz., (1) Primary – Region of Universal 
Spirit (includes the Supreme Being as the Infinite 
Reservoir of Spirituality), (2) Secondary – Region of 
Universal Mind, (3) Tertiary – Region of Universal 
Matter (including man) [Satsangi, 2008a: p.189]. The 
three regions interact with each other and with man as 
schematically depicted in Figure 1.  

 
Section III – Communication between man (microcosm) and the macrocosm 

 
There is an ancient saying in India ‘Yatha Samashti Srishti Tatha Manav Vyasthi Sristhi’ meaning 

‘as is in macrocosm, so is in human-microcosm’. The Free Dictionary (www.freedictionary.com) defines 
“microcosm” as a complex structure, such as the universe or society, regarded as an entirety, as opposed 
to microcosms, which have a similar structure and are contained within it; and “microcosm” as a small, 
representative system having analogies to a larger system in constitution, configuration, or development. 
This suggests that for man to qualify as a microcosm of the macrocosm – (a) he needs to be similar in 
constitution or configuration or development to the macrocosm; and (b) he needs to be a sub-system of 
the macrocosm i.e. responds to the laws of the closed system (macrocosm) like a sub-system. 

If we analyze the human frame and its subjective functions we will find that there are three main 
factors in the economy of human construct and existence.  
 The first is the “human body and the appended senses”, composed of solid, liquid, gaseous, calorific, 

and ethereal condition of matter along with non-intelligent forces of nature, generated by the action 
of energy through the medium peculiar to each.  

 The second is the “mind” consisting of four actions – (a) responses at mental plane which give rise to 
thoughts; (b) projection of the thoughts on an object and forming an association with it, enabled by 
the spiritual current; (c) intelligence, which is the source of comprehension, a resultant of the 
convergence of the spiritual current; and (d) ego, which differentiates its comprehension from that of 
the others.  

 The third is the “spirit” which provides vitality to the other two factors and without the help of which, 
the other two factors would remain dormant and inoperative. [Sahab, 2006, p.19] 

 
Thus, the ‘soul-mentality-body’ continuum found in man is identical to the ‘spirit-mind-matter’ 
continuum found in the macrocosm. Thus there also exists a 1:1 correspondence between the two 
continuums in terms of construct. 

Regarding the second question, how man responds to the environment of the macrocosm. The 
traditional Indian wisdom (Vedanta) through its theory of three human bodies (Shariras) – Gross Body 
(Sthula Sharira), Subtle Body (Linga Sharira) and Causal Body (Karana Sharira) and five human sheaths 

(Figure 1)
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spirit-entities who were successful in shedding their tendency to associate with mind 
and matter got place in the Region of Universal Spirit, spirit-entities who could shed 
their tendency to associate with matter got located in the Region of Universal Mind 
and those who continued to harbor tendencies to associate with mind and matter got 
located in the Region of Universal Matter. 

Having originated from a single source ‘The Supreme Being’, the creation 
(macrocosm) is an all-encompassing completely closed system with three sub-
systems, viz., (1) Primary — Region of Universal Spirit (includes the Supreme Being 
as the Infinite Reservoir of Spirituality), (2) Secondary — Region of Universal Mind, 
(3) Tertiary — Region of Universal Matter (including man) [Satsangi, 2008a: p.189]. 
The three regions interact with each other and with man as schematically depicted in 
Figure 1. 

Section III — Communication between man (microcosm) 
and the macrocosm

There is an ancient saying in India ‘Yatha Samashti Srishti Tatha Manav 
Vyasthi Sristhi’ meaning ‘as is in macrocosm, so is in human-microcosm’. The Free 
Dictionary (www.freedictionary.com) defines “microcosm” as a complex structure, 
such as the universe or society, regarded as an entirety, as opposed to microcosms, 
which have a similar structure and are contained within it; and “microcosm” as 
a small, representative system having analogies to a larger system in constitution, 
configuration, or development. This suggests that for man to qualify as a microcosm 
of the macrocosm — (a) he needs to be similar in constitution or configuration or 
development to the macrocosm; and (b) he needs to be a sub-system of the macrocosm 
i.e. responds to the laws of the closed system (macrocosm) like a sub-system.

If we analyze the human frame and its subjective functions we will find that there 
are three main factors in the economy of human construct and existence. 

•	 The first is the “human body and the appended senses”, composed of solid, 
liquid, gaseous, calorific, and ethereal condition of matter along with non-
intelligent forces of nature, generated by the action of energy through the 
medium peculiar to each. 

•	 The second is the “mind” consisting of four actions — (a) responses at 
mental plane which give rise to thoughts; (b) projection of the thoughts 
on an object and forming an association with it, enabled by the spiritual 
current; (c) intelligence, which is the source of comprehension, a resultant 
of the convergence of the spiritual current; and (d) ego, which differentiates 
its comprehension from that of the others. 

•	 The third is the “spirit” which provides vitality to the other two factors and 
without the help of which, the other two factors would remain dormant and 
inoperative. [Sahab, 2006, p.19]

Thus, the ‘soul-mentality-body’ continuum found in man is identical to the 
‘spirit-mind-matter’ continuum found in the macrocosm. Thus there also exists a 1:1 
correspondence between the two continuums in terms of construct.

Regarding the second question, how man responds to the environment of the 
macrocosm. The traditional Indian wisdom (Vedanta) through its theory of three 
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human bodies (Shariras) — Gross Body (Sthula Sharira), Subtle Body (Linga Sharira) 
and Causal Body (Karana Sharira) and five human sheaths (Koshas) — Food Sheath 
(Annamaya Kosha), Vital Air Sheath (Pranamaya Kosha), Mind Sheath (Manomaya 
Kosha), Intellect Sheath (Vigyanmaya Kosha), Bliss Sheath (Anandamaya Kosha); 
does give us some idea about the communion that takes place between man and the 
macrocosm at the physical, mental and spiritual level, but not in as much detail as 
found in the writings of ‘Religion of Saints — Radhasoami Faith’. 

As per the teachings of Radhasoami Faith there exists a 1:1 correspondence between 
the human body and the macrocosm. The human body is blessed with six “Apertures” 
called “Padmas” located in the white matter of the brain, six “Nerve Centers” called 
“Kamals” located in the grey matter of the brain, and six “Chakras” or “Ganglias” located 
in the human body. The six Padmas are located between the top of the forehead and 
the top of the head and have a direct correspondence with the six planes of the Region 
of Universal Spirit. The six Kamals having a direct correspondence with the six planes 
of the Region of Universal Mind are located between the lower forehead and the top of 
the forehead; and the six Chakras located at the rectum, reproductive organs, navel, 
heart, throat and between the eyes in the human body have a direct correspondence 
with planes of the Region of Universal Matter. The human frame is also directly linked 
with the Region of Universal Spirit and the Region of Universal Mind as the spirit 
(atman/soul) resides at Ganglion # 6 (between the eyes), and the subtle mind and 
mind reside at Ganglion # 5 (throat) and Ganglion # 4 (heart) respectively. 

The six Ganglia in the human body are kinetic, while the six nerve centers in the 
forehead and the six apertures in the head are dormant. All the eighteen sub-divisions 
are connected by two currents — (a) the outward center forming spiritual current 
which moves from top to bottom connecting two successive planes, and (b) the inward 
sound current moving from bottom to top also connecting two successive planes. In 
this manner a loop is formed between two planes which facilitate the spirit to move 
from a lower plane to a higher plane (expansion of consciousness). Further, each plane 
of first region and the second region possess a unique mystic sound (e.g. Om, Sat, 
Rarang, Sohum, etc.) which 
is constantly resonating 
in that plane. When man 
meditates at Ganglia 6 
(focusing all his attention 
inwards and brings his body 
and mind to a standstill) and 
repeats any mystic word, 
it produces vibrations that 
emanate sound which is in 
resonance with the sound of 
the spirit current of the plane 
represented by the mystic 
name. As the concentration 
increases one starts hearing 
the sound more clearly. 
It works in the form of a 
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(Koshas) – Food Sheath (Annamaya Kosha), Vital Air Sheath (Pranamaya Kosha), Mind Sheath 
(Manomaya Kosha), Intellect Sheath (Vigyanmaya Kosha), Bliss Sheath (Anandamaya Kosha); does give 
us some idea about the communion that takes place between man and the macrocosm at the physical, 
mental and spiritual level, but not in as much detail as found in the writings of ‘Religion of Saints – 
Radhasoami Faith’.  

As per the teachings of Radhasoami Faith there exists a 1:1 correspondence between the human body 
and the macrocosm. The human body is blessed with six “Apertures” called “Padmas” located in the white 
matter of the brain, six “Nerve Centers” called “Kamals” located in the grey matter of the brain, and six 
“Chakras” or “Ganglias” located in the human body. The six Padmas are located between the top of the 
forehead and the top of the head and have a direct correspondence with the six planes of the Region of 
Universal Spirit. The six Kamals having a direct correspondence with the six planes of the Region of 
Universal Mind are located between the lower forehead and the top of the forehead; and the six Chakras 
located at the rectum, reproductive organs, navel, heart, throat and between the eyes in the human body 
have a direct correspondence with planes of the Region of Universal Matter. The human frame is also 
directly linked with the Region of Universal Spirit and the Region of Universal Mind as the spirit 
(atman/soul) resides at Ganglion # 6 (between the eyes), and the subtle mind and mind reside at 
Ganglion # 5 (throat) and Ganglion # 4 (heart) respectively.  

The six Ganglia in the human body are kinetic, while the six nerve centers in the forehead and the 
six apertures in the head are dormant. All the eighteen sub-divisions are connected by two currents – (a) 
the outward center forming spiritual current which moves from top to bottom connecting two successive 
planes, and (b) the inward sound current moving from bottom to top also connecting two successive 
planes. In this manner a loop is formed between two planes which facilitate the spirit to move from a 
lower plane to a higher plane (expansion of consciousness). Further, each plane of first region and the 
second region possess a unique mystic sound (e.g. Om, Sat, Rarang, Sohum, etc.) which is constantly 
resonating in that plane. When man meditates at Ganglia 6 (focusing all his attention inwards and brings 

his body and mind to a standstill) and repeats any 
mystic word, it produces vibrations that emanate 
sound which is in resonance with the sound of the 
spirit current of the plane represented by the mystic 
name. As the concentration increases one starts 
hearing the sound more clearly. It works in the form of 
a crescendo and attracts one to higher planes. As one 
experiences new spiritual domains (planes), he begins 
to share all the powers and intuition of that plane. In 
this manner, one responds to the laws of the 
macrocosm and ascends to higher planes. With each 
ascend, doors to new experiences are opened which 
bring about a profound change in the internal and 
external personality. He starts transcending from self-
centeredness to selflessness – ‘I’ predominant to ‘We’ 
predominant. The macro schematic depiction of the 
communication process is as per Figure 2 [Satsangi, 
2008b: p.190]. The communication mechanism 

between the two successive planes is identical to the mechanism shown between the grand divisions in the 
figure.  
 

Section IV – Phenomenon of human consciousness (thinking behind the thinking) 
 
There is no denying that from the times computers have entered our lives, we have become more 

connected, knowledgeable and productive. The question is, ‘is it really the computer or something else 
that is giving us the connectivity, knowledge and efficiency?’  It is not the computer. It is the software 
which tells the computer ‘what to do’, and the efficacy of the software depends on the intelligence of the 
software developer. Similarly, the human brain is only a processing unit. Mind is the software of the brain 
and consciousness is the software writer. Thus, the quality of human thinking and actions reflects the 
quality of one’s consciousness. A developed consciousness makes us think and act in the “We-Us-Our” 
mode, whereas an undeveloped consciousness makes us think and act in the “I-Me-My” mode.  

 
The phenomenon of ’Consciousness’ has always intrigued man and like reality it has also been 

viewed in the idealistic and materialistic terms. For the idealist “consciousness” is something primordial, 
independent and the all-creating essence of existence, while for the materialists ‘consciousness’ is a 
function of the brain, the essence of which lies in the reflection and constructive-creative transformation 
of the world. Since, in ‘section – I’ the shortcomings of science in deciphering absolute reality and its 
related phenomenon have already been discussed, the same is not being discussed again. However, it 

(Figure 2)
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crescendo and attracts one to higher planes. As one experiences new spiritual domains 
(planes), he begins to share all the powers and intuition of that plane. In this manner, 
one responds to the laws of the macrocosm and ascends to higher planes. With each 
ascend, doors to new experiences are opened which bring about a profound change in 
the internal and external personality. He starts transcending from self-centeredness 
to selflessness — ‘I’ predominant to ‘We’ predominant. The macro schematic 
depiction of the communication process is as per Figure 2 [Satsangi, 2008b: p.190]. 
The communication mechanism between the two successive planes is identical to the 
mechanism shown between the grand divisions in the figure. 

Section IV — Phenomenon of human consciousness
(thinking behind the thinking)

There is no denying that from the times computers have entered our lives, we have 
become more connected, knowledgeable and productive. The question is, ‘is it really 
the computer or something else that is giving us the connectivity, knowledge and 
efficiency?’  It is not the computer. It is the software which tells the computer ‘what to do’, 
and the efficacy of the software depends on the intelligence of the software developer. 
Similarly, the human brain is only a processing unit. Mind is the software of the brain 
and consciousness is the software writer. Thus, the quality of human thinking and 
actions reflects the quality of one’s consciousness. A developed consciousness makes 
us think and act in the “We-Us-Our” mode, whereas an undeveloped consciousness 
makes us think and act in the “I-Me-My” mode. 

The phenomenon of ’Consciousness’ has always intrigued man and like reality 
it has also been viewed in the idealistic and materialistic terms. For the idealist 
“consciousness” is something primordial, independent and the all-creating essence 
of existence, while for the materialists ‘consciousness’ is a function of the brain, the 
essence of which lies in the reflection and constructive-creative transformation of 
the world. Since, in ‘section — I’ the shortcomings of science in deciphering absolute 
reality and its related phenomenon have already been discussed, the same is not being 
discussed again. However, it would be important to mention that even in the West (the 
land of modern science) there are thinkers and scientists who hold views contrary to the 
popular materialistic perception of consciousness. Arthur J Deikman says “This naïve 
reductionism is all the more striking in the context of numerous reports from physicists 
indicating that the world is actually more like the one that the mystics describe than the 
one on which psychology and psycho-analysis are based. Contemporary scientists have 
ample evidence that the world of discrete objects is an illusion, a function of a particular 
scale of our perception and time sense. ……. The great mystics, like our great scientists, 
envisage the world being larger than our tenets, as transcending our traditional views. 
By not recognizing our defensiveness, and by permitting our vision to be narrowed so 
as to exclude the unfamiliar, we betray our integrity as psychiatrists, showing no more 
capacity for freedom from prejudice than persons totally ignorant of psycho-dynamics- 
perhaps less” [Diekman, 1979: p.192-194].

While Diekman urged the scientists to open up to the wisdom provided by mystics, 
John White and Joseph Campbell were much more forthcoming in their writings. 
John White said “Political action, social work, this ism, that ology, are all incomplete, 
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futile actions, unless accompanied by a new and elevated mode of awareness. In other 
words true revolution is revelation” [White, 1972: p.ix]. For Joseph Campbell “It is 
part of the Cartesian mode to think of consciousness as being something peculiar 
to the head and that the head is the organ originating consciousness. It isn’t. The 
head is an organ that inflects consciousness in a certain direction or to a certain set 
of purposes. But there is consciousness here in the body. The whole living world is 
informed by consciousness. I have a feeling that consciousness and energy are the 
same thing somehow” [Campbell, 1991: p.18].

In the Indian thought, consciousness is a unique datum that emerged in evolution 
with the appearance of the living cell. Prior to the evolution of the living cell the 
only datum revealed was of being or existence. Thus, the living cell has both the 
attributes — being (existence) and consciousness. And, with the emergence of man, 
this datum further developed a new dimension i.e. a dimension of awareness of 
the self (soul) and the awareness of the not-self, of the external environment. “It is 
from this stage onwards that man as subject becomes confronted with the problem 
of training of his consciousness to higher levels. This is the challenge that evolution 
poses to man, who is nature’s highest evolutionary product, to which nature has 
also given the organic capacity to undertake this task consciously and deliberately. 
No non-human species have to face this task of training their consciousness. Nature 
has built the necessary genetic mechanism in all of them for their consciousness to 
react to external situations for the purpose of organic satisfaction, organic survival, 
and numerical increase. Nature has provided this built-up mechanism in man also, 
but along with it, nature has also given man the capacity to rise above this genetic 
limitation. This is value called freedom — freedom to alter the environment and/or 
alter oneself” [Ranganathananda, 1987d: 474-474]. 

Consciousness is singular in nature and it connects the Supreme Being with man. 
At its one end rests the absolute powers of the Supreme Being and at the other end the 
animalistic instinct of organic survival, organic satisfaction and numerical increase in 
this material world. Depending on the level of consciousness from that one operates, 
the animal in him can become God and the God in him can become the animal. 
According to philosopher and seer Sri Aurobindo, man functions at four levels — 
physical, vital, mental and spiritual, and the quality of his consciousness is dependent 
on the level from which he functions. Below is given in tabular form the various levels 
at which man functions and the qualities of consciousness associated with each level

Pure Spirit
& Spiritual Plane of 
Existence

The Absolute 
The Divine Consciousness (integral vision of all 
planes) — Existence (Pure Spirit), Conscious 
Force, Delight

Super Knowledge by Identity — Truth (object of 
knowledge sought created within)

Intuitive Intuitions, Revelations (total object of knowledge 
without thought)

Illumined Light & Illumination (descent of knowledge 
without thought)

Higher Silence of Mind (enabling better thought, greater 
knowledge)
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Mental Plane of 
Existence

Pure Mental Ideas, Concepts, Rational Thinking, Logical, Pure 
Thoughts, Conscious Self-Conception

Vital Mental
Knowledge Imbued with Emotions, Feelings 
(interests, opinions, sentiments, beliefs, values, 
ideals)

Physical Mental Input of Information, Storage, Understanding, 
Comprehension, Decision making

Vital Plane of Existence

Mental Vital
Emotional Thoughts as Attitudes, Life 
Intelligence, Higher Emotions (incl. conduct, 
social norms, conscience)

Pure Vital Emotions, Feelings, Passions, Intense Human 
Relationships

Physical Vital Sensation of the Nerves (urge, desire, fear, seeks 
action, relationship)

Physical Plane of 
Existence

Mental Physical Body Knowledge of How to Act, Primary Skills of 
Existence

Vital Physical Physical Urges and Sensations (pain, hunger, lust, 
craving, etc.)

Pure Physical Origin of Physical Movement, Instinct for Survival

(Source: http://www.gurusoftware.com — compiled by Posner Roy)

The role of consciousness in human life is best understood by understanding the 
human psycho-physical organism. Using the ‘chariot imagery’ Katho Upanishad (text 
of ancient India) says: Consider the body as a chariot, the self as the rider in the chariot, 
buddhi (intellect) as the charioteer, manas (mind) as the reins, sense organs as horses, 
and the world of sense objects as the road on which the chariot has to move. Consider 
the self-united with the sense organs and mind as the enjoyer of the journey. One 
whose mind is not disciplined, his sense organs will be uncontrollable like wild horses 
that cannot be controlled by the charioteer. But, one who has a disciplined mind, his 
sense organs will be perfectly under control, like the disciplined horses are under the 
control of the charioteer. One, whose mind is not held together and is impure, will 
not attain that state of freedom, from his lower nature (desire, anger, attachment, 
greed and ego). But one who is mindful and pure in thoughts, he attains freedom from 
his lower nature. One who has an enlightened buddhi (intellect) as his charioteer, 
whose mind is like a tough and strong set of reins, he reaches the consummation of 
his journey in the supreme state of universality and fulfillment. 

Chaos, conflict and crisis are an indication of an un-disciplined mind, and the 
only solution is to bring the mind under control i.e. change the quality of mind. The 
quality of mind can change only when an expansion of consciousness takes place. 
When man increases his inner awareness (consciousness), he not only benefits in 
terms of self-knowledge, but also gains increased knowledge and awareness of the 
forces, events and forms in the outer world [Aurobindo, 1990]. It leads to discovery, 
further discovery and finally to the ultimate truth. “Consciousness is intrinsic to the 
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grand cosmos, both at macroscopic as well as microscopic levels. Man, a creation on 
planet Earth happens to be a perfect microcosm of the macrocosm. Spirit-mind-brain 
consciousness interactions are at the microscopic levels analogous to consciousness 
interaction between Supreme Being (Universal Spirit) — Universal Mind — Physical 
Universe at the macrocosmic levels” [Satsangi, 2012].

Section V — Prevailing crisis and the way forward

In essence, man is a spiritual being and his inherent nature is of love, goodness, 
harmony and peace. But, due to the coverings of mind and matter, his inherent nature 
becomes dormant; and spiritual inertia with an outward focus sets in. Desire, anger, 
lust, attachment and ego, become the dominant forces, and they entice him with the 
temporal pleasures of power, wealth and sex. As these three forces are essential for the 
fullness of life, man gets so engrossed in them, that he losses all discretion and balance. 
“Money is the visible sign of a universal force, and this force in its manifestation on 
earth works on the vital and physical planes and is indispensable to the fullness of 
the outer life. In its origin and its true action it belongs to the Divine. But like other 
powers of the Divine it is delegated here and in the ignorance of the lower Nature can 
be usurped for the uses of the ego or held by Asuric* influences and perverted to their 
purpose. This is indeed one of the three forces—power, wealth, sex—that have the 
strongest attraction for the human ego and the Asura and are most generally misheld 
and misused by those who retain them. The seekers or keepers of wealth are more 
often possessed rather than its possessors; few escape entirely a certain distorting 
influence stamped on it by its long seizure and perversion by the Asura” [Aurobindo, 
1972: p. 11-12] (*“Asura” is a vital being with a demonic character that attempts to 
dominate and control life). Thus, taking a realistic view of human nature, the Indian 
philosophy is based on the fact that “though the individual is lit with the divine spark, 
he is not wholly divine. His divinity is not an actuality, but a potentiality, a prophecy 
and not a fulfillment. Man is a part of God aspiring to be the whole. As he is, he is 
dust and deity, God and brute crossed. It is the task of the moral life to eliminate the 
non-divine element, not by destroying it, but by suffusing it with the divine spirit 
[Radhakrishnan, 1914: p.168-183].

If we analyze the root cause of all crisis (economic, political, business, societal, 
environmental or personal), we will find man’s greed for power, wealth and sex as 
the root cause behind them all. Greed never works alone; it is always accompanied 
by desire, anger, attachment and ego in some form of the other. Combined, these five 
evils of mind promote insensitivity in man towards his fellow beings; inject a false 
sense of achievement in man, and warp his discretionary capabilities.  Slowly and 
gradually this spreads like an infection amongst the weak willed and a community 
of weak willed surfaces. Thus, at the scale, at which the influence of the five evils is 
visible in society i.e. the number of people and the magnitude, clearly reflects the 
mentality of modernity.

The challenge before us is how to change the mentality of the masses and arrest the 
decadence that has taken place in society. The solution rests in changing the quality 
of mind and that can happen only through ‘consciousness or awareness expansion’. 
The power of mind as recognized in the Indian thought; is also recognized in the West. 
Ralph Wado Emerson notes, that the greatest revolution of our generation is the 
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discovery that man can completely change the outer aspects of his life by transforming 
his inner thought patterns. The ancient scriptural statement reinforces this truth: 
“As a man thinketh in his heart so is he.” Yatha drishti, thatha srishti. The law of 
our being is that whatever we hold in our consciousness becomes manifest as our 
experience. Our thoughts and dreams form the only blueprint that the eternal builder 
in us uses to shape our future. In other words, our lives and affairs are completely 
influenced and shaped by the character of our thinking. A person is not limited by 
God’s will or heredity or by fate or circumstances but by his own dominant state of 
mind. Stirrings of greatness and groans of downhill slide begin within the mind. This 
is the unalterable eternal law of our being, the abiding dynamics of success and glory 
or failure and misery, radiant health and longevity or suffering and death.

Today what is needed is neither worldliness nor un-worldliness, but ‘Better 
Worldliness or Better World Order’. ‘Better Worldliness or Better World Order’ is a 
state where the inner and outer personalities of both (man and society) are developed 
and balanced.  There is integration of the secular and non-secular needs of man and 
mutuality in the air. The focus of each individual is to keep his/her small corners of 
the universe clean and efficient, so that collectively there is overall cleanliness and 
efficiency. All live and thrive in the spirit of ‘Fatherhood of God and Brotherhood of 
Man’. This may sound utopian in nature, but it is not. The model given below has 
already been implemented in Dayalbagh, Agra, India. The rationale behind the model 
is “not to destroy the lower nature of man, but to suffuse it with the higher nature of 
man”, through meditation, participation in social service and spiritual service. 

Meditation entails far more than the simple self-observation of mental activities. 
It includes control of the mind, and focusing of attention at the particular center of 
consciousness located within the human frame (ref. to section III). This practice is 
based on centuries of research carried out by the seers and mystics of India and often 
includes a detailed ‘map’ of the area of consciousness under exploration. A high code 
of moral conduct — both outward and inward — is also a part of all such practices as it 
is understood that purity of mind and expansion of consciousness are closely linked.

Model to Achieve Better Worldliness [Satsangi, 2006: p.127-167]
•	 Objectives
o To achieve better worldliness or better world order
o To render selfless service to mankind
o To evolve complete man with a balanced physical, mental and spiritual 

personality
•	 Obstacles
o Ego
o Temptation (greed, anger, lust)
o Selfishness (attachment)
•	 Solutions
o Engage in community service, religious service and spiritual practice
o Provide education, more education and education made perfect inculcating 

values such as obedience, tolerance and cooperation
o Set up habitats that facilitate leading exemplary life of better worldliness



ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5) 139

Gupta Sandeep 
Need to Manage the Thinking Behind the Thinking

The following research findings demonstrate the efficacy of the model to bring 
about the necessary change in the internal personality (consciousness levels) of man 
and society. It is interesting to note that even mechanical observance of spirituality, 
brings about a change in self and society.

Neuroscience research
a. Effects of meditation on the brain: results suggest that long-term, or short-

term practice of meditation results in different levels of activity in brain 
regions associated with such qualities as attention, anxiety, depression, fear, 
anger, the ability of the body to heal itself, and so on [Davidson, 2007: p.171-
174].

b. To verify the hypothesis that ‘self’ is seen as separate in the Western culture 
and connected with others in the Eastern culture, a group of Americans 
and Chinese were asked to think about their self and their mother. fMRI 
showed that when the subjects thought of their ‘self’ the ventral MPFC (and 
perigenual ACC) of both groups was activated, but when they were asked to 
think about their mother, the ventral MPFC only of the Chinese got activated 
[Zhang, 2011: p.514-519]. 

Impact of religious practice on social stability in USA
c. There exists a powerful and positive relationship between religious 

commitment and personal well‐being; overall, psychological functioning 
improved following a resumption of participation in religious worship for 
those who had stopped [D’Antonio, 1980: p.89-104].

d. In a nationwide survey of strong families, it was observed that 84 percent 
identified religion as an important contributor to the strength of their 
families [Murry, 1992: p.483].

e. In an important study published in 1987, it was observed that the main cause 
of problematic adolescent sexual behaviors and attitudes is not only family 
dynamics and processes, as previously thought, but the absence of religious 
behavior and affiliation. The study suggests that healthy family dynamics 
and practices are themselves caused to a powerful degree by the presence or 
absence of religious beliefs and practices [Jones, 1985: p.53-63].

f. A four year longitudinal, stratified random‐sample study of high school 
students in the Rocky Mountain region, published in 1975, demonstrated 
that religious involvement significantly decreased drug use, delinquency, 
and premarital sex, and also increased self‐control [Cochran, 1989: p.147-
162].

g. In research conducted in the late 1980s a research team from the University 
of Nevada found that black men who eventually ended up in prison and those 
who did not, came respectively from two different groups: those who did 
not go to church, or stopped going around ten years of age, and those who 
went regularly. This failure of faith at the onset of adolescence parallels the 
pattern found among those who become alcoholics or drug addicts. Clearly, 
the family's inability to inspire regular religious worship among emerging 
young adults is a sign of internal weakness [Freeman, 1985].
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h. Regular church attendance is the critical factor in marital stability across 
denominations and overrides effects of doctrinal teaching on divorce. For 
instance, black Protestants and white Catholics, who share similarly high 
church attendance rates, have been shown to have similarly low divorce 
rates [Larson, 1985, p.121-147].

i. Drug and alcohol use is lowest in the most conservative religious 
denominations and highest in non‐religious groups, while liberal church 
groups have use rates just slightly lower than those for non‐religious groups. 
But for all groups, religious commitment correlates with absence of drug 
abuse [Amoateng, 1986: p.53-76].

(Note: For more research findings please see “Why Religion Matters: The Impact 
of Religious Practice of Social Stability By Patrik F. Fagan, January 25, 1996, The 
Heritage Foundation, www.heritage.org)
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The principal element of the educational system, in our opinion, is higher school 
which determines not only the whole hierarchy of academic training but also the state 
of society and nation in general. The dominant features of higher learning institutions 
are accumulating and delivering intellectual potential of society, as well as transferring 
humanistic values according to the formula of present-day education: from a man of 
education to a man of culture. 

Throughout the past decades the world has been saturated with intensive processes 
of formation of a new educational paradigm based on taking account of current changes 
in the nature of public demand for the individual and the role of the individual in the 
social process. Since the process of education in postindustrial, informatiolized society 
is essentially determined by personality factors, it is the value of identity and their inter-
ests which should be the assumption of higher professional education.

However, the society of the new century stipulates primarily changes in knowledge 
organization and processing wherein computer and related advanced information train-
ing technologies are playing the key role. Information and knowledge are then commer-
cial products, while the ability to produce information makes it as a strategic resource, 
a source of strength and power.

In the context mentioned above the study was conducted to determine the role and 
place of teaching and research staff in the educational operations of Ukrainian institu-
tions of higher learning which are to be in conformity with the latest Law of Ukraine “On 
Higher Education”, as well as with the other normative legal documents. It’s common 
knowledge that identity formation is not spontaneous, under any self-determined rules, 
even if the current policy of high school reinforces the arguments in favour of students` 
autonomous studies. Who will solve the current problems of vocational education and 
performance targets? Who will carry out the leading functions of the system? Accord-
ing to our deep conviction, the only correct answer is: it’s the university teacher, whose 
activities are supposed in a different light given the challenges in the higher education.

When analyzing the problem researched we’ve drawn on learner-centered ap-
proach that deliberately creates a new teaching ethics wherein the principal feature 

© Gushcha Galina, 2015
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is mutual understanding between a lecturer and a student, as well as a teacher’s mas-
tering new trends and techniques of the teaching and learning process. This ethics 
changes the position of students and teaching staff in communication, approves per-
sonal communication (support, compassion, trust etc.) rather than role behaviour. 
It also determines the need for dialogue as a dominant form of academic commu-
nication, encourages the exchange of ideas, experiences, simulation of generic job-
related situations; it includes modeling situations, advancing success, self-reflection, 
self-evaluation, as well as educational diversity and inclusiveness materials for each  
student [Savchenko, 2006: p. 3-4].  

Undoubtedly, in the formation of an intended professional staff member, their out-
look and merits of spiritual, moral and ethical values the leadership belongs to univer-
sity teachers. Their influence is certainly different from the school teachers` impact, 
primarily because the nature of the relationship between lectures and students in higher 
school varies throughout educational operations greatly. The current “lecturer — stu-
dent” system as described in the National Doctrine of Education of Ukraine is aimed 
at educating a highly qualified specialist, a citizen, as well as a patriot. The writings on 
the subject of a great deal of researchers (B. Hershunskyi, V. Davydov, I. Zyazyun, Z. 
Kurlyand, N. Levitov, A. Matyushkin, O. Moroz, O. Morozov, A. Rean, V. Synov, V. Slas-
tonin, V. Strumanskyi, B. Tyeplov etc.) emphasize the relationship between the process 
of personality formation and the influence on a student’s mind and feelings by a teacher. 
A university teacher must be highly qualified as a scientist, an expert in their field, as 
well as a master educator. Their personality plays a crucial role in a subject-subject in-
teraction between communication partners because much of that knowledge and skills 
gained by a student as a personality during years of study at university remains with a 
trainee all their life and largely determines their would-be destiny.

The teacher is an entity who organizes the educational process and directs it. Their 
personal characteristics, competence, level of pedagogical and methodological training, 
manner, style of communication, ability to establish relevant relationships with col-
leagues and students determine the effectiveness of the educational process, personal 
development and socialization of the individual, academic success for future careers.

Higher school teacher’s activities in the subject and research context, academic 
communication as well, are involved the functions imposed on a lecturer by the state 
and society. The analysis of literature shows that the problem of psychological and 
pedagogical activities was investigated by lots of authors, as follows: V. Galuzinskyi, 
M. Evtukh, V. Kan Kalyk, N. Kuzmina, A. Mudryk, M. Nikandrov, F. Spirin etc. Tack-
ling the problem the researchers have identified and described the structural and 
functional components inherent in an educational system. In particular, the function-
al components include the gnostic (research), constructive, organizational, commu-
nicative and projecting elements [Kuzmina, 2000; Rean, Kolomytskyi, 1999: p. 265; 
Kan Kalyk, Nikandrov, 1990: p. 67]. 

Gnostic component covers the teacher’s growth of knowledge and skills. It is not 
only the subject knowledge, backgrounds of the teaching and learning process but 
also gnosis of pedagogical communication and trainees` personality psychology, self-
understanding drive as well. A teacher’s gnostic activity consists in planning their own 
cognitive activity equally as students`. Teaching students a lecturer should constantly 
study himself.
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Constructive component includes a teacher’s planning of their activities and pre-
dicting the results. This element is presented in day-to-day developing of content 
terms and process of educational work. A teacher’s constructive activity is a complex 
creative process based on a teacher ability to use everything created by others in or-
der to find their own ways with no standard and copying. It is not only a teacher’s 
accumulation of educational materials and teaching methods but also the knowledge 
how the students will absorb the specific version and memorize it, which thoughts 
and feelings will be aroused. Availability of knowledge is only the part of a teacher’s 
professional experience. A lecturer should certainly be able to apply it into practice. It 
would be reasonable to cite K.Ushynskyi: “teaching methods can be found in books, 
but skills acquisition can be only on the basis of long practice” [Ushynskyi, 1949: p. 
544]. The essence of high performer lies in the fact that intelligibility in education (the 
point at issue is not about the popularization of educational information) is achieved 
through maximum possible, methodically weighted brevity and simplification of ma-
terial without reducing its scientific and social importance. 

Organizational component covers the structure of educational process. Organi-
zational activities are closely linked with constructive component. The abilities and 
skills to create a friendly psychological environment, to choose rational forms, tools 
and working methods in view of favourable factors, to plan, to organize and imple-
ment successful management of students` training activities lead to the effectiveness 
of the educational process. Since students` mental state can influence the learning 
outcome directly or indirectly, it is the teacher’s task to create proper conditions for 
setting communication aimed at students` making sure of their abilities to use best 
intellectual potential.

Projecting component involves advanced goals and strategies of training and edu-
cation, as well as the ways to achieve them. Though teachers` and students` aware-
ness of the goals and study objectives, evaluation criteria is quite different. Therefore, 
we often observe that students` and teachers` subjective opinions on the structure 
of the educational process, on selection of the best practices and techniques that can 
improve efficiency of studying a discipline may not be the same. A teacher’s plans, 
expectations and aims, as well as actually existing learning environment are reflected 
through the prism of a student’s subjective knowledge learning and are transformed 
into subjective models of a student’s operational environment, in their self-esteem 
[Arkhangelskyi, 1989: p.20]. That’s why the teacher’s proper planning of their own 
activities and students`, also the ability to provide adequate methodological and prac-
tical assistance and to control learners` knowledge are of great importance. 

 Communicative component of a teacher’s pedagogical activity are identified in 
educational contacts with trainees, colleagues and the public. The teacher has to man-
age attention, to intensify students` thinking, to react quickly to the atmosphere in 
the classroom and to respond to questions aptly etc.

For effective implementation of these functions the teacher should have the rel-
evant training which also depends on certain personality traits as the basis for the for-
mation of professionalism in teaching activities. The latter are divided into the moral 
and ethical qualities of a teacher (they are kindness, honesty, conscientiousness, in-
tegrity, love for the young people and ability to work with them, humane treatment 
etc.), their communication competence (attention to people, courtesy, confidence, 
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tact, empathy, ability to be a good companion), volitional powers (endurance, tem-
perance, independence, purposefulness etc.); organizational and administrative com-
petences (self-discipline, the ability to plan, to monitor, to make decisions, to evaluate 
yourself and the others).

Psychological and pedagogical competences combined with skills (constructive, 
organizational, communicative, didactic, perceptual, suggestive, cognitive, applied 
ones) form the basis of generating pedagogical excellence upon which the above-men-
tioned components can be implemented at different levels of mastery. Depending on 
a teacher’s results N. Kuzmina specifies five mastery levels:

– reproductive (teachers retell what they know, they do not control how stu-
dents absorb the information);

– adaptive (teachers transfer the information taking into account the learn-
ers);

– locally modeling (at this level teachers determine the task to form an entire 
system of knowledge on specific issues, topics);

– system-modeling knowledge (teachers generate a coherent system of sub-
ject knowledge in trainees);

– system-modeling activities of a student (teacher not only creates a system of 
learners` knowledge of a particular discipline but also contributes to their 
development as the subjects of learning of the knowledge  and their social-
izing as the subjects of other activities [Kuzmina, 2000: p. 65].

The concept of pedagogical mastery in the modern science is interpreted as the 
ability to optimize all the educational activities in a professional manner, to direct 
them to the full development and improvement of a student personality which in turn 
will provide a high level of learning. The notion is characterized by significant de-
velopment of generalized special abilities and its essence is the teacher personality, 
their ability to manage students` team efficiently. Active technique is determined by 
a teacher’s ability to convert their emotions, as well as the attitude to the subject and 
students to the instrument of a profound pedagogical effect [Zyaziun, 1999: p. 67]. 
This is particularly true for non-core disciplines in higher education institution, for 
example, Second (Foreign) Language in non-linguistic universities. In this regard, it’s 
much more difficult to keep up learners` motivation at appropriate level. Therefore, 
foreign language teachers must take into account such factors as the formation of 
sustained interest in students` language learning. Job-related tasks and case studies 
offered either in the classroom or in extracurricular time have a beneficial effect on 
it. By applying the students` interest to their would-be profession, foreign language 
teachers in their lessons set the stage for the formation trainees` professionally mean-
ingful mental activities that are produced during professional subjects learning.

Pedagogy demands that a teacher should perform their duties at a top professional 
level because they create the most precious creature in the world — a human being. A 
creator can only be educated by a creator. Distinguishing the concepts of “pedagogical 
craft” and “pedagogical excellence”, it should be noted that they are similar in content 
but not identical. The reason for this may be the following: “to be a master hand at 
work means to master their profession, thereby mastery is normally associated with 
wide experience. A teacher can become a creative person initially even he/she is not a 
master yet” [Morozov, 2012: p.33].
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Based on the position of creative andragogy, teacher professional activity is con-
sidered in terms of educational efficiency, self-development factors and professional 
excellence achievement that is possible only in the creativity context. We share the 
view of those scholars who consider creative work to be the highest pitch of excellence 
(V.Zahvyazynskyi, N.Kuzmina, V.Synov et al.).

Organization of person-oriented innovative learning involves not only delivering 
knowledge aimed at learning by heart but enriching experience of creativity, forming 
a student self-identity mechanism for future professional activities. In this context, 
the personality of a teacher or a process manager of educational activity acts as a 
leading element of training process but their role is changing towards themselves and 
cadets. The teacher is not only a translator of content knowledge, media, norms and 
traditions but also a facilitator, a consultant as well, in the development of a student 
individual. The nature of management, impact on a trainee is also changing. The au-
thoritative power position has lost. Democratic-way communication, cooperation, as-
sistance, inspiration, attention to students` initiatives and their personality formation 
are coming to stay. The trainee position is also changing towards an active interaction 
with the teacher and the group rather than the result of learning and estimation.

A modern day teacher should be at the forefront of new technologies and have a 
continual appreciation for learning. Regarding the role of pedagogical interaction in 
up-to-date educational technologies it should be noted that these aids are likely to be 
seen as a tool but not a source of personality intelligence, their creative thinking cul-
ture, professional knowledge and skills.

Regarding a teacher of a new millennium it is impossible to imagine him with-
out innovation activity. The use of the term “innovation” is valid when there are ap-
proaches, methods and technologies that have been used yet. But it is a set of the ele-
ments or individual elements of educational process wherein progressive principles 
allow to effectively meet the challenges of modern education, performing such various 
functions as an expert, a consultant, a designer, an innovative technologist [Morozov, 
2012: p.285]. 

The need to adapt to a new life in a social instability demands from a human the 
ability to live within the changes taking place in the world. As a result, a teacher is ac-
quiring very important skills, as follows: readiness to respond to force majeure, to make 
independent decisions requiring risk, willingness to bear them, criticism in assessing 
their own and others’ actions. In these circumstances an important factor in the effi-
ciency and harmonious activities is a teacher’s change of mind in relation to their mo-
tives and values. The predominance of positive motivation determines a teacher’s be-
haviour: they take into account the objective conditions, actively seek out solutions and 
adequately respond to failures, become more resourceful in achieving their goals.

If we consider the value of creativity and professionalism, the latter category has 
a hidden contradiction. On the one hand, the differential features that distinguish 
the teaching profession from others, determine the requirements system, the failure 
of which deprives a person of professionalism image. On the other hand, the higher 
the problem complexity related to acmeological characteristics skill, the more evident 
the position of innovator.  The closer the top achievement is, the more a creator does 
not follow the rules showing creative self-expression not always fit into the accepted 
framework.
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As the major parameters for measuring value attitude of teacher professionalism 
in acmeology are proposed the following:

• the skill to consider their work as a socially significant value;
• the ability to see the beauty of future results in creative teaching and strive 

for it;
• availability of consistency and sequence in the teacher`s work;
• general theoretical, cultural, social and psycho-pedagogical competence;
• professional readiness for teaching and excellence implementation to the 

practice of their work;
• self-organization and self-correction of their professional activities;
• high level of training and education of students, i.e. the presence of an effec-

tive personality as a result of creative educational activities.
Teachers are different in choice and combination of teaching methods, in their at-

titude to students, dynamics and demands level, the nature of errors and difficulties. 
For some teachers their activity is the way to self-realization, where each class is an 
opportunity to open themselves as a person and a professional, others express them-
selves in the amateur field.

Problems of higher education related to vocational training of learners as moral, 
spiritual and free members of society can be successfully resolved by a teacher of new 
formation, who has obtained appropriate professional and psycho-pedagogical edu-
cation and has this scope vocation.

In our opinion, pedagogical vocation is the system of personal values   and priorities 
based on such spiritual and moral principles as a high level of awareness, self-respect, 
respect for the opinions of others, the ability to perceive spiritual values, the ability to 
make decisions and take responsibility for them. 

It would be reasonable to conclude that high school teachers who meet modern 
criteria of professional pedagogical culture are creative people with version thinking, 
desire for new creativity. W.Ward`s statement should be the motto of every teacher 
“an average teacher instructs, a good teacher explains, an outstanding teacher shows, 
a great teacher inspires”.
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В работе рассматриваются эсхатологические ожидания и футурологические прогнозы, 
которые определяют стратегию образования в будущем. С позиций диалектической и ме-
тафизической методологии рассмотрены варианты футурологических прогнозов и прак-
тического разрешения современных глобальных проблем. Важной функцией образования для 
устойчивого развития становится моделирование будущего на основе системного форми-
рования научной модели мира. В основу образования предлагается положить гармоническое 
сочетание западных и восточных образовательных традиций в целях формирования ноос-
феры как одной из конструктивных моделей вероятного будущего. Рассматриваются кон-
кретные цели и задачи образования для устойчивого развития. 

Ключевые слова: опережающее образование, устойчивое развитие, научная эсхатология, 
глобалистика, футурологический прогноз, ноосферное образование.
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In this paper we consider the eschatological expectations and futuristic projections that 
define a strategy for the future of education. From the standpoint of dialectical and metaphysical 
methodology options considered futurological forecasts and practical solution of contemporary 
global problems. An important function of education for sustainable development is the modeling 
of the future on the basis of the system of the scientific model of the world. The basis of education 
are encouraged to put a harmonious combination of Eastern and Western educational traditions 
for the formation of the noosphere as a structural model, the probability of the future. We consider 
the cocrete goals and objectives of education for sustainable development. 

Key Words: advancing education, sustainable development, scientific eschatology, globalistics, 
futurological forecast, noospheric education.

Введение

Современное образование переживает глубокий кризис, происходящий в 
контексте кризиса цивилизации и в значительной степени порожденного им. 

© Ланцев И. А. , 2015
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Какие цели оно должно преследовать, чтобы способствовать прогрессивному 
развитию общества? Ответ на этот вопрос требует серьезного осмысления ситу-
ации, в которой находится и образование, и общество. Глобальный социально-
экологический кризис, тесно связанный с духовным кризисом человека, порож-
дает постановку проблемы образования для выживания и устойчивого развития 
цивилизации. Философская рефлексия по поводу  эволюции образования, вы-
явления тенденций и прогнозов его развития невозможна без анализа причин 
системного кризиса и перспектив развития современной цивилизации. 

Полученное человеком образование обычно рассматривают как подготовку 
к будущей жизни, которая практически целиком и полностью зависит от него. 
По мнению Э. Тоффлера, образование обращено в прошлое и сориентировано 
не на нарождающееся новое общество, а на уже отжившую систему, и заклю-
чается в воспроизводстве человека индустриального — т. е. штамповке людей, 
пригодных для выживания в системе, которая умрет раньше, чем они сами, и 
это стоит огромных усилий. Во избежание шока будущего необходимо сформи-
ровать супериндустриальную систему образования. А для этого следует искать 
свои цели и методы в будущем, а не в прошлом [Тоффлер, 2002]. 

В истории техногенной цивилизации обнаруживаются две глобальные эпо-
хи с соответствующими стратегиями образовательного процесса: «закрытого» 
общества, где доминировала сила традиций, а образование культивировало дух 
прошлого; «открытого», динамического общества, где социальные стереотипы 
отступают перед задачами обновления, перед запросами будущего. 

Аурелио Печчеи, первый директор Римского Клуба, в книге «Человеческие 
качества», исходя из приоритета решения экологических проблем, еще в сере-
дине 70-х годов ХХ века заявил о «человеческой революции» и необходимости 
широкой базовой подготовки профессионалов, особенно в области естественно-
научного образования [Печчеи, 1985]. Фактически возникла новая парадигма 
профессионализма — проблемно-ориентированного, энциклопедического, ши-
рокого профиля, о которой писал еще в январе 1987 года по «урокам» Черно-
быльской катастрофы академик АН СССР В. А. Легасов. В современную пере-
ломную эпоху оказался востребованным императив всесторонне образованного, 
гармонично развитого человека с определенными качествами мировоззрения.

Первоочередной в образования стала задача научить индивида быстро и эко-
номно адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям. И чем стремитель-
нее скорость перемен, тем больше внимания следует уделять распознаванию 
модели будущих событий. Для создания супериндустриального образования, в 
первую очередь, следует выработать удачные альтернативные представления о 
будущем — представить себе, какие виды работ, профессий и склонностей бу-
дут нужны в будущем, какие формы приобретет семья и какие человеческие 
взаимоотношения будут превалировать; какие проблемы морально-этического 
плана могут возникнуть; какая техника будет использоваться и с какими орга-
низационными структурами придется иметь дело. И только вырабатывая такие 
представления, определяя, обсуждая, систематизируя и непрерывно модерни-
зируя их, можно прийти к заключению о характере когнитивных и эмоциональ-
ных навыков, которые понадобятся людям будущего для того, чтобы пережить 
возрастающий напор цивилизации [Ланцев, 2007].
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Современное образование должно не только транслировать знания и соци-
альный опыт, но и готовить человека к жизни в эпоху кризисов. Особенности 
времени и перспективы развития цивилизации диктуют и образовательную 
стратегию. Система образования определяет, как учить. Ответ на вопрос, чему 
учить, дается потребностями современного общества и целями цивилизации, 
которые заключаются в том, чтобы воспитать человека, способного осуще-
ствить стратегический профессиональный и жизненный выбор и следовать ему. 
Этот выбор по-разному именуют различные авторы: «стратегия человечества» 
(Н. Моисеев), «стратегия выживания» (М. Месарович, Э. Пестель), Устойчивое 
развитие по терминологии ООН, «развитие вместо роста» (Дж. Шелл), глобаль-
ное образование ноосферной ориентации (А.Д.Урсул. Т.А.Урсул). 

Современный этап развития цивилизации все чаще всего описывается на 
языке «катастрофизма»: как «конец истории» (Ф. Фукуяма), «поворотный 
пункт» (Ф. Капра), столкновение цивилизаций (С. Хантингтон), «век бифур-
кации» (Э. Ласло) и т. д. Гегель, который впервые употребил словосочетание 
«конец истории», связывал этот финал с утверждением некоторого идеального 
общественного устройства. Маркс тоже говорил о конце истории как об эпохе 
утверждения реального гуманизма. Тейяр де Шарден предполагал, что история 
человечества завершится объединением всех народов в одну семью, которая со-
льется с Природой и Богом в единое целое, лишенное каких-либо противоре-
чий. И это будет конец истории, конец эволюционного процесса [Тейяр де Шар-
ден, 1987].

1. Научная эсхатология

Стремление общества постичь предел жизни социума выразилось в научной 
эсхатологии (НЭ) как учении о пределах земной цивилизации. Современное 
планирование и футурологические проекты представляют собой секуляризо-
ванные формы эсхатологических ожиданий. Эсхатология, имея глубокие исто-
рические корни, развивалась как форма общественного сознания от мифоло-
гического и религиозного до научного рассмотрения, обобщая путь развития 
человеческих представлений, потому в полноте способна раскрыть сущность 
современных глобальных проблем. НЭ с позиций диалектической и метафи-
зической методологии предлагает варианты практического разрешения совре-
менных глобальных проблем в форме анализа, предвидения и отведения от че-
ловечества различных угроз существования астрофизического, геофизического 
и экологического планов (природные катаклизмы, войны, катастрофы...) [Ко-
жина, 2010]. Эсхатология задает парадигму социально-политических действий, 
социальных проектов, футурологических прогнозов, научно-технического твор-
чества, формирует народный менталитет. 

Глобалистика, являясь междисциплинарной областью исследований, ба-
зируется на достижениях общественных, естественных и технических наук и 
призвана стать основой в научно-теоретическом и практическом управлении 
процессами глобализации, под которыми понимают совокупность процессов 
становления единых общемировых систем в области экономики, финансов, тех-
нологий, политико-правовой сфере, информационной среде, в сфере культуры 
и образования.
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Глобалистика рассматривает проблемы современного человечества и пути их 
разрешения, среди которых основные: межгосударственных отношений, эколо-
гические, демографические проблемы, к которым относятся выживание, здо-
ровье и образование. Особо выделяют глобальные проблемы, представляющие 
угрозу жизни на земле: сохранения мира, экологии и демографии, сокращения 
возобновляемых и не возобновляемых сырьевых ресурсов, продовольствия, и др. 
Глобализм как особый вариант системного миропонимания и подхода оказывает 
воздействие на становление глобальных исследований и утверждение нового со-
знания и мышления а значит и соответствующих тенденций в образовании. 

2. Футурология. Научное прогнозирование будущего 

Научное прогнозирование будущего представляет собой непрерывное, спе-
циальное, исследование, имеющее свою методологию и технику,  проводимое с 
целью повышения уровня управления обществом, обоснованности и эффектив-
ности этого управления. В 1972 году на основе метода «системной динамики» 
Дж. Форрестера были построены первые так называемые «модели мира», на-
целенные на выработку сценариев развития всего человечества в его взаимоот-
ношениях с биосферой. 

Прогнозируемая техносферная траектория развития цивилизации имеет 
ряд возможных сценариев: самотека, устойчивого развития, создания искус-
ственной биосферы, космической экспансии.

Сценарий самотека исследован сотрудниками Римского клуба Медоузами. 
Если в XXI веке поступать так, как в XX, то уже в середине XXI века произойдет 
коллапс земной цивилизации. 

Сценарий устойчивого развития в трактовке Рио. 
В 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию и была принята Концепция устойчивого развития, которая 
констатировала, что переход к устойчивому развитию — это «Повестка дня» 
на весь XXI век. Устойчивое развитие как цель цивилизации включило в себя 
и выживание, и постоянно поддерживаемое развитие, и устойчивость. В 2002 
году Всемирный Саммит в Йоханнесбурге для начального периода перехода к 
устойчивому развитию признал приоритетными социокультурные, правовые, 
просветительские вопросы, и, главное, необходимость реформировать систему 
образования всех стран в интересах устойчивого развития. 

Устойчивое развитие должно характеризоваться экономической эффектив-
ностью, биосферосовместимостью и социальной справедливостью при общем 
снижении антропогенного давления на биосферу. Такой переход не может быть 
реализован исходя из традиционных представлений и стереотипов мышления. 
Поэтому наука и образование в идеале могут сформировать единый процесс, со-
зидающий соответствующую сферу разума. Декларируемый в сценарии режим 
экологической диктатуры призывает возвращаться к образу живой природы 
как хранилищу высших ценностей, объекту уважения и любви. 

Сценарий создания искусственной биосферы.
Предполагается, что главным движущим фактором в XXI веке станет разви-

тие трех сверхтехнологий, способных кардинальным образом изменить жизнь 
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общества, которые позволят реализовать этот сценарий: искусственного интел-
лекта, нанотехнологий и биотехнологий. Искусственный интеллект фактически 
представляет собой новый субъект человеческой деятельности. Считается, что 
нанотехнологии, основанные на применении микророботов, биотехнологии по-
зволят управлять геномом, дадут человечеству власть над материей. В результа-
те такого развития возможны два сценария: либо радикальное продление жиз-
ни людей, либо глобальная катастрофа. Отсюда следует, что предотвращение 
катастрофы и продление жизни людей — это первоочередная задача человече-
ства на ближайшие десятилетия [Турчин, Батин, 2013]. 

4. Величайшей целью и надеждой человечества провозглашена космическая 
экспансия. К. Э. Циолковский утверждал, что «по мере расширения ума чело-
вечества увеличиваются знания, и раскрывается для него Вселенная все более 
и более...» [Циолковский, 1990: стр. 62]. В «завоевании космического простран-
ства» видится решение проблемы выбора цели и одновременно выход из соз-
давшегося кризисного положения. «Но что мы понесем к звездам? Свою враж-
ду, подозрительность, жестокость и хищничество? Мы испоганили Землю, а те-
перь мечтаем добраться до звезд. Мы собираемся нести в Галактику свою пират-
скую мораль, свои великодержавные, колонизаторские представления», — вос-
клицает М. Карпенко [Карпенко, 1992]. Академик Н. А. Козырев предупреждал: 
«Прежде чем отправиться в Космос, человек должен научиться разумно жить 
на Земле, чтобы не распространить на Вселенную сферу своей глупости, суеты 
и неуважения друг к другу. Как бы ни были важны космические перспективы 
человечества, на первом плане сегодня стоят ноосферные проблемы и пробле-
мы выживания. Ища другие цивилизации, на всякий случай сохраните свою» 
[Козырев, 1969: стр. 168].

Если говорить о судьбе человечества в целом, главная его альтернатива — 
это станет ли оно космической сверхцивилизацией с бессмертными людьми 
или погибнет, будет ли в будущем перенаселение-кризис-исчерпание-всего или 
устойчивое развитие. Выход из катастрофического состояния в существенной 
степени зависит от мировоззренческих установок и нравственных ориентиров 
человека. 

Сценарии перехода от глобального системного кризиса к устойчивому разви-
тию земной цивилизации основываются на базе современной научной парадиг-
мы, в основе которой классическая рациональность. Они сводятся к необходи-
мости регулирования численности населения планеты, к разумному использо-
ванию ресурсного потенциала, к внедрению экологически чистых технологий. 

Мировоззрение современности базируется на обобщении биологических 
представлений. Полагается, что эволюция материального мира идет в результа-
те самоорганизации от Большого взрыва до человека. Человек выделился в ходе 
естественного отбора из мира животных как венец и царь природы. Человече-
ство в целом рассматривается как биосоциальный феномен, поэтому в обще-
стве действуют законы социал-дарвинизма, осуществляющие «естественный» 
отбор по социально-экономическим факторам. Необходимый в условиях кри-
зиса контроль над природой расширяется до контроля над обществом и земной 
цивилизацией. Информационно-психологические технологии ставят на поток 
внедрение нормативных и универсальных «общечеловеческих» ценностей, 
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массовую культуру, основанную на понимании свободы ни в чем не ограничи-
вающего себя человека, смысл жизни которого в полноте материального бытия. 
Таким образом невозможно устранить причины катастрофы, но лишь отодви-
нуть срок ее. 

Вызовы времени диктуют неизбежность перехода к новому миропониманию, 
пересмотру прежнего отношения к природе, ориентированному на силовое пре-
образование природного и социального мира, и выработке новых идеалов чело-
веческой деятельности. 

Современный системный кризис является внешним проявлением кризиса 
парадигмальных основ, на которых строилась цивилизация. Практически все 
базовые установки «классического» материализма и «классической» науки 19 
-начала 20 веков, пока еще доминирующие в сознании большинства людей и 
ученых планеты, терпят крах. Человечество начинает осознавать, что современ-
ная технократическая цивилизация не выйдет из опасного тупика, если не про-
изойдет глобальная переориентация всей системы ценностей в рамках новой 
научно-образовательной парадигмы [Ланцев, 2006]. 

4. Человек будущего: две модели. Западная и восточная 
традиции. Стратегии образовательного процесса. 

Образ человека будущего можно сконструировать в двух моделях: в контек-
сте восточной и западной философии. 

В западной модели допускается борьба с природой, с естественной основой 
человеческого существования, стремление изменить себя и окружающий мир. 
Эта модель нашла воплощение в исследованиях и разработках сверхтехнологий 
и др. техногенных проектах. Глобализация в западном понимании предпола-
гает, что современный тип развития культуры (постмодерн) связан со станов-
лением единой общепланетарной цивилизации, зарождающейся в ходе социо-
культурного взаимодействия как межцивилизационный диалог, в котором цен-
ности западной техногенной культуры будут нормативными и универсальными 
для других национальных культур.

В западной глобалистике наиболее ярко выделяются два крыла: «технокра-
тическое» и «технопессимистское». Технократизм, основанный на слепой вере 
в беспредельные возможности человека, возникает как следствие сциентизма. 
«Наука» в массовом сознании приобрела некий собирательный образ постоян-
но возрастающего знания. Идеалом сциентизма являются результаты и методы 
естественнонаучного познания. Поэтому считается, что научных знаний доста-
точно для обоснования и оценки всех фундаментальных проблем человеческого 
бытия, для выработки эффективных программ деятельности. Сциентизм и тех-
нократизм преувеличивают значение научного знания в решении глобальных 
проблем, недооценивают возможности социальных (гуманитарных) наук, не 
видят негативных последствий научно-технического прогресса. Наука, которая 
разрабатывает, прежде всего, те направления знания, что приносят наиболь-
шую финансовую прибыль, неизбежно деградирует и превращается в опасную 
для человечества силу.

Ценностями западного общества объявлены: динамизм; ориентация на но-
визну, рациональная организация экономики, государственных структур, ин-
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дивидуализм, автономия личности, уважение к частной собственности, идеалы 
свободы и т. д. 

Образование в современном мире стало инструментом получения не только 
знаний, но и власти, капитала, инструментом борьбы за рынки, решения гео-
политических задач. Разделение сферы образования на элитарное и массовое 
приводит к тому, что оно в значительной мере не только перестает быть соци-
альным лифтом, но, напротив, в отдельных своих секторах становится инстру-
ментом консервации социального неравенства и культурного разделения. 

По мнению Ж. Аттали, глобальный экономический кризис привел к кризи-
су социальному, идеологическому и политическому. Причинами кризиса, по 
Аттали, является углубление социального неравенства, формирование особой 
группы людей — финансово-экспертной олигархии («посвященных»), которая, 
владея данными аналитической информации, манипулирует ими в своих спеку-
лятивных целях. Для «посвященных» характерна «апология личной свободы», 
где понятия верности, долга, совести, альтруизма полностью отсутствуют. И эти 
ориентиры прививаются и внедряются в рамках системы образования. В силу 
глобального характера современных экономических процессов, отдельное госу-
дарство вряд ли в состоянии обуздать аппетиты глобальной финансовой оли-
гархии. Необходимо создание контролирующей системы в мировом масштабе. 
Возникает необходимость в новом мировоззрении, основанном на принципе 
доверия и общности интересов [Аттали, 2009]. 

Тип рациональности, выпестованный европейской традицией на базе куль-
та разума и науки, неизбежно претерпевает модификации. Разум только тогда 
рассматривается в качестве фундамента рациональности, когда он дополняется 
чувственностью, интуитивно-образным прозрением, всей субъективностью че-
ловека. «Сегодня мир меняется настолько быстро и радикально, — пишет мате-
матик и философ Люк де Брибандер, — что выжить мы сможем, лишь развивая 
интуитивное познание, чтобы воспринимать новое целостно и быстро» [Евси-
кова, 2008]. 

Восточная традиция: человек совершенномудрый. 
Япония, Китай, Корея тоже продвигаются к сверхиндустриальной модели, 

однако культурное своеобразие при этом не стирается, не устраняется. Восточ-
ная модель постулирует подчинение человека природе, гармоничное сосуще-
ствование трех компонент системы «человек-общество-природа».

Сущность восточного мировоззрения — осознание единства и взаимосвязи 
всех вещей и явлений, преодоление ощущения своей изолированной индивиду-
альности, восприятие всех явлений природы в качестве проявлений лежащего в 
ее основе единства. Единство всех частей природы и взаимосвязь объединенной 
природы с объединенным человечеством составляет суть органического, «эко-
логического» мировоззрения восточных философий.Если в западной традиции 
считается, что основой менталитета является сопоставление фактов, их логиче-
ский анализ, доказательное и доступное для других объяснение, то понимание 
явлений в восточной традиции предполагает углубление в собственную интуи-
цию, обращение к собственным переживаниям. То, что должно быть постигну-
то, должно быть лично пережито, пропущено через свои ощущения. 
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Традиции восточной системы образования и воспитания способствуют  со-
вершенствованию внутреннего мира человека. Особенные черты этой систе-
мы — интровертивность, рефлексивность, преемственность, нацеленность на 
самовоспитание, которые проявлялись в каждой восточной стране специфично. 
В условиях глобализации эти черты являются главными сдерживающими фак-
торами вестеринизации и американизации образования и способствуют сохра-
нению собственных национальных самобытных систем. Считается, что иннова-
ционность и технократизм наносят ощутимый урон традиционному восточно-
му образованию, основой которого является процесс воспитания как наиболее 
важная часть всей образовательной системы. 

Гармоничный подход
Каждый народ способен внести свой уникальный вклад в формирование 

культурологической парадигмы человечества, и чем больше будет таких вкла-
дов, тем общество будет устойчивей. Диалог и преемственность культур являют-
ся одним из факторов устойчивого развития и выживания человечества. Говоря 
словами Антуана де Сент-Экзюпери, великого гуманиста, мыслившего глобаль-
но: «Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и 
той же планетой, мы — команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между 
различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чу-
довищно, когда они пожирают друг друга» [Сент-Экзюпери, 2009: стр.32].

Процессы глобализации и связанные с ними реформы нацелены на то, чтобы 
«обеспечить смену менталитета общества», то есть, исторически сложившегося 
образа мыслей и чувств народов, которые формировались веками, в процессе 
их развития, духовного становления. Изменить менталитет — означает ниве-
лировать духовную самобытность того или иного народа, существенные черты 
национального характера, по сути, уничтожить народ как таковой. Напротив, 
время кризисов и перемен в образовании и культуре требует поиска точек со-
прикосновения и конвергенции культур. 

Нововведения в технологиях и в формах социальной жизни неизбежно при-
водят к значительным качественным изменениям в характере самой культуры. 
Поскольку непосредственной задачей современного образования, по С.И. Гес-
сену, является превращение природного человека в культурного [Гессен, 1995], 
то экологическая культура может стать основой переходного периода к устойчи-
вому развитию. Общечеловеческая культура в полной мере сохраняет все богат-
ство относительного, многообразного, уникального, спонтанного. 

Новая парадигма, возникновение которой в ответ на вызовы времени не-
избежно, рассматривая социокультурные инварианты, выступает как филосо-
фия гармонии. Это новое направление должно сохранять существенную связь 
с исторически предшествующим, содержать глубинный уровень преемственно-
сти (принцип соответствия). Суть направления заключается в переходе от отно-
сительного — к абсолютному, от плюрализма — к монизму, от единичного — к 
универсальному, от индивидуализма — к антропоцентризму. 

Но «только целостное сознание творит, строит целостный мир, а «осколоч-
ное» сознание разрушительно» [Ильинский, 2007]. Развитие образного мышле-
ния должно стать и целью, и средством обучения. Гуманитарное образование в 
большей степени ориентировано на формирование образов, а именно они, как 
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утверждал Л. де Бройль, лежат в основе всех истинных достижений науки. С 
другой стороны, по мнению академика В. Гинзбурга гуманитарная интелли-
генция, в общем, образована весьма односторонне, и ее представители в отно-
шении естественнонаучных знаний нередко еще находятся на средневековом 
уровне («Поиск». №13, 2004г.). Как утверждал Н.Н. Моисеев, мы на пороге но-
вой культуры — синтеза глобального духовного сознания и глобального научно-
го знания [Моисеев, 2000]. 

Известно, что «левополушарное» рациональное мышление происходит по-
средством знаков, понятий, слов и является основой науки и философии. «Пра-
вополушарное» иррациональное, связанное с чувственным и образным мышле-
нием, интуицией составляет основу искусства и религии. Очевидно, что человек 
един, хотя может иметь доминантный тип мышления (физики и лирики), поэ-
тому и культура человека едина и нераздельно включает эти четыре основных 
способа ее генерации и восприятия. Функциональная асимметрия мозга опреде-
ляется влиянием социальных факторов, прежде всего образованием. 

Единая культура способна гармонично соединить полярности, тяготея к по-
ложительному началу, к универсальным, инвариантным общечеловеческим 
ценностям, к гармонии человека и природы, к социальной справедливости, к 
свободе, к творческому самовыражению. Проблема гармоничного соотношения 
духовно-нравственного и телесного в человеке решена религиозной философи-
ей, которая рассматривает историю как богочеловеческий процесс, в котором 
человек реализует свое богоподобие.

Цель гармоничного подхода, основанного на логике дополнительности не-
классической рациональности — формирование реалистического взгляда на 
окружающий мир. Важнейшая особенность философии реализма — синтез 
духовности Востока и материальности Запада. На этой основе на планетарном 
уровне возможен процесс ассимиляции человечеством мировоззрения новой 
эпохи. Теоретическую основу образования для устойчивого развития способ-
на составить гуманизированная наука, формирующая научное мировоззрение, 
синтезируя данные и положения естественных и социально-гуманитарных наук. 

5. Ноосфера, как одна из конструктивных моделей 
вероятного будущего

Ориентация науки на реализацию целей устойчивого развития сопряже-
на с процессом ее экологизации и ноосферизации и требует опережающего 
развития фундаментальных исследований и направленности всего научно-
образовательного процесса на опережение. Формированию ноосферного миро-
воззрения должна соответствовать новая система воспитания и образования. 
Особую методологическую значимость в этом играет учение В.И. Вернадского о 
биосфере и ноосфере. Существует два понимания ноосферы: Сфера господства 
разума; Сфера разумного взаимодействия человека и природы. Задачи станов-
ления каждого отдельного человека и всего человечества уже не в масштабах 
Земли, а в масштабах Космоса, требуют нахождения новой идейной, морально-
психологической платформы. Такой платформы, на роль которой сегодня не 
могут претендовать ни естествознание, ни какая-либо отдельная религия, ни 
философская система, ни искусство. Скорее всего, речь должна идти о синтезе 
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нового ноосферного мышления и мировоззрения с учетом всего положительно-
го духовного опыта человечества. Ноосфера и рассматривается как качественно 
новое состояние в эволюции планеты, когда процессы в биосфере поддержи-
ваются и направляются научно обоснованным человеческим интеллектом. В 
связи с этим становятся востребованными в общечеловеческом плане идеи со-
борности русской религиозной философии, планетарного единения в русском 
космизме. По Н. Н. Моисееву «Идеи экологического социализма заключаются 
в осознании неизбежности собственной несвободы во взаимоотношениях с при-
родой, в необходимости жесткого соблюдения условий этой несвободы… В об-
ществе, устроенном на основе идей экологического социализма, экологическая 
ответственность должна стоять выше личной свободы действий, потребности 
ограниченными в соответствии с экологическими возможностями природных 
ресурсов и среды» [Моисеев, 2000].

Начиная с В.И. Вернадского, с помощью науки развернулся процесс станов-
ления глобального сознания и мышления как нового способа освоения окружа-
ющего мира, имеющего свои особенности. Вернадский справедливо указывал, 
что человек как «житель планеты»: «должен — мыслить и действовать в новом 
аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств 
или их союзов, но и в планетном аспекте. Он, как и все живое, может мыслить 
и действовать в планетном аспекте только в области жизни — в биосфере, в 
определенной земной оболочке с которой он неразрывно, закономерно связан 
и уйти из которой он не может. Его существование есть ее функция. Он несет её 
с собой повсюду» [Вернадский, 1991]. Осознавая роль человечества как глобаль-
ного фактора развития, Вернадский не разрывал мышление и практическую 
деятельность на локальные и планетарную пространственные составляющие. 
Мысли человека материализуются и тем самым оказывают сильнейшее прак-
тическое воздействие на все, что окружает его: живое и неживое, преобразуют 
биосферу в ноосферу. 

Стратегия и цели ноосферного образования
Становление информационного общества как первой стадии ноосферы опре-

деляет новую стратегию устойчивого развития цивилизации как выживания и 
непрекращающегося прогресса человечества и сохранения биосферы. Инфор-
матизация и экологизация общества создают возможности опережающего раз-
вития образования и науки в ходе становления сферы разума. Необходимым 
условием перехода к ноосферной цивилизации является трансформация всей 
системы образования и воспитания, ориентирование ее на цели устойчивого 
развития. Цель обучения определяет весь комплекс обустройства образования. 
Прежние цели устарели, так как мир изменился. 

Мировоззренческий аспект образования обусловлен потребностью форми-
рования нового мировоззрения и образа мышления, осознающего единую судь-
бу человечества и необходимость сохранения жизни на Земле.

Цели науки — описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 
действительности. Наиболее важной функцией образования для устойчивого 
развития является его футуризация, т. е. смещение акцентов на предсказание, 
на изучение и моделирование будущего. Социальные, экологические и эко-
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номические компоненты в междисциплинарном и системном рассмотрении 
должны формировать картину мира, модель мира, которая и будет и основой 
для такого моделирования.

Будущее цивилизации зависит от науки, культуры общества, духовных ка-
честв людей. Путь к становлению ноосферы проходит через систематическое 
познание экологических основ жизнедеятельности человечества и разумной ее 
организации. Высшая цель глобальной цивилизации — создание гражданина 
единого гармоничного мирового человеческого сообщества. 

Можно констатировать, что от глобального человека потребуется особая мо-
бильность и коммуникабельность, способность адаптироваться к смене условий 
жизни, смене профессий, культурной среды. Считается, что показателем гло-
бальной мобильности человека будет универсальное образование и способность 
напрягаться, двигаться, мобилизоваться и учиться всю жизнь. 

Глобальное информационное общество требует новых идей, знаний, полу-
чаемых способами ускоренного обучения и обновления этих знаний. Соответ-
ственно этому меняются цели образования: если в индустриальном обществе 
важнейшая цель состояла в передаче знаний от учителя к ученику, то в инфор-
мационном обществе главной целью становится формирование социально-
значимых способностей, определяющих самостоятельность и социально-
коммуникативные возможности обучающегося. Единое информационное 
пространство при сохранении культурного многообразия способствует станов-
лению культуры, основанной на гуманистических принципах экологической 
этики. При этом экологическое образование должно быть одним из важнейших 
оснований новой образовательной структуры на всех ее уровнях. 

Основные результаты размышлений автора о проблемах образования опу-
бликованы в работах [Ланцев, 2006; Ланцев, 2007; Ланцев, 2011; Ланцев, 2012; 
Ланцев, 2013].

Заключение

Известно, что цели реализуются через постановку и решение задач. В заклю-
чении подведем некоторые итоги проведенного рассмотрения, определяя зада-
чи образования на основе выделенных целей. 

1. В третьем тысячелетии проблемы образования становятся приоритетными 
во всем мире, определяя будущее каждой страны в отдельности и планеты в це-
лом. Полагается, что реализация образования для устойчивого развития может 
обеспечить активное участие мировой науки и общественности в управлении 
миром в новом тысячелетии. Стратегическая задача сводится к воспитанию об-
разованной и ответственной личности, способной обеспечить творчество своей 
жизни и разумную жизнедеятельность других людей. 

Опережающее образование должно ориентироваться на будущее, на цели 
выживания человечества и сохранения окружающей среды. Только при нали-
чии каталитических свойств современного образования оно будет успевать за 
изменяющимся миром.

2. Фундаментальной задачей образовательного процесса становится приоб-
щение человека к высокому знанию, которое связывается как с глубинной сущ-
ностью человека, так и с развитием его духовной культуры. Образовательные 
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учреждения выполняют функцию передачи культуры последующим поколе-
ниям и являются способом удовлетворения национально-культурных потреб-
ностей населения. Сфера просвещения, дошкольного, школьного, специального 
и высшего образования имеют основную задачу формировать мировоззрение, 
адекватное новым реальностям. Основы грядущих изменений в обществе, про-
грессивный (или регрессивный) путь развития закладываются образованием. 

3. Образование как целенаправленный процесс обучения и воспитания в ин-
тересах личности, общества и государства, сохранения и развития духовных и 
материальных достижений человечества должно вести к овладению ценностя-
ми общечеловеческой культуры и нравственно-эмоционального отношения к 
миру, обретению опыта профессиональной и творческой деятельности. 

4. Цели и задачи образования, так же как и требуемый им уровень знания, 
могут быть различными в зависимости от характера культуры, национальных 
особенностей, географической и социальной среды и претерпевать историче-
ские изменения. Совмещение нового и старого в окружении человека, того, что 
достигнуто материальным и духовным производством разных эпох, представ-
ляет собой одну из форм «памяти» культуры, которая является основой форми-
рования ноосферы.

5. Университеты должны оставаться эталонными центрами знания, состав-
ляющими основу формирования общественной культуры. Идея университе-
та в философском аспекте — это идея развивающегося человека. Интеграция 
науки и образования — необходимый элемент университета, образовательный 
и исследовательский процессы в нем нераздельны, и именно благодаря этому, 
университеты дают образование, а не профессию. Студент не только получает 
знания с передовых рубежей науки, но узнает, как эти знания добываются, то 
есть приобретает навыки самостоятельного получения знания. Университеты 
должны опережать социо-культурное развитие и в деле модернизации образо-
вания, что позволяет им стать главным фактором устойчивого развития всей 
научно-образовательной системы. 

6. Необходимо усиление роли широкой фундаментальной образовательной 
подготовки в средней и высшей школе, что создает основу для будущего само-
обучения и профессиональной адаптации человека. Современный идеал обра-
зования связан с умением пользоваться информационными технологиями. Для 
того, чтобы индивид выработал в себе новую способность к социокультурному 
проектированию и конструированию, необходимо создать соответствующие 
практики и механизмы, местом культивирования которых и должен стать Не-
классический Университет будущего. 

7. Основу опережающего неклассического образования составляют навыки 
постановки и осмысления философских проблем: развития как единого законо-
мерного мирового процесса, сущности человека, его места в мире, перспектив 
и смысла его существования. Опираясь на духовный опыт прошедших эпох и 
цивилизаций, конкретно и творчески сопрягая традиции культуры и техноло-
гические новации, выпускник университета должен уметь реально оценивать 
перспективы будущей цивилизации, вырабатывать стратегии выживания че-
ловечества, что реально позволит избегать рецидивов нового технократизма и 
будет в полной мере соответствовать постиндустриальным приоритетам разви-
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тия. Креативной личности будущего необходимы философско-научные пред-
ставления о мироздании, его структуре, законах природы и принципах устрой-
ства мира, которые должны быть сформированы в процессе образования. Это 
позволит универсальному специалисту расширить мировоззрение, усовершен-
ствовать свой понятийный аппарат, углубить научно-исследовательский инте-
рес, развить методологические навыки, что, в конечном счете, приведет к каче-
ственному улучшению профессиональной культуры. 

8. Целью гуманитаризации образования является выработка и воспроизвод-
ство определенного идеала человека будущего, обладающего новым мирови-
дением. Оно формируется естествознанием и науками о человеке с помощью 
интегративных процессов, т. е.  является холистическим, представляя мир как 
целостность, включающую человека. Гуманизация образования заключается в 
возвращении ему утраченной воспитательной функции. Культура, нравствен-
ность — это основы будущего развития, поэтому культивирование духовных и 
нравственных ценностей становится важнейшей задачей образования.
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In this article the author investigates higher education system in modern Germany and shows 
major factors which had weighty value with assistance to development of democratic education 
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When Ukraine became an independent state, it has chosen the democratic way. 
According to this, Ukraine furthers the development of democracy in different branches 
and direct in the education. After all, the development of education shows an erudition 
level in the country. When it is above, then the political system of the country is 
especially democratic, the state economy develops better and a rate of unemployment 
is lower. So, the education is a necessary precondition of democratization of the state.

According to this, Sergey Klepko, in his book «The Philosophy of education 
in the European context», noted, «Education is a basis of modern «economy of 
knowledge» because only education and good training of population is capable to 
develop, introduce and use innovations effectively. An innovative trend of economy, 
which provides a network of universities, laboratories, scientific centers, as well as the 
modern information infrastructure and a social standard order, which allows to adapt 
new technologies and ideas for manufacture requirements, will not be kept without 
education» [Klepko, 2006: p. 57].

Unfortunately, the up-to-date educational system in Ukraine does not meet the 
modern requirements of democracy by many criterions. Such modern scientists as 
Oleg Bazaluk, Viktor Andrushchenko, Sergey Klepko, Victor Lutai, etc. pay attention 
to this problem. Some of these researchers consider that one of the problems of 
democratization of higher education in Ukraine is the university education problem. 

While investigating the decision of this problem, we turn to Germany which is 
one of the most powerful countries of the world. After all, today Germany is an 
example of successful and effective modernization and internationalization of higher 
education which raises competitive advantages of a classical traditional German 
education system and promotes the general social and economic well-being of this 
European country. According to it, in his time Otto von Bismarck noted, «First of 
all, Germany is obliged by the power and glory to the education» [Christian Gefert, 
2005: p. 135].

© Nezhyva Olga, 2015
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Germany has formed and introduced reforms and programs into the improvement 
of the education for 60 years, but this way was hard as in other European countries. 
The reason was that unlike other economically developed European countries, 
Germany has created its own state and has joined democracy a hundred years later in 
comparison with Great Britain and France.

Thus, only in 20 years, the state has begun reconstruction of the educational system 
at democratic level after formation of Germany in 1949. At this time Germany has been 
already artificially divided into two parts. According to this, the educational-scientific 
complex was also divided into «capitalist» in Germany where higher education was 
considered as the factor of socialization and cultural growth in which the contingent of 
students was not limited, and into «socialist» in GDR where the quantity of students 
in the higher educational establishment was equal to the quantity of workplaces, and 
it depended on a planned economy. However, the main idea was higher education 
development as main means of a professional training of the top skills. 

Also educational reform, which has passed under the slogan «We wish more 
democracy, testifies to a democratic direction of German education in the seventies» 
[Biriukova, 2010: p. 222]. This slogan has found the reflexion in Genrih Piht’s 
statements which called for the need to form a mental capacity («talent pool») from 
all levels of population and to create possibility for all comers to study in higher 
educational institutions. But first of all it was necessary to plan and create higher 
education modernization. Therefore, certain types of schools such as theological 
seminars, educational institutes, higher vocational schools and universities had to 
unite. Their reformers called them «the incorporated higher schools».

The purpose of these «incorporated higher schools» was an access expansion 
to higher educational institutions, a simplification of mobility of students through 
granting of capabilities within one university, an improvement of curriculums, an 
organization of “combined” faculties etc. But the main purpose was an association 
of higher educational institutions which could promote expansion of privileges of 
the Berlin type of universities (unity of educational process and research activity). 
However, it was assumed that quantity of theoretical subjects will be reduced at all 
universities. Also it was showed preference to institutions which had a profound 
professional orientation and cheap, short cycles of training. But if cycles of training 
were long, they are intended for capable and talented students with attraction of 
research work. Unfortunately, this reform fell short of expectation and because of 
«general education» has been renamed as «the differentiation in higher education». 
Thus, independence has amplified in some individual higher educational institutions.

Therefore, the German reform in higher educational institutions had the results at 
creation of binary structure of higher education with strengthening and expansion of 
each part in 1970s. However, there were contradictions between different universities 
from time to time. It reflects in prestige value of universities and the higher specialized 
schools, qualifications and payments of professors, the exclusive right only universities 
on award of degree of the doctor. Even granting of the same status to all universities 
could not solve this problem. Even today, the higher specialized schools have no 
right to appropriate doctor’s degrees at level of universities. Only 90 universities 
from 190 specialized high schools have the right to protection of the dissertation and 
academic status giving. Also a constant theme of discussions is financial possibilities 
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of universities and the higher specialized schools on financing of scientific researches. 
After all, the higher specialized schools are limited in financing of research work in 
contrast to universities.

The country association in 1990 became the important impulse in development 
of German educational system. It was the powerful factor for creation of the new 
strategic program in the further development German general educational program 
and an increase in general educational space. The purpose of this new program was 
creation of the uniform democratic state, national integration which has been directed 
on overcoming of economic, political, social, ideological, psychological and training 
disproportions in old and new territories of Germany. Certainly, this program expected 
transition of East territories to West German educational standards and liquidation of 
all operating social institutes and structures in new territories.

Thus, there was an adaptation to new ideological, psychological, moral, educational 
values with acceptance of model of German education in new territories. But it 
occurred very difficult because, first of all, it is connected with the large economic 
expenses on association of Germany for the account of reduction of social programs. 
At this time the big financial contribution has been carried out for execution of the 
strategic program on integration of old and new territories that has substantially 
removed educational reform which was prepared in the late eighties. This reform had 
such priority problems as: 

– Increase in a role of fundamental knowledge for the purpose of improvement 
of qualitative education. It is refusal of their separation because of increase 
in quantity of new subjects and to give the right of a free choice of students;

– Increase of a role and the importance of knowledge on new technologies, 
computer science, economy, in a combination to development «initiatives, 
imaginations, diligence, will, self-discipline»;

–  Insertion a subject «ethics» along with a subject «religion» in educational 
process;

– Improvement of teaching and educational works which lead educational 
processes.

But one of appreciable factors in development and improvement of educational 
process was creation of the European Union which was guided by the European 
values, formed new sights at development of ability of thinking as the European 
and studying of the all-European cultures. Therefore, essential changes in the field 
of education have occurred in Germany between the 20th century and 21st century.  
Thereby, these changes have pulled together German education with the European 
model. Of course, it has led cooperation with foreign experts and participation in the 
international researches on overcoming of difficulties at the decision of own problems 
in the field of education. 

As a result, there was a first reform of education in the unified Germany in 2003. 
The main purpose of this reform was a quality of education. But as to concept definition 
«quality of education » it is interpreted in documentation forums as a pedagogical 
category which changes in conformity to different conditions and depending on 
objects in view that carry out functions in educational structures. By the way, German 
experts consider quality of education is a block which is broken into four sections: 
«quality of orientation», «quality of structure», «quality of educational process» and 
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«quality of result». As a result, it gives possibility more precisely to find and estimate 
weak points or even the contribution of each teacher. 

After all, the Bologna Process formulates new type of the teacher as «From the sage 
on the stage to the guide on the side». And it is underlined in the national document 
«Education Ministers’ Recommendation of Conference» which have offered «increase 
of teachers’ professionalism », in particular their methodological and diagnostic 
competences [Gut, 2007: p.87].

Today, all it is necessary in a basis of educational process in higher educational 
institutions. Nowadays, there are 350 higher educational institutions, which are public 
(98 per cent of the total higher educational institutions) and private, in Germany. The 
private high schools should have necessarily the state license for teaching and study in 
these higher educational institutions which are held on a paid basis. Thus, on the 26 of 
January in 2005, the Federal court of Germany declared position of the law of higher 
educational institutions concerning free study inadmissible and allowed to make to 
the Federal states (known as Länder) of the decision concerning a payment for study. 
At present, every Federal state specifies and plans an average fee of education for a 
semester. This payment will be set not only at the Federal states level but in higher 
educational establishments as well.

Higher educational institutions in Germany are classical universities (Universität/
Uni) which are a basics of systems of higher education as well as technical (Technische 
Universität) and the general (Gesamthochschule) universities and 22 high schools, 
which have a status of university, such as pedagogical institutes (Pädagogische 
Hochschule), medical colleges (Medienhochschule), philosophic-theological and 
church colleges (Theologische Hochschule) as well as sport colleges (Sporthochschule). 
By the way, there are high schools of not university type, which consist of 183 
professional higher schools, universities of applied sciences (Fachhochschule) and 
46 musical and art colleges (Kunsthochschule und Musikhochschule). These high 
schools give vocational training in fields of business, economy, service, agriculture 
and an applied art. Of course, some public and private colleges for improvement of 
professional skills, which unite theoretical preparation with practice on the production, 
belong to higher educational institutions.

But, first of all, among all this diversity of higher educational institutions the first 
place belongs to universities because they create the German history, the culture, new 
discoveries and names of ingenious scientists.  As a result, there are 118 universities 
in Germany. The first by right it is possible to name Heidelberg University (Rupercht-
Karls-Universität Heidelberg), which has been founded in 1398, as well as some 
other universities, for example: Ludwig Maximilians University of Munich (Ludwig-
Maximilians-Universität München), the Humboldt University of Berlin (Humboldt-
Universität zu Berlin), etc., which have centuries-old history. 

German higher educational institutions consist of two-year basic course 
(Grundstudium) which is finished taking an intermediate examination 
(Zwischenprüfung) or so-called pre-degree examination (Diplom-Vorprüfung). 
If a student takes these examinations successfully, he/she will pass to a two-year 
professional course (Hauptstudium). Training of this course, which includes deep 
studying of specialization disciplines, lasts for 5 semester and finishes taking final or 
public examinations (Staatsexamen) to get diploma (Diplom).
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Study in German public higher educational institutions as well as a reception of 
the second higher education is free for German and foreign students because it is 
based on availability and openness principles. Rules of entrance to higher educational 
institutions are standard in Germany. Thus, the admission to study at university 
is the General Certificate of Secondary Education (Abitur) which stands out by 
results of training in gymnasiums or comprehensive schools. However, pupils, who 
study in comprehensive schools, must learn the gymnasium program that take four 
examinations in the basic subjects and show the level of knowledge which is fixed 
conformity with the educational standard. 

The academic year of university in German consists of winter semester and 
summer semester. Thus, each student can study at university in either semester: in 
winter (from September — October) or in summer (from March — April). According 
to it there are two terms of giving of documents so it is necessary to be registered till 
July, 15 in a winter semester or till January, 15 in summer.

There are different kinds of lessons in educational process, for example, lectures, 
seminars, tests, excursions, etc. Furthermore, senior students are widely involved in 
different kinds of tutor works with younger students during teaching. 

But the main principle of German universities is «academic freedom», that is a 
system which allows every student to plan the academic life and to define the list 
of disciplines independently. Moreover, these disciplines will be included into his 
diploma.

Verbal communication or written works, for which the student receives the course 
certificate, are used during seminars or practical lessons. This certificate is necessary 
for taking of final examination and for transition to the following training course. Thus, 
the course certificate is considered the main control method of quality of training in 
higher educational institutions during an academic year.

Therefore, the academic degrees which are awarded by German universities differ 
from degrees which are accepted in the English-speaking countries. After all, at 
present, in parallel there are two structures of training in German higher educational 
institutions:

– new two-level system of  Bachelor&Master;
– the traditional curriculum with reception of the Specialist Diploma or  

Master’s Degree (Magister Artium);
So, in Germany it is accepted to give out a Diploma of Higher Education (Diplom) 

which are received by graduates of the majority of mathematical, natural and economic 
faculties. But Master’s Degree (Magister Artium) is the most widespread degree after 
the graduate of humanitarian faculties.

Graduates of non-university high schools get a diploma where is written type of 
high school (Diplom FH).

When students finish studying on senior courses at university, they can get such 
sciential degrees [Grechnikova]:

– Bachelor’s Degree is the first degree which gives base knowledge for 
specialities and methodical skills as well as the right to professional work. 
The period of studying continues 3-4 years to get this degree. Furthermore, 
it is necessary to get credit units (ECTS) from 180 to 240 depending on the 
curriculum for award of Bachelor’s Degree. 
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– Master’s Degree is the second degree. Studying starts after the Award of 
Bachelor’s Degree or after several years of professional work and continues 
1-2 years. Students study specialisation and scientific work deeply and 
must have credit units from 60 till120. As a result, the Specialist Diploma 
or Master’s Degree is an admission to study in the postgraduate course 
(Promotion).

Of course, students have the right to continue scientific activity in postgraduate 
course which is considered as the third degree of the Bologna Process in Germany. 
There are various postgraduate degrees, including Doctor of Philosophy and Doctor 
of Science, which are awarded for research in Sciences. 

Dissertation preparation is connected with carrying out of independent scientific 
research which lasts from 2 till 4 years after the Award of Master’s Degree. Thereby, 
the dissertation writing is possible only at universities. As a result, Doctor’s Degree is 
awarded after a writing of the dissertation and successful taking of oral examination 
or dissertation defend. 

Also, there is one more feature which essentially distinguishes German universities 
from other universities of the English-speaking countries. It is partial or even full 
absence of academic departments. After all, it is considered, that the chair is a 
professorial duty, therefore there is no inscription «chair» on doors of German higher 
educational institutions, but only — «professor». Because it is thought a professor 
carries out the basic academic load. Moreover, there is no division into faculties 
at university in Germany. After all, faculties have been cancelled at the most of 
universities in the 1960s and so-called «specialities» have come on change of them. 
At present, more than 400 specialities, which can be received in German higher 
educational institutions, exists in Germany.

Therefore, development of higher education system in Germany, the classical 
decentralised state which unites 16 states with the right of «the exclusive competence» 
of an education field, occurred according to historically created social and economic 
and political conditions which defined a choice of the ways generated by a cultural 
policy in the country on an extent almost of last 60 years.

Also, not less essential factor is national German traditions, which continue to exist 
in culture and education field. Furthermore, today, Germany harmoniously unites old 
university traditions, innovative management methods of education and research 
activity that leads to high quality of education.
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Украинский ученый, философ, профессор Олег Базалук в своих художественно-
философских произведениях детально исследует гендерную проблему в современном обще-
стве. В 2013 году вышла его книга «Женщина для вдохновения». Это необычный для совре-
менной литературы жанр — эпистолярная проза. 

Своеобразна жанровая особенность нового произведения О. Базалука. Это 41 письмо 
главной героини произведения к внучке, письма, которые сообщают нам факты частной 
жизни, но собранные воедино, становятся законченным литературным произведением. 
Действительно, хронологические рамки «Женщины для вдохновения» охватывают семь-
десят лет жизни героини, известной писательницы и педагога, работавшей в ведущих 
университетах Парижа, Пекина и Шанхая. Письма героини являются способом обрести 
духовную близость с внучкой, находящейся далеко. В произведении отсутствует диало-
гичность, есть только монолог героини. В ее письмах разворачиваются размышления ге-
роини, это беседа без ответа.

Героиня произведения — сильная личность, ее биография тесно связана с историей род-
ной страны. Личная трагедия переплетается с историческим периодом распада Совет-
ского Союза и трудным путем становления независимой Украины.

Ключевые слова: новейшая украинская литература, эпистолярный жанр, гендер, ро-
ман как эпистолярная хроника жизни, письма-монолог, трансформация эпистолярной 
коммуникации, публицистический стиль.

ePistolary Prose in modern uKrainian literature

(o. Bazaluk “Woman for inspiration”)

Olga petrIashvIlI — Doctor of Philological Sciences, Professor,
Sokhumi State University 

(Tbilisi, Georgia)

Ukrainian scientist, philosopher, Professor Oleg Bazaluk in their artistic and philosophical 
works in detail examines gender problem in contemporary society. In 2013 he published a book 
“Woman for inspiration”. This is an epistolary prose — uncommon genre for modern literary. O. 
Bazaluk’s new work is characterized by its peculiarity. It comprises 41 letter of the main character 
to her granddaughter, and the letters tell us about the private  life, but having been gathered up as 
a whole they become a completed piece of literary work.
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Indeed, the chronological framework of “Women for inspiration” cover seventy years of life 
of the heroine, the famous writer and educator, who worked in the leading universities of Paris, 
Beijing and Shanghai. The letters heroine are a way to gain spiritual intimacy with her grand-
daughter, located far away. There is not dialogue, there is only a monologue heroine. In her letters 
to unfold reflections of the heroine. It is a conversation with no replies.

The heroine of the work — a strong personality, her biography is closely connected with the his-
tory of his native country. Personal tragedy is intertwined with the historical period of the collapse 
of the Soviet Union and the difficult way of formation of independent Ukraine.

Key Words: the modern Ukrainian literature, epistolary genre, gender, epistolary novel as a 
chronicle of the life and letters-monologue, the transformation of epistolary communication, jour-
nalistic style.

Художественно-философское произведение Олега Базалука «Женщина для 
вдохновения» продолжает ранее начатую автором тему — тему современной 
женщины «в сложной гамме её поступков» [Базалук, 2013]. Первая книга О. Ба-
залука «Лозовая: женские нравы» вышла в 2006 году и вызвала неоднозначную 
оценку читателей и критики трактовкой образа женщины и её поступков. Ген-
дерная проблематика получила художественное продолжение во второй книге 
О. Базалука «Окунаясь в реальность» [Базалук, 2008], в которой, как отметил сам 
автор, многие сюжеты основаны на личном, биографическом материале, а глав-
ная проблема, которую он выносит на суд читателей, — участившаяся тенден-
ция разводов у мужчин, достигших сорока лет, когда рушатся браки, а мужчины 
создают новые семьи с женами, которые гораздо младше их. Автор пытается с 
различных точек зрения — философской, социологической и экономической — 
исследовать процесс разрушения семей, выявить причины, закономерности и 
следствия этих явлений в обществе. В третьей книге О. Базалука «Сумасшед-
шая: первооснова жизни и смерти» литературный сюжет служит основой для 
философских размышлений автора, который пытается показать возрождение 
своей героини Светланы после краха семейной жизни [Базалук, 2011]. Героиня 
Олега Базалука, несомненно, сильная личность, она вопреки трагическим об-
стоятельствам находит в себе силы не сломаться, выстоять и начать жить зано-
во,  максимально используя открывшиеся творческие возможности. 

В 2013 году вышла четвёртая книга Олега Базалука «Женщина для вдо-
хновения», в которой автор как философ, предлагает своё понимание предна-
значения женщины в семье и в обществе, предварительно оговорив в своём 
вступлении к произведению, что предложенное решение «относительно и 
субъективно» [Базалук, 2013]. Как сказано в аннотации к книге, «Четвёртая 
художественно-философская работа О.Базалука очерчивает идеал женщины 
с точки зрения мужчины. Рассматривая 70-летний жизненный путь героини, 
автор подчёркивает, что именно служение своему предназначению возвышает 
женщину и вызывает уважение к ней. В книге рассматриваются  вопросы оди-
ночества, проблема адаптации «бывших» граждан СССР к новой реальности, 
сильные и слабые стороны советского и современного образования России и 
Украины, самоидентификации русских и украинцев» [Базалук, 2013]. 

Для правильного понимания основной идеи новой книги Олега Базалука не-
обходимо хотя бы вкратце знать личность её автора. Олег Базалук — молодой, 
но достаточно известный украинский ученый, доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой философии университета экономики и права в Киеве, 
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председатель созданного им Международного философско-космологического об-
щества (МФКО), главный редактор научно-философского журнала «Философия 
и космология», автор фундаментальных научных исследований, изложенных в 
его многочисленных монографиях. Он побывал во многих странах мира, в том 
числе и в тех, что упоминаются в его книге «Женщина для вдохновения» (Фран-
ция, Китай), а прототип её главной героини — Аллы Тельной — тоже вполне ре-
альная женщина, с которой автор встретился в Шанхае. 

В отличие от трех предыдущих книг О. Базалука — новое произведение 
«Женщина для вдохновения» — малораспространенный для современной 
литературы жанр — эпистолярная проза, жанр, популярность которого, казалось 
бы, осталась далеко в истории литературы (С. Ричардсон, Ж.-Ж. Руссо, И.В. Гёте, 
Шодерло де Лакло, Ш. Монтескье, Дж. Остин, А. де Мюссе, А. Доде, С. Цвейг; в 
России — А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л. Андреев, Н. Бер-
берова и другие литераторы). Эпистолярные произведения названных авторов 
прошлых веков обладают несомненными художественными достоинствами, а 
также особенностями, обусловленными творческой индивидуальностью авто-
ра, исторической эпохой и национальным своеобразием литератур. Но к концу 
девятнадцатого века эпистолярный жанр приходит в упадок. В двадцатом веке 
интерес к эпистолярной форме возрождается, появились отдельные произведе-
ния эпистолярной литературы. Это В.В. Розанов «Опавшие листья», И.А. Бунин 
«Неизвестный друг», Л. Хаусман «Любовные письма англичанки», Л. Улицкая 
«Даниэль Штайн, переводчик», И. Божко «Эпистолярная повесть», В. Шклов-
ский «Zoo, или Письма не о любви, или Третья Элоиза», Д.М. Липскеров «Про-
странство Готлиба» и некоторые другие. «Но начавшиеся ещё в предыдущем 
веке изменения функционирования письма в повествовании приводят к тому, 
что переписка либо становится одним из приемов для создания многослой-
ного модернистского и постмодернистского текста, либо служит удобной тек-
стовой оболочкой» [Сарафанова, 2009]. В двадцать первом веке вышли из пе-
чати новые эпистолярные произведения, но следует отметить, что произошёл 
процесс «трансформации жанра в сложное «вторичное» жанровое образо-
вание» [Смирнова, 2012]. К эпистолярным произведениям нового типа отно-
сятся: С.Довлатов — И.Ефимов «Эпистолярный роман» (2001), В.Астафьев — 
В.Курбатов «Крест бесконечный. Письма из глубины России» (2002), Н.Толстая 
«Письма из Москвы» (2006). 

Эпистолярному жанру свойственны, как писал в своё время Н.М. Бахтин о 
жанрах, «определенные формы видения и понимания этой действительности, 
определенные степени широты охвата и глубины проникновения» [Бахтин, 
2000]. Обращение к эпистолярному жанру для Олега Базалука — возможность 
овладеть определёнными сторонами действительности. Своеобразна жанровая 
особенность нового романа украинского автора: 41 письмо главной героини к 
внучке Анастасии, письма, которые освещают факты частной жизни, а собранные 
воедино, становятся законченным литературным произведением. М.Г. Соко-
лянский утверждает, что жанр подобных произведений следует определять 
как книги писем и отграничивать от романов в письмах [Соколянский, 1999]. 
Многие исследователи, в частности, Ю.М. Лотман в книге «Сотворение Карам-
зина», считают, что чёткую границу между этими двумя видами эпистолярной 
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литературы провести трудно [Лотман, 1987]. Характеризуя жанр нового про-
изведения О. Базалука, можно воспользоваться определением В.Н. Топорова — 
эпистолярная хроника жизни [Топоров, 2001]. Действительно, хронологичес-
кие рамки «Женщины для вдохновения» охватывают большой период времени: 
семьдесят лет жизни героини Аллы Тельной, известной писательницы и педа-
гога, которая много лет преподавала в ведущих университетах Киева, Парижа, 
Пекина и Шанхая и оставила плеяду талантливых, благодарных учеников, а её 
биография есть в Википедии. Это женщина незаурядной судьбы, сильная лич-
ность, личная трагедия которой переплетается с трагическим периодом распада 
СССР и трудным путём становления независимости Украины.

В современную эпоху всё реже пишут письма, мобильные средства связи — 
iPhone, iPad, а ныне банальный мобильный телефон, который теперь есть даже 
у дошкольников, — завершили долгую эпоху рукописных посланий, на смену 
которым пришли электронные письма, SMS. В этом смысле эпистолярный 
жанр отнюдь не умер, он всего лишь трансформировался, так сказать, «в духе 
времени». Вот что пишет по этому поводу из Шанхая в Киев главная героиня 
книги  в «Письме первом»: «На смену письмам пришли мобильные телефоны 
и интернет, и наше общение перешло в иной формат. Я всеми силами сопроти-
влялась этому переходу, но не потому, что я старомодная и закостеневшая во 
взглядах на жизнь женщина, а по той причине, что разговоры по телефону и в 
скайпе никогда не заменят  особую тональность писем… Письма — это комок 
чувств, сжатый в слова, прописанные на бумаге. Распутывая его, мы попада-
ем во власть богатства и многозвучия переживаний и ощущений, в движение 
образов и пробужденных смыслов. Внученька, а ведь только письма, в отли-
чие от остальных форм общения, сохраняют обострённость чувств и эмоций 
во времени. К ним можно постоянно возвращаться, перечитывать, возрождать 
подзабытые ощущения и чувства. Если бы великий русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин пользовался мобильным телефоном и интернетом, разве 
бы сохранилась до наших дней острота переживаний и эмоциональный накал 
отношений между ним и его женой Натальей?» [Базалук, 2013]. Это письма 
к внучке, которая, после неудавшейся попытки самоубийства лежит в коме в 
реанимации одной из киевских клиник. Девушке читают письма от бабушки, 
потому что кто-то сказал, будто люди, находящиеся в коме, всё слышат и всё 
понимают. Для Аллы письма являются средством обрести духовную близость 
с единственной любимой внучкой, от которой героиню отделяют тысячи кило-
метров. Эти письма — не диалог близких людей, а цепочка писем-монологов, 
писем без ответа, писем о прошлом, с частым обращением к своей прошлой 
жизни. Особенности жанра требуют от автора писем способности к откро-
венности и умения излить душу. Поэтому О. Базалук вывел героиней свое-
го романа женщину-писательницу, обладающую талантом художественного 
выражения внутреннего эмоционального состояния души. 

Эпистолярный жанр в творчестве Олега Базалука приобрёл несомненные 
художественные особенности. Произошло изменение эпистолярной коммуни-
кации, произведение состоит из писем одного человека, и в традициях посла-
ний каждое письмо начинается либо с приветствия «Здравствуй, Настенька», 
либо с ласкового обращения «внученька», «маленькая моя», «малышка моя». 
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Главная проблема, которая оказывается в центре эпистолярного произве-
дения, — это проблема человеческого общения и взаимопонимания, вопрос 
принципиальной возможности или невозможности диалога персонажей в усло-
виях их осуществления. И тогда становится понятна глубинная суть книги: это 
социально-нравственное противопоставление двух поколений, двух историчес-
ких эпох — прежней (бабушка Алла Тельная) и нынешней (внучка Настя). Вот 
отрывок из «Письма третьего»: «Настенька, на мой взгляд, основное отличие 
между родившимися в 1940–1950-х годах и 1980–1990-х годах заключается в 
том, что моё поколение выросло на книгах, а не на телевизионных передачах, 
музыкальных шоу и интернете… В моём прошлом доминировал культ книги. 
Мы запоем читали различного рода художественную литературу: эпос, лирику, 
драму, лироэпические произведения, — и росли, в повседневной жизни подра-
жая книжным героям» [Базалук, 2013]. И автор целиком на стороне бабушки, 
потому что рукою бабушки водит он сам, вдумчивый автор, а героиня, между 
прочим, родом из Лозовой Харьковской области Украины, родины Олега База-
лука, и он дал ей фамилию своей бабушки — Тельная. 

Переписка является не только способом рассказать о том или ином эпизоде 
из жизни, не только композиционно-речевой формой, но и приобретает само-
стоятельное значение. Несмотря на кажущуюся разнотемность каждого пись-
ма, прослеживается чёткая сюжетная линия — становление личности, женско-
го характера главной героини, в особенности, её стойкость, непреклонность, 
верность идеалам молодости в переломную эпоху крушения идеалов, развала 
огромной страны. 

Алла Тельная ведёт рассказ о своей жизни не в том контексте, в котором её би-
ография представлена в Википедии. Героиня раскрывает тайники своей души, 
высвечивая противоречия и сомнения, выпуская на волю «чёрных лебедей» (О. 
Базалук развивает теорию Нассима Николаса Талеба о трудно прогнозируемых 
и редких событиях, имеющих значительные последствия для жизни челове-
ка). Алла Тельная прожила большую и интересную жизнь, занимаясь любимой 
профессией и творческой деятельностью. Семейная жизнь проходила не очень 
гладко, были в ней трудные периоды, когда брак, казалось, неминуемо должен 
был окончиться крахом, но Алла сумела сохранить семью, помогла мужу изба-
виться от пагубного пристрастия к алкоголю, вернуться к работе и научной дея-
тельности. Во всём этом ей помогало умение и желание трудиться, о чём она го-
ворит в «Письме шестнадцатом»: «Счастье, внученька — это труд. Счастливыми 
становятся только те, кто трудится не покладая рук, кто не ждёт от судьбы по-
даяния и сам куёт своё счастье» [Базалук, 2013]. 

Отличительной чертой книги следует считать публицистический стиль пи-
сем,  лишь изредка разбавляемый обращением главной героини: «Внученька», 
«Настенька». Однако публицистичность прозы Олега Базалука вполне орга-
нична в этом произведении, она приподнимает содержание, делает его более 
эмоциональным, душевным, если учесть, что сама Алла Тельная, от лица ко-
торой ведётся повествование, не склонна к сентиментальности, она рассуди-
тельна, а потому публицистически-романтический пафос в отдельных пассажах 
писем вполне уместен и кстати. Можно сказать, что стройная архитектоника 
«Женщины для вдохновения», хронологическая и сюжетная последователь-
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ность, чёткая гражданская позиция автора (и его героини) делают эту книгу 
честным произведением, апофеозом которого является заключительная фраза 
последнего «Письма сорок первого» Аллы Тельной: «Право на жизнь должны 
иметь только вдохновленные ею» [Базалук, 2013]. 

Но в этом произведении есть одна загадка: эпистолярный роман Олега База-
лука имеет подзаголовок — «Поэма». Возможно, это обращение к гоголевской 
традиции, к  знаменитой поэме «Похождения Чичикова, или Мертвые души» 
Гоголя-Яновского, соотечественника Олега Базалука. В обоих произведениях 
много лирических отступлений, почти стихотворений в прозе. Но это всего лишь 
наше предположение, возможно, сам автор придерживался иных соображений.

Завершая анализ произведения, можно сделать следующие выводы:
1.Эпистолярная проза — жанр, популярность которого, казалось бы, оста-

лась далеко в истории литературы, поскольку к концу девятнадцатого века 
эпистолярный жанр приходит в упадок. Однако в двадцатом веке интерес к 
эпистолярной форме возрождается. 

2. В двадцать первом веке вышли из печати новые эпистолярные произве-
дения, но произошёл процесс трансформации жанра в сложное «вторичное» 
жанровое образование. 

3. В новейшей украинской литературе эпистолярной жанр представлен но-
вой книгой Олега  Базалука «Женщина для вдохновения», в которой автор 
предлагает своё понимание роли женщины в семье и в обществе,  создавая иде-
ал современной женщины. 

4. Своеобразна жанровая особенность романа: 41 письмо главной геро-
ини к внучке Анастасии, письма, которые освещают факты частной жизни, а 
собранные воедино, становятся законченным литературным произведением. 
Жанр произведения можно охарактеризовать как эпистолярная хроника жиз-
ни.

5. Главная проблема произведения, — гендерная проблема, а также пробле-
ма человеческого общения и взаимопонимания.

6. Изменилась эпистолярная коммуникация, произведение состоит из 
писем-монологов. Каждое письмо начинается либо с приветствия «Здрав-
ствуй, Настенька», либо с ласкового обращения «внученька», «маленькая моя», 
«малышка моя».

7. В романе прослеживается чёткая сюжетная линия — становление личнос-
ти, женского характера главной героини, в особенности, её стойкость, непре-
клонность, верность идеалам молодости в переломную эпоху крушения идеалов 
и развала огромной страны.

8. Отличительной чертой книги следует считать публицистический стиль. 
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імені Григорія Сковороди
(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

E-mail: zrashuk@ukr.net

У статті автор звітує про круглий стіл «Клим Чурюмов — людина сторіччя», що відбув-
ся 29 квітня 2015 року у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті 
імені Григорія Сковороди. Клим Чурюмов — всесвітньовідомий український астрофізик, пер-
шовідкриватель комет Чурюмова-Герасименко (1969) та Чурюмова-Солодовникова (1986), ди-
ректор Київського планетарію, член-кореспондент Національної академії наук України.

У рамках роботи круглого столу увазі учасників було запропоновано виставково-
інформаційні та мистецькі експозиції у бібліотечному просторі університету, серед 
яких — мистецький вернісаж «Космос далекий і близький». З докладами виступи В. Хомич, 
К. Чурюмов, Г. Железняк, О.Шкіра, О. Базалук та ін.. На завершення роботи круглого столу 
гості та учасники наукового зібрання відвідали з екскурсією Музей космосу Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Ключові слова: Клим Чурюмов, космос, комета Чурюмова-Герасименко, Переяслав-
Хмельницький, космічна освіта, космічна Україна, бібліотека.

Klim churyumoV:
“i alWays rePeat that i am uKrainian. 

for me it is a matter of PrinciPle”

sergIy zrazhevskuy — journalist,
Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University

(Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine)

In this article the author reports about the round table “Klim Churyumov - Person of the Century” 
which held at the Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University of Pereyaslav-Khmelnytsky 
on April 29, 2015. Klim Churyumov is a Ukrainian world famous astrophysicist, discoverer of 
Churyumov-Gerasimenko comet (1969) and Churyumov-Solodovnikov comet (1986), director of 
the Kiev planetarium and corresponding member of National Academy of Sciences of Ukraine.

Within a framework of the round table exhibition, information and art displays were introduced 
for participants’ consideration in the library of the University, among which is Art Opening Day 
“Space far and near.” Valeriy Khomich, Klim Churyumov, Galina Zhelezniak, Olga Shkira, Оleg 
Bazaluk etc. gave reports. At the end of the round table participants and guests of scientific meeting 
visited National Museum of Space History at the ethnographic village “Pereyaslav”.

Key Words: Klim Churyumov, space, Churyumov-Gerasimenko comet, Pereyaslav-Khmel-
nitsky, cosmic education, space Ukraine, library.
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Буквально за одну ніч з відомого в наукових колах фахівця він перетворився 
на зірку світового масштабу. Минулої осені про нього дізналися навіть ті, що на-
укою особливо не цікавилися. Ім’я Клима Чурюмова зазвучало на провідних 
світових телеканалах і з’явилось на шпальтах друкованих ЗМІ. Торік 12 листо-
пада космічний апарат «Розетта» спрямував на поверхню комети спусковий 
апарат «Філи». За цим історичним моментом і величезним кроком на шляху до 
розгадки таємниці виникнення Сонячної системи в прямому ефірі спостерігали 
сотні тисяч людей. Комету, на яку приземлився «Філи», відкрили в жовтні 1969 
року українські астрономи Клим Чурюмов і Світлана Герасименко. 

29 квітня в Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Гри-
горія Сковороди відбувся круглий стіл «Клим Чурюмов — людина сторіч-
чя», організований бібліотекою вишу. Співорганізаторами заходу виступили 
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Державна науково-педагогічна бібліотека України іме-
ні В. О. Сухомлинського, Київський планетарій товариства «Знання», Харків-
ський планетарій імені Ю. О. Гагаріна, Музей космосу Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» та Міжнародне філософсько-
космологічне товариство. 

Слід підкреслити, що круглий стіл «Клим Чурюмов — людина сторіччя» 
відбувався у рамках культурно-просвітницького проекту «Космічна Україна», 
який вже п’ять років активно діє на базі книгозбірні Переяслав-Хмельницького 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 

29 квітня у конференц-залі імені Василя Сухомлинського було особливо бага-
толюдно — тут зібралися студенти зі всіх факультетів, співробітники та науковці 
університету, педагоги, школярі, бібліотекарі, музейники, всі, кому тема космосу 
цікава і близька. Така увага до круглого столу не випадкова, адже на наукове зі-
брання завітали директор Харківського планетарію імені Ю. О. Гагаріна, секре-
тар Союзу планетаріїв України Галина Железняк та сам Клим Чурюмов, 
всесвітньовідомий український астрофізик, першовідкривая комет Чурюмова-
Герасименко (1969) та Чурюмова-Солодовникова (1986), директор Київського 
планетарію, член-кореспондент Національної академії наук України. 

Відкрила засідання круглого столу директор бібліотеки Переяслав-
Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди, одна із 
авторів культурно-просвітницького проекту “Космічна Україна” Ольга Шки-
ра. Із найщирішими вітаннями до учасників круглого столу звернувся перший 
проректор університету Валерій Хомич. Він, зокрема, зазначив: «Завдяки ідеї 
вченого-філософа, професора Олега Олександровича Базалука було започат-
ковано проект “Космічна Україна”, до якого активно долучилася бібліотека 
університету і який подарував зустрічі з непересічними особистостями на-
шого часу. Ви чудово пам’ятаєте зустріч в університеті із першим космо-
навтом незалежної України Леонідом Каденюком, яка проходила у рамках 
цього проекту. Сьогодні ж Вашій увазі пропонується дещо інший формат — 
зустріч із видатними особистостями у галузі дослідження космічного про-
стору. Якщо звернутися до біографії Клима Чурюмова, то він уже більше 60-
ти років плідно працює в цій галузі як у науковому плані, так і в практичній 
реалізації проектів. Переяславщина ж особлива тим, що в нас є Музей космо-
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су, який заснував патріарх переяславських музеїв Михайло Сікорський. Його 
цінні надбання бережуть нині молоді науковці».

Від імені вченої ради університету Валерій Хомич нагородив Клима Чу-
рюмова та Галину Железняк почесними відзнаками університету — меда-
лями Михайла Сікорського за вагомий вклад, який вони вносять у виховання 
підростаючого покоління та їх просвітницьку діяльність.

Вітаючи поважне зібрання, директор бібліотеки університету Ольга 
Шкира підкреслила: «У нас стартував і вже п’ять років діє культурно-
просвітницький проект “Космічна Україна”. У рамках проекту в універси-
теті побачив світ цікавий альманах, який розповідає про космічну Переяс-
лавщину [Космічна Україна, 2012]. Гордимося ми й тим, що книгозбірня уні-
верситету співпрацює із першим космонавтом незалежної України Леонідом 
Каденюком. А в грудні минулого року дружньому бібліотечному колективу 
пощастило побувати в Київському планетарії і познайомитися особисто з 
Климом Чурюмовим. Бібліотекарі отримали незабутні враження та безцін-
ну інформацію, адже Клим Іванович особисто прочитав нам лекцію про кос-
мічну місію “Розетта”. Доступно, зрозумілою мовою і настільки щиро, що 
вона дійшла до наших сердець». 

Про унікальний експеримент у космосі — космічну місію «Розетта» повів 
мову Клим Чурюмов. Його змістовна й цікава лекція так і називалася — «Кос-
мічна місія “Розетта” — проект тисячоліття». Всесвітньовідомий вчений 
наголосив, що повністю поділяє думку колег щодо значення місії «Розетта», яку 
можна порівняти з першим польотом людини в космос чи висадкою на Місяць. 
Клим Іванович розповів: «Вперше у 2004 році Європейське космічне агент-
ство вирішило запустити апарат для вивчення комети. Спочатку вчені 
збирались відправити «Розетту» на комету Віртанена. Але старт відкла-
дали, і небесне тіло змінило траєкторію. Заміною стала комета Чурюмова-
Герасименко, оскільки її   траєкторія добре вивчена і можна було точно ви-
рахувати момент наближення модуля. Для чого потрібно вивчати комети? 
Науковці знають, що це капсули часу. Тобто вони зберігають первинну речо-
вину, з якої утворилися Сонце і планети. Але в планетах і на Сонці ця речо-
вина змінилася дуже сильно, а в кометах вона залишилася в первісному ста-
ні. Ми будемо знати, з якої речовини виникало Сонце, наша Земля, якою вона 
була молодою. Зараз це буде уточнено. Це перше.

Друге. Звідки на Землі з’явилась вода? Геологи кажуть одне, гідрологи — 
інше. Але астрономи вважають, що комети занесли воду на Землю 3,4 мі-
льярда років тому приблизно. Чому? Тому що кометне ядро складається на 
70-80 % з криги. Коли Земля була гаряча, кометні ядра трильйонами падали 
на Землю, крига танула, впадини заповнилися водою.

Звідки органічна речовина потрапила? У кометах знайдений гліцин. Живі 
істоти не можуть жити без цієї амінокислоти. Зараз у кометах будуть 
шукати інші амінокислоти. Якщо будуть знайдені інші амінокислоти, то 
можна буде однозначно сказати, що життя виникло з тієї органіки, яка була 
занесена кометними ядрами». За словами астронома, модуль «Філи» вже пере-
дав на Землю формули речовин, з яких складається комета. Наразі вчені займа-
ються їх розшифровкою. Також вчений розповів учасникам круглого столу про 
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сутність комет, легенди та історії різного періоду розвитку людства, пов’язані з 
кометами та їх впливом на свідомість людей.

Під час свого виступу Клим Чурюмов наголосив: «Я завжди повторюю, 
що я українець. Для мене це принципове питання. Я народився в Миколаєві, 
Світлана Герасименко, разом з якою ми відкрили комету, — в Баришівці на 
Київщині. Це абсолютно українська комета і досягнення України. Мені дуже 
образливо, коли мене називають російським чи радянським ученим. Під час 
посадки модуля всі іноземні мас-медіа — США, Канади, Європи — називали ко-
мету українською, а нас, звичайно, — українськими відкривачами.

Але були там і журналісти з російського каналу НТВ — нахабні, безцере-
монні, розштовхували всіх. Я їм сказав, що відповім на запитання за умови, 
що вони не назвуть мене в своїх репортажах радянським ученим. Вони при-
сягалися, що виконають мою вимогу. А коли в Росії вийшли ці сюжети, мене 
разів десять назвали саме радянським ученим».

Нагадаємо, 2 березня 2004 року до небесного тіла Чурюмова-Герасименко 
з космодрому «Куру», що у Французькій Гвіані, стартував 3-тонний космічний 
апарат — дослідницький зонд «Розетта». За запрошенням Європейського кос-
мічного агентства Клим Чурюмов їздив «проводжати» «Розетту» на космодром. 
Назву місія отримала від знаменитого каменя, знайденого наполеонівськими 
солдатами поблизу єгипетського міста Розетта. Збережені на ньому написи на 
трьох мовах дозволили розшифрувати ієрогліфи. Вчені сподіваються, що місія 
«Розетта» дозволить, нарешті, розкрити таємницю походження Землі і життя 
на ній, бо тільки на кометах можна знайти ту первісну речовину, з якої утвори-
лася наша планета.

По дорозі до комети Чурюмова-Герасименко за десять років ракета обігнула 
Землю, потім облетіла Марс і, провівши вивчення червоної планети, викорис-
товуючи її гравітаційне поле, пішла далі. Відповідно до програми польоту, зонд 
наблизився до п’ятикілометрового ядра і направив до нього спускний модуль 
«Філи» з науковими приладами. Стиковка з ядром комети відбулася 12 листопа-
да 2014 року. До цього дослідження Сонячної системи не проводилися. За посад-
кою модуля «Філи» на комету український астроном Клим Чурюмов спостерігав 
з офісу Європейського космічного агентства в місті Дармштадт (Німеччина).

Учениця Клима Чурюмова, колишній музейник, а нині кандидат фізико-
математичних наук, доцент кафедри математики і інформатики та методики 
навчання Надія Філоненко наголосила на тому, що у 80-х роках минулого 
століття саме завдяки допомозі Клима Івановича в Музеї космосу НІЕЗ «Пере-
яслав» з’явилися чудові експонати: камера для фотографування нічного неба, 
раритети 30-х років ХХ століття — низькочастотний радіоприймач, барограф, 
термограф, гігрограф, альбом цінних фотознімків та ін.

Надзвичайно цікавим і змістовним був виступ директора Харківського пла-
нетарію Галини Железняк. Виступаючи перед учасниками круглого столу, 
вона підкреслила: «У Переяслав-Хмельницькому університеті я втретє. І 
кожний мій приїзд — це якесь нове відкриття для мене, це неабиякий захват 
від того, як цілеспрямовано розвивається заклад. Я бачу як конференц-зали, 
аудиторії, коридори, університет загалом, стають все більш естетичними, 
комфортабельними, відразу помітно, що тут дбають про студентів та їх 
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зручності, турбуються про молодь і наше майбутнє [Космические путеше-
ствия, 2012]. 

Переяслав-Хмельницький — одне із моїх найулюбленіших міст. Універси-
тет, в якому відбувається цей чудовий круглий стіл, носить ім’я Григорія 
Сковороди. А Сковорода — це ключова фігура в розвитку світового космізму! 
Саме Сковорода підкреслив не тільки ідею Платона про те, що є великий кос-
мос — макрокосмос і мікрокосмос — людина, а й вказував на світ символів як 
третю іпостась. Тут доречно провести логічні паралелі із сучасністю. Так, 
місія “Розетта” розпочалась в 2004 році, коли ніхто ще не знав, що станеть-
ся на нашій планеті за десять років. І саме в 2014 році, коли Україну охопили 
такі буремні події, місія “Розетта” чудово виконала свою функцію. Про Укра-
їну тоді заговорив увесь світ не лише як про територію конфлікту, який від-
бувається через зовнішню агресію, а й як про державу, яка багато десяти-
літь присвятила поглибленому дослідженню космосу і в якій є чудова наука. 
Ось у цьому символ, про який говорив ще Григорій Сковорода!

Без України світ не проживе з точки зору космічних досліджень. Усі космічні 
кораблі, які сьогодні запускаються з космодрому Байконур, керуються система-
ми управління, зробленими в Україні. Що означає відмовитися від українських 
систем управління? Це означає поставити космонавтів і астронавтів на межу 
вкрай ризикованих польотів із непередбаченими катастрофічними наслідками. 

До слова, якщо ми поставимо в ряд портрети великих геніальних кон-
структорів, половина з них будуть українцями або ж матимуть українське 
коріння. Людина, яка перша в історії запустила ракети на європейському 
просторі — це полтавець Олександр Засядько. Він народився в 1779 році. Мож-
на сказати, що з того часу космонавтика, яка живиться українською зем-
лею, славно піднімається увись. Житомир — батьківщина Корольова, мати 
Ціолковського походить з-під Полтави. Ось чим потрібно гордитися! 

До речі, всесвітньовідомий філософ Григорій Сковорода дуже любив Слобо-
жанщину і знайшов свій вічний спокій саме на Харківщині. Це ще один символ, 
який поєднує Харківщину і Переяславщину. Тому мене завжди манить Пере-
яславська земля». 

Галина Железняк люб’язно подарувала книгозбірні Переяслав-Хмель ни ць-
кого педагогічного університету дві книги — Володимира Платонова «Янгель. 
Орбиты жизни» та книгу власного авторства «Космонавтика. Відкриття Всесві-
ту». Михайло Янгель — знаменитий конструктор двигунів, які дозволяють раке-
там до цього часу надійно і якісно літати в космос. У книзі багато фотознімків 
та цікавого матеріалу, що стосується розвитку космонавтики і сучасного ракето-
будування, зокрема, йдеться про надзвичайно потужну українську ракету «СА-
ТАНА». Зі щирими словами «Студентам-мрійникам та ентузіастам-викладачам, 
хранителям знань університету Переяслава-Хмельницького, де творив мир 
один із видатних космізтів Григорій Сковорода, із побажаннями єдності, радос-
ті, добра та космічного злету» Галина Железняк передала обидві книги дирек-
тору бібліотеки університету Ользі Шкирі. Крім цього, директор Харківського 
планетарію нагородила Ольгу Іванівну грамотою за розвиток ідей космічного 
мислення та активну роботу з популяризації досягнень світової космонавтики, 
філософії космізму, пропаганди ключової ролі України в освоєнні космосу.
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Український вчений-філософ, доктор філософських наук, професор, голова 
Міжнародного філософсько-космологічного товариства Олег Базалук «Дій-
сно, вже п’ять років успішно реалізовується культурно-просвітницький про-
ект “Космічна Україна”, але ще в 2004 році на базі Переяслав-Хмельницького 
педагогічного університету ми провели І Міжнародну конференцію, на основі 
якої було засноване Міжнародне філософсько-космологічне товариство. На 
даний час це товариство об’єднує більше 150 вчених із 20 країн світу і працює 
за двома напрямками: космічні подорожі (ми приймаємо участь в гранто-
вих програмах Гарвардського університету, де розробляємо особливості по-
ведінки мозку людини в умовах невагомості) [Базалук, 2010а; Базалук, 2012а; 
Космические путешествия, 2010; Космические путешествия, 2012] та кос-
мічна освіта (ми вже подали заявку і будемо приймати участь в роботі комі-
сії ООН, яка займається цією проблематикою) [Базалук, 2010; Базалук, 2012; 
Базалук, 2013; Образ, 2011; Образ, 2012; Образ, 2013; Bazaluk, 2013; Bazaluk, 
2014; Future, 2014]. Сьогодні в Міжнародне філософсько-космологічне товари-
ство входять вчені з Сорбонни, Колеж де Франс, провідних університетів Спо-
лучених Штатів Америки. Ми приймаємо участь в розробці інтегральної мо-
делі еволюції “Big History”, яка вивчає особливості розвитку Всесвіту. У 2004 
році Міжнародне філософсько-космологічне товариство заснувало журнал 
“Філософія і космологія”, який нині входить до 12 світових науково-метричних 
баз [Philosophy, 2008; Philosophy, 2009; Philosophy, 2010; Philosophy, 2011; 
Philosophy, 2012; Philosophy, 2013; Philosophy, 2014; Philosophy, 2015]. 

Переяславщина — це дійсно космічна земля і маємо надію, що найближчим 
часом нам вдасться залучити провідних фахівців у сфері космосу з України, 
Росії та інших країн і провести масштабну конференцію на базі Переяслав-
Хмельницького педагогічного університету. Щиро сподіваюся, що ми гідно за-
рекомендуємо себе і ввійдемо в історію, адже не обов’язково приймати участь 
в технічних розробках, але бути засновником космічної освіти — наш прямий 
обов’язок».

У другій частині круглого столу присутні мали змогу познайомитися з ін-
шими захопленнями Клима Чурюмова, адже він не лише всесвітньовідомий 
астроном, а й дитячий письменник. В інформаційно-ресурсній залі «Чумаць-
кий шлях» відбулася презентація дитячих книг відомого вченого. Дошкільни-
ки та молодші школярі продекламували вірші, а  у виконанні сімейного тріо 
Тамари Лисенко «Березки» прозвучав музичний твір Бертольда Кемпферта 
«Подорожні в ночі». У свою чергу старший викладач Людмила Білоусько 
та студенти факультету педагогіки і психології презентували рукотворну книгу-
ширму з віршами Клима Чурюмова.

Усі охочі мали чудову можливість отримати автографи Клима Чурюмова на 
його книгах для дитячого читання та листівках-колажах, а також автографи 
Олега Базалука на його книзі «Космические путешествия» [Базалук, 2012].

У рамках роботи круглого столу увазі учасників було запропоновано 
виставково-інформаційні та мистецькі експозиції у бібліотечному просторі уні-
верситету, серед яких — мистецький вернісаж «Космос далекий і близький» 
(підготовлений студентами педагогічного факультету під керівництвом 
кандидата педагогічних наук Тетяни Носаченко та викладача кафедри мис-
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тецьких дисциплін Світлани Палюкенієнє і учнями Переяслав-Хмельницької 
дитячої художньої школи); авторська етнічна виставка доцента кафедри мис-
тецьких дисциплін Ольги Стрілець «Космос душі і серця»; книжкова ви-
ставка «Загадковий світ космосу»; мистецька виставка «Зоряний слід ко-
мети Чурюмова-Герасименко» (підготовлена студентами педагогічного 
факультету під керівництвом Тетяни Носаченко і Світлани Палюкенієнє); 
художня виставка «Краплинки українського Всесвіту» (підготовлена ви-
хованцями Переяслав-Хмельницької дитячої художньої школи) [Шкира, 2011].

На завершення роботи круглого столу гості та учасники наукового зібрання 
відвідали з екскурсією Музей космосу Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав».

Нині колектив бібліотеки університету виношує ідею створення в Переяслав-
Хмельницькому педагогічному університеті власного мікропланетарію [Ба-
залук, 2012а; Шкира, 2011]. Ви запитаєте — навіщо в педагогічному виші пла-
нетарій? Відповідь очевидна — у освітньому і виховному значенні планетаріїв. 
Сучасне суспільство, яке хоче бачити для себе перспективу розвитку, потребує 
людей освічених і здатних до творчої роботи в науці і техніці. Завжди була і є 
потреба не тільки дати знання, але й, як кажуть, запалити «іскру Божу», збуди-
ти уяву, допитливість. Тому все важливішим стає принцип: вчитись може і має 
бути цікаво. А планетарій за допомогою найсучаснішої техніки пробуджує ін-
терес до дивовижних речей, відкритих в оточуючому світі. Він може стати справ-
жнім культурно-пізнавальним центром найсучасніших мультимедійних техно-
логій, місцем, де практично вивчаються можливості їх застосування в освіті та 
мистецтві. 
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і словосполученнями: 1) стан питання, предмет дослідження — Background (розгля-
даються…, викладаються…, стверджується…, пропонується…, обґрунтовується…); 2) 
матеріали і/або методи дослідження — Materials and/or methods (використовують-
ся методи…, обґрунтовуються положення, концепції, ідеї…, подається огляд…); 3) 
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спрямованості журналу, стилістичній адекватності жанру наукової статті.

 Рецензування здійснюється “наосліп” (без відомостей про автора): на першому 
етапі - членом редколегії, на другому - запрошеним рецензентом.
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авторське право
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Політика cплати
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к сведению авторов
 Редакция принимает к публикации статьи на русском, английском, украинском 

языках.
 Материалы принимаются в электронном виде в текстовом редакторе Word на 
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дакцией объём статьи может быть увеличен.
 Форматирование текста (шрифт, кегль, интервал, поля) осуществляется редакцией.
 Рисунки и формулы желательно вставлять в текст с помощью соответствующих 

инст-рументов редактора Word.
 Список литературы, прилагаемый к статье, не нумеруется; издания располагаются 

в алфавитном порядке с полным библиографическим описанием.
 Ссылки в тексте приводятся в квадратных скобках и включают в себя: фамилию 

автора (авторов) с соответствующей позиции в списке литературы; после запятой — 
год издания; после двоеточия — номер страницы с символом на соответствующем 
языке. Напр.: [Жижек, 2002: с. 26], [Dawkins, 1989: p. 126]. В ссылках на издания, 
приведённые в списке литературы без указания автора, приводятся первые слова 
заглавия или его аббревиатура (которую нужно указать в списке литературы) — 
напр.: [Философский энциклопедический..., 1983: с. 220] или [ФЭС, 1983: с. 220], 
при этом в соответствующей позиции списка литературы указывается: (цитируется 
как [ФЭС]). Если в списке литературы на один год приходится несколько изданий 
одного автора, то после года издания следует, в порядке убывания, курсивом про-
ставлять соответствующую букву латинского алфавита (как в списке литературы, 
так и в ссылке) — напр.: [Жижек, 2008a: с. 26], [Жижек, 2008b: с. 75].

 Примечания (сноски) к тексту размещаются внизу страницы с числовым форматом 
номера и с опцией нумерации «на каждой странице».

 В русскоязычных статьях приветствуется буква «ё».
 В авторской справке следует указать: фамилию, имя, отчество; (при наличии) на-

учную степень, учёное звание, почётные и иные звания; место основной работы и 
должность; почтовый адрес; телефон; e-mail.

 К статье можно приложить фотографию автора, которую следует выслать отдель-
ным файлом, желательно в формате jpg (фотография будет размещена в начале 
статьи).

 К статье прилагаются аннотации (рефераты) на русском и английском языках 
объёмом не меньше 250 слов (рефераты на английском языке к русскоязычным и 
украиноязычным статьям, желательно делать больше по объёму, чем аннотации 
на языке статьи). Иноязычная аннотация (реферат) обязательно должна содер-
жать перевод названия статьи, фамилии и инициалов автора. Аннотация должна 
отражать основное смысловое содержание статьи и содержать следующую струк-
туру, определяемую характерными глагольными формами и словосочетаниями: 1) 
состояние вопроса, предмет исследования — Background (рассматриваются..., из-
лагаются..., утверждается..., предлагается..., обосно-вывается...); 2) материалы и/
или методы исследования — Materials and/or methods (ис-пользуются методы..., 
обосновываются положения, концепции, идеи..., даётся обзор...); 3) результаты — 
Results (рассмотрены..., изложены..., выявлены..., предложены...), заключение — 
Conclusion (дан анализ..., сделан вывод..., изложена теория, концепция...).

 К аннотациям прилагаются ключевые слова на русском и английском языках (5–10 
слов).

 ВНИМАНИЕ: В качестве НЕОТЪЕМЛЕМОЙ части русскоязычной (украиноязыч-
ной) статьи необходимо указать следующую информацию на английском языке: 
авторы, заглавие, данные об аффилировании авторов (наименование(я) организа-
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ций, ведомств, адрес(а) авторов), аннотация, ключевые слова, пристатейные спи-
ски литературы в романском алфавите.

 Редакция и научный совет МФКО осуществляют отбор материалов для публикации 
по критериям научной новизны, оригинальности, соответствия тематической на-
правленности журнала, стилистической адекватности жанру научной статьи.

 Рецензирование осуществляется «вслепую» (без сведений об авторе): на первом 
этапе - членом редколлегии, на втором - приглашенным рецензентом.

авторское право
Авторы, предоставляя статью для публикации, гарантируют, что работа не явля-

ется нарушением каких-либо существующих авторских прав. Для удобства распро-
странения и обеспечения надлежащей политики использования, копирайт переда-
ется Издателю, если не согласовано иное решение.

Политика оплаты
Размещение статей авторов в журнале, а также доступ к архиву выпусков журна-

ла, являются бесплатными.

Политика открытого доступа
Журнал обеспечивает непосредственный открытый доступ к своим выпускам в 

соответствии с принципом, что делая исследования общедоступными, мы содей-
ствуем более высокому уровню глобального обмена знаниями. Авторские права на 
статью остаются за авторами, в то время как журналу предоставляется право первой 
публикации. Авторы имеют право впоследствии использовать материалы статей, 
повторно их публиковать, архивировать или распространять их. Журнал не несет 
ответственности за последующее использование статьи. Данный журнал имеет ли-
цензию открытого доступа Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY).
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international society of  Philosophy and cosmology (isPc)
ISPC — an organization formed at the suggestion of members of the First International Semi-

nar “The Universe — structure, stages of formation and development” (Pereyaslav-Khmelnitsky, 
Ukraine, 5–7 October 2004). The mission of the project ISPC — to merge into a single informa-
tion space academic scientific and philosophical researches on space matters. 

Activities
Currently ISPC specializes in the design and creation of a common information space in the 

space exploration.

The priority for ISPC is three areas:
1. The scientific and philosophical research of the structure of the Universe and the stages of 

its evolution and the study of man’s place in the scale of the Earth and the cosmos;
2. Scientific and philosophical analyst of modern educational systems in order to create the 

image of man of the future - an abstract ideal way of future generations of serving a guide for the 
existing systems of education;

3. Theoretical and practical research of the organization and implementation of space travel. 
In addition to enabling high-quality communication and access to current information about 

space exploration, ISPC publishes research journals “Philosophy and Cosmology” and “Future 
Human Image”, a series of monographs “Space Travel”, conducts online conferences, interna-
tional seminars, exhibitions, etc. 

Proposal for cooperation
ISPC looking to cooperate with academic researchers, teachers of educational institutions at 

all levels of accreditation, students, enthusiasts and all interested to create a common informa-
tion space in space exploration.

http://www.bazaluk.org/

E-mail:logos35@yandex.ru
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PHILOSOPHY AND COSMOLOGY. 
The Journal of International Society of Philosophy and Cosmology 

Philosophy and Cosmology is an open access, peer-reviewed and refereed journal that focuses on theoretical and 
conceptual problems and issues in philosophical and cosmological research. Philosophy and Cosmology is published 
by International Society of Philosophy and Cosmology. The objective of Philosophy and Cosmology is to promote 
exchange and collaboration among philosophers, social, technical and natural science researchers throughout the 
world. In pursuit of this objective the journal not only publishes high quality research papers but also ensures that the 
published papers achieve broad international credibility. Philosophy and Cosmology publishes original papers, review 
papers, conceptual frameworks, analytical and simulation models, case studies, empirical research, and book reviews.

The Journal Philosophy and Cosmology (ISSN 2307-3705) was established by Oleg Bazaluk as a press organ of 
International Society of Philosophy and Cosmology at 2004. This Society was established in the setting of Pereyaslav-
Khmelnitskiy State Pedagogical University. Initially the Journal was printed as a special edition of Ukrainian philosophi-
cal journal «Sententiae» (Editor-in-Chief — Oleg Khoma) and covered scientific and philosophical researches of the 
space problematic. Since 2008, Journal Philosophy and Cosmology is an independent printed issue. Since 2009, to-
gether with coming of G. Aliaiev, Journal Philosophy and Cosmology has an International status printing advanced 
researches at the spheres of:
 cosmic education,
 social philosophy,
 philosophy of Space,
 philosophic anthropology,
 philosophy of cognition,
 philosophy of science and technology,
 philosophy of religion,
 futurology,
 cosmology,
 philosophy of cosmology.
The Journal printed the papers of leading specialists from Russia: E. Vitol, G. Gladyshev, A. Kononov, S. Krichevs-

kiy, I. Lantsev, T. Lolaev, M. Prokopenko, M. Prokhorov, K. Khrutskiy, V. Yakovlev; from Ukraine: G. Aliaiev, O. Bazaluk, 
I. Vladlenova, G. Zheleznyak, V. Okorokov, N. Malysheva; from Kazakhstan: S. Kolchigin; from Georgia: L. Djakhaia; from 
USA: A. Khazen.

At present scientific-philosophical Journal Philosophy and Cosmology is an annual printing issue which focuses on 
publishing of researches at the sphere of philosophy of Space also with creation of integrated informational area for 
Space observation and outer space exploration.

REVIEWING A MANUSCRIPT FOR PUBLICATION
Received papers pass through two stages of peer review: the internal one (performed by the members of editorial 

board) and external one (performed by the professional researchers from different scientific and educational organi-
zations). The Journal involves of peer review advanced scientists form Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Lomonosov Moscow State University, Kharkov Polytechnic Institute (Ukraine), Tbilisi State University named after Ivane 
Djavakhishvili (Georgia), some Institutes of Russian Academy of Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine and 
others.

The Journal has two top-priority directions of activity:
 Scientific and philosophical research of the Universe structure and one’s stages of evolution; searching for a 

place of Human at the scale of Earth and Space;
 Theoretical and practical research of organization and performing of space travelling.
The Editorial Board of Journal is opened for collaboration with academic scientists, lecturers (any levels of accredi-

tation of educational organizations), students and other interested party for creation of integrated informational area 
for Space exploration.

ACADEMIC ETHICS POLICY
The Editorial Board of Philosophy and Cosmology follows the rules on academic writing and academic ethics, ac-

cording to the work by Miguel Roig (2003, 2006) “Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing 
practices: A guide to ethical writing”, and suggests to potential contributors of the journal, reviewers and readers to 
follow this guidance in order to avoid misconceptions in academic writing.

ACCESS POLICY
Our journal is practicing a policy of immediate open access to published content, supporting the principles of the 

free flow of scientific information and global knowledge sharing for the common social progress.
http://ispcjournal.org/en/index.html
E-mail: logos35@yandex.ru



198 ISSN 2311-8822 Future Human Image 2(5)

FUTURE HUMAN IMAGE. 
An International Journal for Philosophy, Psychology and Education

Scientific journal Future Human Image is a project of the International Society of Philosophy and Cosmology. The 
main aim which is pursued by editors-in-chief of the journal and its editorial board consists in consideration and gener-
alization of the most effective methods of impact on mentality of younger generations with possibility of their further 
use when forming a future human image.

It is necessary to understand two major components for efficient operation of any educational system:
1. Vision of the aim of the educational impact that is some ideal image, to achieve it using the full potential of the 

educational system.
2. Knowledge and usage of methods that allow achieving the aims.
That is, any educational system needs to foreknow whom and how to educate in younger generation.
Modern society, having stepped over a threshold of the third millennium, departed further from the first main cri-

teria proclaimed during the Age of Enlightenment and put in a basis of the European and American education system. 
Many of them are used so far by the state education systems of the USA, France, Germany, Italy, Russia, Ukraine, etc. 
The fourth century each new generation of Europeans and Americans is brought up on “a crucial role of science and 
mentality incognition of “a natural order”, on “need of distribution of knowledge and culture” and on a number other 
common truths of the Age of Enlightenment. 

But the world around us is evolving, mankind, society, noosphere are developing.
In order to catch new tendencies in the development of the society, to provide continuity between generation and 

high-quality development of new generations, it has to be improved the education system.
So, in organizer’s judgment, the journal Future Human Image as synthesis of the advanced researches in neuro-

philosophy, philosophy of education, psychology and pedagogy, will be constantly actual and demanded. The scientific 
journal Future Human Image is a platform for large-scale interdisciplinary research of features of modern influence of 
the social environment on structurally and functionally developing mentality of new generations.

Editorial board of the scientific journal Future Human Image hope for productive cooperation with all interested 
persons and the organizations in the field of research of modern methods of impact on mentality of younger gen-
erations. To discussion of the questions “Whom and How to Bring Up in Younger Generations” experts in the field of 
neurophilosophy, education philosophies, public figures, psychologists, experts in neurosciences, teachers, parents 
are invited. In order that society progressed it is necessary to offer and discuss not only classical methods and training 
programs, but also new educational technologies. Our children have to get the education best in the world and only 
we can help with it to them.

AIMS AND SCOPE
Future Human Image attempts to assess a framework to the contemporary research theories in the fields of phi-

losophy, psychology, pedagogy, neuroscience, futurology, sociology linked to the issues of forming future human image.
Future Human Image is transdisciplinary, multidisciplinary, and intercultural journal.
Future Human Image serves as a forum for the exchange of information and views between academics and prac-

titioners, NGOs and the community, data producers and users. 
We welcome articles written by professional scholars and practitioners in:
 Philosophy of Education
 Neurophilosophy
 Social Philosophy
 Philosophical anthropology
 History of Philosophy
 Philosophy of Mind
 Futurology
 General Psychology,
 Child Psychology,
 Differential Psychology,
 Cognitive Psychology,
 Educational Psychology
 Psycholinguistics
 Social Psychology
 Pedagogy
 Education theory and practice
 Curriculum
 Psychopedagogy
 Gender studies in education, etc.
http://www.fhijournal.org/
E-mail: logos35@yandex.ru
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