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Питання лекції:

1. Філософський аналіз суспільства

2. Проблема людини у філософії



Реферати
1. Концепція сталого розвитку суспільства

2. Футурологія - наука про майбутнє суспільства

3. Україна: перспективи та можливості розвитку

4. Проблема бідності і соціальної поляризації

5. Неомальтузіанство і демографічна криза

6. Геополітика і сучасність

7. Фашизм як девіація соціального розвитку

8. Неомальтузіанство і демографічна проблема

9. Вільнодумство, конформізм і самостійність мислення

10. Соціальний оптимізм, гуманізм і нігілізм

11. У чому суть маніпуляції свідомістю?

12. Війна, як соціальне явище



Реферати:
• Проблема деантропологізаціі суспільства або втрата

«людського в людині»

• Постлюдина в в теорії трансгуманізму: ким він буде?

• Одновимірна людина "маси" в споживчому товаристві

• Духовне обличчя особистості, його характеристики

• Духовні цінності людського буття

• Сенс життя людини

• Проблема гуманізму в технократичному суспільстві.



Час людини  у космосі

Історія еволюції космосу 

включає два «покоління» - два 

циклу розвитку зірок.

За час існування Землі, вона 

разом з Сонцем зробила всього 

23 обороту навколо центру 

Галактики

Разом з людиною нею була 

пройдена лише 1/130 частини 

цієї орбіти



Історичний час

 Якщо припустити, що 

Земля існує 24 години, 

то час існування людини 

складе близько 1 

хвилини

 Історія людства займе 

одну секунду
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Але такий малий для 

Всесвіту проміжок часу

наповнений історією 

духовних дерзань, воєн і 

революцій, драматичних 

подій і торжества 

прогресу



«Осьовий час»

• Технологічна

революція: вік бронзи змінив

вік заліза

• Виникнення держави,

філософії, культури в трьох

центрах світової культури

• Виникнення історії, 

прагнення пізнати її хід



Які проблеми вивчає 

соціальна філософія?
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1. Генезис і характер розвитку

• Антропосоціогенез

• Тенденції розвитку 

сучасного суспільства

• Майбутнє суспільства



2. Оптимізація форм 

існування

• Пошук ідеалу

• Аналіз характеру 

соціального і політичного 

взаємодії

• Досягнення сталого 

характеру розвитку



3. Дослідження проблем у 

розвитку суспільства

• Глобальні проблеми 

людства

• Проблеми історичного 

етапу розвитку

• Процеси соціального 

життя



Глобальні проблеми 

цивілізації



1. Філософський аналіз 

суспільства
Етимологія

«Соціо» - з'єднувати, 

об'єднувати, вести спільну 

працю.

Соціальність відображає 

принцип системності, 

властивий живій і неживій 

природі



Сергій Кара-Мурза

Навіть системи неживої природи утворюють складні 

комбінації і поведінку:

як зберігають стійкість форми хмари, адже це всього 

туман з дрібних крапельок води?

чому не розпадається смерч, натрапивши на 

перешкоду?

як з випадкового скупчення азотистих речовин ... 

формується запис зберігання і зчитування генетичної 

інформації?

- як забезпечується неймовірна стійкість «поведінки» 

записаної в генах програми?



Життя, як спосіб системної 

організації, характеризується:
- збереження цілісності;

- інформаційно-

енергетичний обмін із 

зовнішнім середовищем;

- стійкою системою 

управління;

- передачі генного коду.



Спільності пов'язані

• Народ - мовою, культурою 

походженням, історією;

• Нація - державністю, 

економічними, політичними і 

духовними відносинами;

• Держава - системою права, 

законів, підтримання безпеки, 

оборони



Суспільство в філософському 

розумінні
Продукт 

цілеспрямованої 

розумно організованої 

спільної діяльності 

великих груп людей, 

об'єднаних на основі 

спільних інтересів і цілей



Що змушує людей 

об'єднуватися?
• Війна з дикою природою?

• Війна з іншими 

племенами, народами?

• Томас Гоббс: «Війна всіх 

проти всіх»?



Фізикалізм

Шарль Фур'є розглядав 

ототожнював соціальні 

зв'язки, об'єднання людей з 

законами всесвітнього 

тяжіння



Географічна школа
Шарль Монтеск'є, Лев 

Мечников

Клімат, грунт, стан 

земної поверхні 

визначають розвиток 

суспільства, дух народу 



Геополітика
Ф. Ратцель, П.Савицький, 

С. Маккиндер, А.Мехен, 

Шмітт, Хаусхофер, 

Р.Челлен

Держави, як просторові 

організми



Біологічне напрямок

• Т. Гоббс, Г. Спенсер

• Суспільство -

біологічний організм



Соціал-дарвінізм

Л. Гумпіловіч, А. Смолл

Г.Ратценгофер, 

Поширення законів 

тваринного світу на 

суспільство



Геополитика



Геополитика



Самуель Хантінто

Війни третього 

тисячоліття будуть 

проходити по зламів 

цивілізації



Збігнєв Бжезинський

Велика шахівниця. 

Панування Америки і 

ії геостратегічні 

інтереси



Ідеалістичні концепції

• О. Конт, П. Сорокін, 

Г. Гегель,

• Ідеї, духовні 

цінності 

визначають характр 

розвитку 

суспільства



Матеріалістичний підхід

• К. Маркс, П.Лафарг, 

К.Каутский, М. Бухарін

• Економічна сфери 

визначає розвиток всіх 

сфер суспільства, Базис 

(ПО) визначає 

надбудову (форми 

суспільної свідомості, 

ментальність)



Космічна концепція

• В. І. Вернадський, 

К. Е. Ціолковський, 

О.Чижевський

• Щодо руху в майбутнє

людству необхідно

мати ноосферний

світогляд



Ознаки суспільства

• територія проживання

• історичний годину

• історична свідомість

• мова

• культурні цінності

• Особливості соціальної 

психології, ментальність



Структурні елементи 

суспільства
• Розвинена система 

соціальних відносин

• Колективна воля, 

социальная активність

• колективне свідомість

• саморозвиток

• Здатність до передачі 

колективного досвіду 

(соціалізація)



Суспільство

система взаємопов'язаних 

індівидів, наділених кол-

колективні волею і кол-

колективного свідомістю, 

що стимулюють їх спільну 

діяльність до розвитку, 

щодо умов факторів 

зовнішнього середовища, 

що змінюються .



Розвиток і функціонування 

суспільства

• Розвиток суперечливий: 

це синтез сходження і 

регресу

• Він може 

самозруйнувався, якщо 

не подолає хаос, 

злочинність, корупцію, 

конфлікти іетересов



Не витримали балансування на межі 

знищення

Вавилон, Каргафен, Римська імперія, 

Хунну, Хазарія, Золота орда, держави 

інків, майя, атцеков, курдів, палестиців



Розвиток - особлива 

форма
• Не є розвитком 

функціонування, 

повернення в вихідну 

точку

• Розвиток - досягнення 

нової якості або шляхом 

революції, або 

модернізація, 

реформування 

найважливіших структур





Класифікація форм розвитку

• Детерміністичні концепції в 

якості джерел розвитку 

розглядають ресурси 

природи, інтелект і 

технічну творчість

• Індетерміністічні -

необхідність відповіді на 

зовнішній виклик



Детерміністичні концепції

• Прогресивно-

поступального типу 

(Г. Гегель, К. Маркс)

• Еволюціонізм 

(О.Конт, Ч. Дарвін, Г. 

Спенсер)

• Циклічні теорії 

(О.Шпеглер, 

П.Сорокин)



Індетерміністіческіе концепції

• Бифуркационного типу 

розвитку - відповідь на 

виклик (А. Шопенгауер, Ф. 

Ніцше, Б. Рассел)

• мальтузіанство

• мілітаристські

• інопланетного впливу



Функціалістічні 

концепції

• Виступають як альтернатива теорії конфлікту 

К. Маркса, Р. Дарендорфа

• Спрямовані  на досягнення внутрішньої 

стабільності, стійкості системи

• Прикладом може служити теорія структурного 

функціоналізму Т. Парсонса, котрий окреслив 

необхідними для системи функції: адаптації, 

інтеграції, ціледосягнення і ціннісної 

орієнтації



Критерії сталого розвитку

• Толерантність -

несприйнятливість до 

деструктивних факторів;

• Резістность - здатність 

витримувати навантаження 

певної величини;

• Еластичність - здатність 

відновлювати параметри 

після зняття навантаження.



• - Матеріально-

виробнича 

сфера

• - Соціальна 

сфера

• - Політична 

сфера 

• - Духовна сфера

Структуру суспільства утворюють:



2. Проблема людини у філософії



Микола Бердяєв

Філософія є 
пізнання 
світу через 
людину



Федір Михайлович Достоєвський

Людина є таємниця, і я прагну 
розгадати цю таємницю, щоб бути 
людиною



КОСМІЧНИЙ  
ВИМІР 

Протагор: 
«Людина 

є мірою всіх речей»

Космоцентризм Демокріта: 
«В якій мірі Всесвіт є 

макрокосмосом, в такій же мірі і 

людина є мікрокосмом» 

Сократ: «Пізнай себе!»

І. Кант: 

«Дві речі наповнюють
груди все більш великим 
хвилюванням, коли я 
розмірковую про них. Це
вид зоряного неба над 
моєю головою і моральний
закон в мені»



• Буддизм: людина - органічна частина духовного космосу, 
яка перебуває в постійному саморозвитку і перевтілення, 
його призначення - саморозвиток і виконання законів
карми;

• Космоцентризм розглядає людину, як мікрокосмос, який
прагне до гармонії з макрокосмосом - Всесвіту, природою, 
законами поліса;

• Теоцентризм розглядає людину, як вище творіння Бога, що
прагне подолати свою гріховність і наступного
божественному;

• Антропоцентризм розглядає людина як самодостатньої
особистості, творця, який прагне до зміни світу.



• Соціологізм розглядає людину, як сукупність громадських 
зв'язків та відносин, ігнорує природну сутність людини, 
вважає її функцією суспільного життя;

• Соціал-дарвінізм заявляє про необхідність штучної 
саморегуляції людського роду, відбору кращих його 
представників;

• Раціоналізм, як класична парадигма філософії, розглядає 
людину носієм розуму, істотою, здатним до самопізнання, 
а людське мислення - головною детермінантою його 
життєдіяльності;



• Антропологічний матеріалізм: удосконалення людини 
пов'язано з усвідомленням власної краси і величі людини, 
а суть її полягає в тому, що вона володіє розумом, серцем і 
волею, це духовна істота, здатне до любові;

• Діалектичний матеріалізм вважає одним з головних 
чинників соціалізації людей їх спільна праця, його 
недоліком вважають недостатню увагу до людини, як до 
духовного світу;

• Технократизм розглядає людину, як складний механізм, 
засіб для досягнення цілей



• Гуманістична філософія проголошує людини 
метою, а не засобом соціального розвитку, 
розглядає вищим сенсом буття людини духовне 
самовдосконалення, позитивні духовні 
устремління, формує таке ставлення до людини, 
яке підкреслює її людську гідність і створює умови 
для найбільш повної самореалізації;

• Екзистенціалізм розглядає людину як трагічне 
істота в світі абсурду



• Трансгуманізм розглядає перетворення генетичної 
природи людини шляхом клонування і єднання з 
високо розвинутим штучним інтелектом;

• Ноосферна концепція пропонує розглядати 
людину як космічне істота, здатне впливати на 
долі Всесвіту, ставить за мету перетворення Землі 
і навколишнього простору в «сферу розуму», 
гармонізація процесу удосконалення людини і 
збереження природи.



Багатовимірність особистості, як біо, соціо, 
культурної (духовної) істоти

Грані «Я»:
- тілесне, фізичне «Я»;
- соціально-рольове, 
психологічне «Я» 
(самоаналіз мотивів своєї
діяльності, характеру 
рольової поведінки)
- екзистенціальне «Я», як 
джерело духовної
активності, сенс, самооцінка
«Я», як духовного істоти



Біологічне в людині

• Анатомофізіологічекое

• Генетичне

• Нервово-мозкові 
процеси

• Електрохімічні процеси 
(20 тис. Ферментів)



Наслідком абсолютизації
біологічного є:

• расизм

• соціал-дарвінізм,

• мальтузианство



Абсолютизація соціального

• Соціальні аспекти соцал-
дарвінізму

• фашизація

• Програмування 
соціальної поведінки 
техно-людей



Екзистенційні підстави
• Непредзаданность, незвідність до 

свого біологічного виду, 
непредопределённость, вічне зміна 
(не знає, ким буде завтра)

• Неповторність, унікальність, 
неймовірність приходу в цей світ

• Незавершеність і невичерпність 
(безмежність, багатогранність)

• Невимовність (поки шлях не 
закінчений, творчість триває)

• Прагнення до трансцендентальності, 
виходу за межі можливого



Метафізічность - світ духовних явищ

• Прагнення до краси та 
творчості, натхнення 

• Катарсис - духовне очищення

• Духовне піднесення і розвиток, 
пайдейя, як розкриття 
індивідуальності 

• Емпатія і мімезис

• Самотворення, 
самоврядування, 
самодисципліна, 
самоорганізація



Людина

Є біосоціо-культурне 

діяльнісної істота, що 

виділяється з природи 

своєю здатністю 

перетворювати світ, 

реалізовувати свій творчий 

потенціал і стверджувати 

дух гуманізму стосовно 

інших людей



Індивід, особистість, 
індивідуальність

• Індивід - конкретний, 
одиничний
представник
людського роду

• Особистість – індивід у 
сукупністі соціально
значущих рис, 
здатність людини до 
розвитку і рефлексії



Індивідуальність

Не тільки протидія
конформізму, а й здатність
прояви своїх «сутнісних
сил», свого справжнього «Я»
Характеризує специфічні
риси даного організму, 
своєрідне поєднання і 
придбаних властивостей, які
проявляються в 
особливостях
темпераменту, характеру, 
специфіки інтересів.



Володимир Мономах

Висунув ідею 
індивідуальної 
неповторності людини, 
оцінки його особистісних 
якостей за трудовою 
творчої активності, 
моральної змістовності 
вчинків і оптимізму духу



Розкрити індивідуальність, це:

Пізнати і 
«знайти 
себе» -
розкрити 
здібності, 
таланти, 
отримати 
навічки та 
вміння



За ступенем розвитку здібностей
виділяють:

• Обдарованість - високий рівень 
вираженості здібностей, що забезпечує 
можливість успішного виконання 
діяльності.

• Талант - це поєднання здібностей, що дає 
людині можливість успішно, самостійно й 
оригінально виконувати яку-небудь 
складну діяльність.

• Геніальність - вищий рівень розвитку 
здібностей, створює можливість 
досягнення особистістю таких результатів, 
які відкривають нову епоху в житті 
суспільства, у розвитку науки і культури.



Проблема сенсу життя розкривається

• На аксіологічному
(ціннісному рівні: 
Камю: чи варте життя, 
щоб прожити його ще
раз)

• Екзистенційному
(відчуття повноти буття)

• Акмеологический (які
вершини були взяті)



В.А. Жуковський

То сказано глупцом и 
принято глупцами, 

Что будет смерть для нас 
творить ужасный свет! 

Пока на свете мы, она еще 
не с нами; 

Когда ж пришла она, то нас 
на свете нет! 



Дискретність життя

• Людина - єдина істота, яка усвідомлює 
свою смертність

• Ставлення до смерті - це відношення до 
життя. Ще стародавні мислителі 
проголосили: "Хочеш жити правильно -
думай про смерть".

• Прагнення відмахнутися від неминучості 
смерті призводить до невірного і 
неповного розуміння сутності життя і 
самого себе.



Стів Джобс: «Ніщо не мотивуєте так, як 
розуміння того, що я скоро помру»

• Фалес: «Жити треба 
так, як ніби тобі 
залишилося занадто 
багато і занадто 
мало»

• Мартін Хайдеггер: 
«Треба встигнути 
стати»



Усвідомлення дискретності 
може:

• породити і почуття відчаю, марності
людських зусиль, безнадійності, до 
знецінення самого життя, яка 
сприймається як «суєта суєт і всіляка
суєта»

• бажання схопити момент, отримати
якомога більше чувственнік
задоволень, всього того, що
пов'язано з багатством, комфортом, 
кар'єрою

• допомогти людині сконцентрувати
свої зусилля, відкинути все суєтне і 
незначне, щоб подолати смерть.



Походження людини

Серед різних концепцій - релігійної, 
космічної, концепція природного походження 
- антропосоціогенезу, описує сам процес 
виникнення людини виходячи з особливостей 
його життєдіяльності



Homo erectus
(людина прямоходяча, архантроп)

1,8 мільйона років 

тому через 

територію 

Близького Сходу 

широко поширився 

по Євразії аж до 

Китаю



Соціальні чинники виникнення 

людини

• Праця - формування проблемного 

мислення

• Мова - шлях до абстрактного і 

опосередкованого мисленню

• Колективний спосіб 

життєдіяльності, як умова передачі 

кодів культури, соціалізації, 

виховання



Людина як носій 

розуму
Істота, здатне до 

абстрактного 

опосередкованого 

сприйняття інформації

Рене Декарт «Думаю, 

отже, існую»



Блез Паскаль

Людина, безумовно, 

створений, щоб думати, 

і в цьому головна його 

гідність і головна справа 

його життя. Прагнути 

мислити гідно - в цьому 

основа моральності.



РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ І Є 

ДУХОВНІСТЬ?



Homo habilis 
Як саме «людина вміла» -

Homo habilis зміг 

сформувати у себе основи 

духовності?

Що дозволило «вирвати» 

людину з напівдрімотному 

стану тваринної свідомості 

і викликати духовні 

потреби?



Інтелект - тільки умова 

розуміння прекрасного і 

етичного

• Макс Шеллер: особливе 

становище людини в 

космосі: не пристосування, а 

зміна місця існування

• Активність людини дала 

можливість конкурувати з 

могутніми силами природи



Шри Ауробіндо Гхош

«Духовність, не їсти інтелектуальність, 

що не ідеалізм, чи не поворот розуму до 

етики, до чистої моралі або аскетизму; це 

і не релігійність, що не пристрасний 

емоційний підйом духу - навіть не суміш 

цих чудових речей .... Духовність в 

своїй сутності є пробудження 

внутрішньої дійсності нашого 

істоти, нашої душі - внутрішнє 

устремління пізнати, відчути і 

отожествить себе з нею, іманентною в 

космосі і поза Космосу, а також в нашій 

істоті ».



ПІДНЕСЕНЕ –

джерело духовної зміни

Людина, прагнучи зрівняти свої сили з 

силами природи, отримав простір для 

розвитку

Микола Бердяєв: духовне там, де є до 

чого підніматися і куди заглиблюватися



Піднесене - джерело духовної 

зміни

Говард Парсонс: 

«Людина є тварина, 

яка здатна 

дивуватися. Коріння 

форм духовної 

діяльності, йдуть зі 

феномену подиву ... » 



Homo estetikus

Відкритість світу 

(космоцентризм), мімезис, 

розуміння прекрасного, 

важливості гармонійного 

духовного розвитку, 

відповідного законам 

істини, блага і краси.



ПРОБЛЕМИ:
- свідомість приймає рабство і війни по завоюванню рабів;

- людина підпорядкований космосу;

- «Поезіс»: творчість не пов'язано з реконструкції космосу;

виникли найперші в людській історії концепції імморалізму

Калликла (мораль, справедливість - це змова слабких проти

сильних) та Фрасимаха, Антифонта (мораль - змова сильних

проти слабких);

- духовним станом в Античності вважається стан

безтурботності, спокою, споглядальності (автарксія), стоїки

вчать незворушності в ситуаціях, що вимагають співчуття;

- душа, духовне надмірно раціоналізується.

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21261/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21261/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21238/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21238/439/82/


Відродження

це принципово інший рівень 

ставлення до світу в епоху 

Відродження: людина-творець 

підноситься над світом і прагне 

його змінити, це розкріпачення 

творчості і творчої 

індивідуальності.

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21448/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21448/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21356/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21356/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21183/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21183/439/82/


Homo creator 
Людина творець Епохи 

Відродження, який 

усвідомив самоцінність 

творчості, та який 

прагне розкрити власну 

індідуальность



ПРОБЛЕМИ:

• отримання свободи призводить до 

падіння моральності,

• політику починають визначати подвійні 

стандарти Маківіавеллі,

• свідченням суперечливості епохи, 

духовного стану суспільства служить 

страта Джордано Бруно 1 квітня 1600

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21416/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21416/439/82/
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgrsgr.html
http://wallpaper.zoda.ru/space/wpgrsgr.html


Який тип особистості міг бути 

сформований після епохи 

просвітництва?

Це більш високий тип розвитку 

людини і його самосвідомості – Homo 

spiritus, який синтезує цінності 

предшедствуюшіх рівнів:

- розуміння прекрасного Homo 

estetikus;

- радості творення Homo faber,

- людяності Homo moralis,

- набуття істини Homo sapiens;

- ідеалу розвитку Homo humanus.

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/63667/1160/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/63667/1160/82/


Homo ludens 
людина, що грає

Дух гри залишає 

творчість творення, 

переміщається в сферу 

розваги

Йохан Хейзінга



Homo massae culturae

«Людина маси»

Ортега-І-Гассет: Людина маси -

той,«хто не відчуває в собі ніякого 

особливого дару ..., відчуває, що він 

щасливий відчувати себе таким же, як 

всі; необхідні риси його -

самодостатність, задоволення готової 

думкою, ігнорування основних 

принципів розуму».

Ортега-і-Гасет X. Повстання мас



Комфорт, зручності, ситість

і весь обман зникаючої,

смертної краси - ось ті

елементи, з яких складається

чарівний міраж, що 

присипляє

і паралізуює сили духовні.

Євген Трубецькй 

http://www.old.sibstrin.ru/phil/portr.html
http://www.old.sibstrin.ru/phil/portr.html


Homo

consumendorum
людина - споживач

«Суспільство масового споживання, -

зазначав Г. Маркузе, - створило свої 

цінності, вплинуло на культуру і 

контролює кожного індивіда. Потреби 

сучасної людини помилкові і нав'язані 

йому ззовні, що робить його рабом 

власних потреб. Для позитивного зміни 

суспільства людина повинна зробити 

«Велику Відмову» - змінити напрямок 

своїх потреб, звернувши свої бажання і 

почуття до високої духовності »



Егоцентризм

• - Егоїзм стає системним 

явищем;

• Егоїстична діяльність 

обертається егоцентризмом;

• Егоцентризму стає занадто 

багато.



Гіпертрофована свідомість і 

економіка

Експансивне

зростання

економіки

Прискорення темпів

виробництва

Руйнування

психіки

особистості

Зростання

егоцентризму в 

свідомості

Формування

невластивих потреб



ЩО РОБИТИ?

Для того, щоб «запустити» 

другий етап духовної 

еволюції, вирвати людину 

зі світу абсурду необхідно 

змінити себе, свій 

світогляд, правильно 

виховати своїх дітей



Духовне життя

• Забезпечення потреб в 

інформації;

• Освіта і наука;

• Література і мистецтво;

• Виховання і розвиток;

• релігія.



Духовна  криза є наслідком 

руйнування духовних основ 

особистості



Проблеми:
• маніпуляції свідомості

• Переростання свободи у 

вседозволеність

• Виховання почуттів і 

естетичного смаку

• зростаючої агресивності

• Розвиток системного 

позитивного мислення

• Натхненності і інтелігентності

• Духовного піднесення і 

пасіонарності



Примітивізація естетичного

Людина розучився 

бачити прекрасне, 

думати про високе.

Душа стала 

несприйнятливою 

в сприйнятті 

піднесеного, 

таємниць 

світобудови.



Шри Ауробиндо Гхош

«Духовність, не їсти інтелектуальність, 

що не ідеалізм, чи не поворот розуму до 

етики, до чистої моралі або аскетизму; це 

і не релігійність, що не пристрасний 

емоційний підйом духу - навіть не суміш 

цих чудових речей .... Духовність в 

своїй сутності є пробудження 

внутрішньої дійсності нашого 

істоти, нашої душі - внутрішнє 

устремління пізнати, відчути і 

отожествить себе з нею, іманентною в 

космосі і поза Космосу, а також в нашій 

істоті ».



Духовність

наше відчуття і 

передчуття того, до чого 

покликана людина ..., це 

завжди шлях особистого 

подвигу, особистого 

протистояння брехні 

розповсюдженій у світі і 

брехні усередині себе 

самого »

Тамара Амеліна



Духовність

• Є протистояння своїм вузько егоїстичним, 

меркантильним потребам

• Здатність піднятися над світом 

повсякденності

• Бути етичним не тільки в силу традиції, але 

в силу розуміння своєї людської сутності



Homo spiritus 
. Людина, яка досягла 

високої моральної 

зрілості, що ставить перед 

собою високі цілі, що 

направляє інтелект на 

службу людству



Філософське осягнення світу

Формування не 

наукової картини 

світу, а людини, яка 

розгадує таємниці 

природи



Homo wondering 

Людина, яка 

дивуюється, є 

відкритою світу, яка 

прагне проникнути в 

його таємниці



Homo science 
Homo science - «це 

свідчення перемоги 

розуму над 

божевіллям 

повільного, але 

вірного сповзання до 

катастрофи»

В'ячеслав Кудін

Роздуми. С. 219



Homo responsible 

Людина 

відповідальний -

людина з 

ноосфорним 

світобачення, 

екософіческім 

творчістю



Homo spiritus

людина духовна
Термін ввів Девід Хоукінс (David R. Hawkins)

Основні роботи: «Око Я, від якого нічого не приховано.

Про природу свідомості »,« Сила проти насильства »

Характерні риси Homo spiritus:

Ноосферне світосприйняття;

Екософічность творчості;

Планетарна самоідентифікація, ідентичність.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://discussiya.com/wp-content/uploads/2008/11/darkmatter.jpg&imgrefurl=http://discussiya.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8/&usg=__Tv-HRrDu23nLcDv2i0W9BuA2ohc=&h=300&w=300&sz=38&hl=ru&start=5&um=1&tbnid=6pa_tSUjh5T2lM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q%3D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%2B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://discussiya.com/wp-content/uploads/2008/11/darkmatter.jpg&imgrefurl=http://discussiya.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8/&usg=__Tv-HRrDu23nLcDv2i0W9BuA2ohc=&h=300&w=300&sz=38&hl=ru&start=5&um=1&tbnid=6pa_tSUjh5T2lM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q%3D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%2B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://natu-rus.ru/uploads/posts/thumbs/1232102921_pairitelgrb800.jpg&imgrefurl=http://natu-rus.ru/2009/01/16/kosmicheskie_oboi_planety_solnechnojj_sistemy.html&usg=__jzRTf88DVlkTnAUo_D_5zg4YMS0=&h=337&w=450&sz=44&hl=ru&start=27&um=1&tbnid=r4qabf5eGRDTqM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q%3D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%2B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%26ndsp%3D20%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://natu-rus.ru/uploads/posts/thumbs/1232102921_pairitelgrb800.jpg&imgrefurl=http://natu-rus.ru/2009/01/16/kosmicheskie_oboi_planety_solnechnojj_sistemy.html&usg=__jzRTf88DVlkTnAUo_D_5zg4YMS0=&h=337&w=450&sz=44&hl=ru&start=27&um=1&tbnid=r4qabf5eGRDTqM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q%3D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%2B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%26ndsp%3D20%26hl%3Dru%26rls%3Dcom.microsoft:ru:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF_ru%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1


Духовне 

обличчя

• Результат духовного розвитку і форма прояву 

духовності особистості

• Характеристика духовного в діяльності 

певних груп, професій, поколінь, епох

• Подання про ідеал, образі людини 

майбутнього



Людвіг Фейєрбах

Які ознаки істинно 
людського в людині?

Розум, воля і серце. 
Досконала людина 
володіє силою 
мислення, силою волі, 
силою почуття.



Духовне обличчя особистості

Пасіонарність, как енергія

утвердження добра 

Інтелігентність, як «світло розуму»: 

інтелектуальна продуктивність жвавість

розуму, твердість і надійність

висловлювань

Відкритість світу як пізнавальна

активність і світоглядна позиція, яка 

розкриває естетичне ставлення до світу



Пасіонарність

- Гегель: людина є сукупність його 

вчинків

- Активізація соціальної 

активності, лідерства, потреби у 

творчості, пристрасне бажання 

виконувати свої соціальні завдання і 

реалізувати власні соціальні ролі, 

що випливають з уявлення людини 

про добро і зло, про своє місце в 

суспільстві і космосі, наслідок 

високої духовної сили, сили духу і 

віри в ідею



Витоки пасіонарності

Джеймс Аллен. Як людина мислить.

«Подібно до того, як рослина виростає з 

насіння, кожен людський вчинок 

з'являється на світ з прихованих насіння 

думок. Без мислення, дія неможлива. Це 

в рівній мірі можна застосувати до 

"спонтанним" і "ненавмисним" вчинків, а 

також до свідомого поведінки.

Дія - це дозрілий бутон думки»



Микола Реріх

• Людина або творить, 

або руйнує. Одна 

маленька думка може 

зруйнувати світову 

справу

• Там, де виявлена 

думка, яка творить, 

там немає страху за 

майбутнє.

http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21416/439/82/
http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/21416/439/82/


Олексій Лосєв.

• інтелігентність, засноване 

на почутті «життєвого 

недосконалості»

• властиво «людині, яка є 

критично мислячою 

істотою



Відкритість світу

Духовний стан інтелектуального пошуку, в якому 

людина:

- відчуває естетичне почуття в зіткненні з 

загадковим, таємничим і дивно влаштованим 

всесвітом;

- відчуває радість буття, пізнання, духовного 

дерзання, знаходить оптимістичний світогляд;

- усвідомлює своє космічне призначення, формує 

віру в силу розуму, почуття життєвого оптимізму і 

довіри людям 



Що формує

відкритість світу?

• Інтелектуальна радість ігрового 

характеру розкриття істини,

• натхнення, як творче хвилювання душі 

людини, яка усвідомлює прекрасне, 

сприйняття піднесеного і

• формування почуття святості і 

благоговіння перед всесвітом, -

• Всі ці складові відкритості світу 

формують натхненну особистість, 

духовне обличчя якої перетворюється 

незгасним вогнем творчості.



Для успішного 

саморозвитку 

необхідно

Ставитися до пізнання, 

як до таємниці, 

невідомого, нового і 

недосліджені, що 

вражає нашу уяву, 

змушує прагнути за 

горизонти звичного світу



Душа повинна трудитися. Тільки в цьому 

запорука успішного саморозвитку і 

самореалізації.


