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НООСФЕРНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ
ОСОБИСТОСТІ ТА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
Кінець ХХ століття, що характеризується духовно-моральною кризою суспільства, виявляє компенсаторний процес, спрямований на відродження загальнолюдських ціннісних орієнтацій. Одночасно в педагогічних
сферах підвищується інтерес до концепції сталого розвитку1 як нового
підходу до проблем світоустрою та інструменту реалізації завдання з
поновлення ціннісного підґрунтя суспільства та інтенсифікації й оптимізації навчальної діяльності у школі, що виявляє поглиблення тенденцій сучасної школи до теоретичного та практичного поєднання навчання й виховання.
На наш погляд, зазначена мета повною мірою реалізується у концепції ноосферної освіти.
Наукова революція ХІХ–ХХІ століття, що принесла з собою глобальну ціннісно-світоглядну, духовну й екологічну кризу людства, виявила колосальну проблему фундаментального протистояння людини та її космопланетарного оточення. Найбільш рельєфно дух цього протистояння ілюструється висловом Ф. Бекона, відомого англійського натураліста, який
вважав, що “природу варто загнати собаками, підняти на дибу, зґвалтувати; її потрібно катувати, щоб змусити видати свої таємниці вченим; її потрібно перетворити на рабу, обмежити і керувати нею”.
Зрозуміло, що у масштабі всього людства цей хижацький умонастрій
здатний породити й іноді породжує життєву стратегію, засновану на однобічному контролі, силі та суперництві. Вона прославляє лінійний прогрес і необмежене зростання, коли матеріальна вигода і збільшення націо-
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нального доходу розглядаються як основний критерій добробуту і показник життєвого рівня.
Ідеологічна, соціально-політична та світоглядна стратегія, що випливає з такої життєвої позиції й поведінки, невблаганно приводять людину
до серйозного конфлікту із її власною цілісною природою, із фундаментальними законами Всесвіту, де існування всіх живих та неживих систем залежить від дотримання оптимальних параметрів, а максималiзацiя у процесі реалізації певних цілей, яка поширюється у новий час історії людства
– це неприродна і небезпечна стратегія.
У Всесвіті, який онтологічно ґрунтується на принципі цілісності та
циклічності, така стратегія вимагає незворотного лінійного руху і необмеженого росту, що у перспективі означає повне виснаження невідновнювальних природних ресурсів, особливо копалин енергоносіїв, нагромадження токсичних відходів, які забруднюють повітря, воду і ґрунт, руйнуючи усі життєво важливі умови для підтримки життя.
Вищеокреслений підхід до життя стверджує суперництво і дарвінівський постулат “виживання найбільш пристосованих” як здоровий принцип існування, що заперечує усвідомлення екологічної цілісності світу та
виключає поширення різних форм соціальної та економічної кооперації й
творчої співпраці – саме те, що, як ми вважаємо, є головними пріоритетами екологічної освіти і виховання, яке слід спрямувати на теоретичне (абстрактно-логічне й інформаційно-фактологічне) і практичне (предметноперетворювальне, поведінкове та перцептивно-афективне) пізнання й
освоєння цілісності Всесвіту та єдності, взаємної просякнутості всіх
форм його існування.
Завдяки осягненню фундаментальної цілісності світу та переживанню
її духу у повсякденному житті для людини стає можливим отримувати інтенсивне задоволення в кожний момент життя і в кожній звичайній ситуації – від їжі, людських контактів, праці, мистецтва, прогулянок на природі.
Це значною мірою зменшує постійне прагнення людської істоти до помилкових надій та складних цілей, у неї значно зростає здатність насолоджуватись своїм життям і пробуджується інтерес до цього життя в цілому і до
кожної його форми окремо, що супроводжується глибоким осягненням
сутності екології, формується інтегральне бачення світу. Це приводить до
“добровільної простоти”, котра може розумітися як вираження глибокої
мудрості.
У наш час стає очевидним, що надія на політичне, соціальне й економічне подолання нинішньої всесвітньої духовної та економічної кризи має
випливати зі стану інтеграції людини та її соціо-космопланетарного оточення, що переборює безнадійну психологію “вони проти нас”, котра по-

роджує лише маятникові зрушення, що полягають у зміні ролей гнобителів і гноблених2.
Нині стає зрозумілим, що соціально-політичний та економічний розвиток будь-якої держави обов'язково має супроводжуватися збереженням і
відновленням довкілля, розвитком психологічної та соматичної цілісності
людини (котра сприймається як мета й вища цінність, а не як засіб), інакше під загрозу ставиться життєдіяльність суспільства в цілому і кожної
людської істоти зокрема. Ключовим принципом взаємодії людського суспільства і природи мають бути не споживацтво й насильство, а гармонійне
співіснування. Сьогодні слід усвідомлювати: невирішені проблеми людини (які виявляються як у площині її зовнішньої так і внутрішньої життєвої
активності) становлять серйозну небезпеку повноцінному існуванню будьякої країни. Україна вже відчула це на практиці. Демографічна ситуація в
Україні ускладнюється з кожним роком, коли народжуваність в Україні є
вдвічі нижчою, що необхідна для простої репродукції (відтворення) населення. Це ж стосується й демографічної ситуації у світі. Екологічний стан
довкілля, природного та соціального оточення може вважатися одним із
чинників поширення вживання наркотиків серед молоді в Україні: кількість наркозалежних щорічно зростає приблизно на 45 %, а ВІЧінфікованих – у 6,3 рази, серед яких – 86 % є наркоманами. При цьому
близько 1 % населення України зараз ВІЧ-інфіковані. Лише 20 % дитячого
населення країни здорове.
Відтак, значно актуалізується проблема розвитку екологічної,
ноосферної освіти.
Радикальна трансформація сучасного філософського погляду на
світовий розвиток відбулася на початку 70-х років, коли була
сформульована ідея меж росту, що прогнозує "екологічний колапс" для
цивілізації майбутнього при збереженні сучасних орієнтирів світового
розвитку. Саме відтоді розпочала формуватися сучасна філософія
екологізму – світогляд, що виходить із визначального статусу проблеми
взаємовідносин людини і біосфери в динаміці цивілізаційного процесу.
Нині людство шукає гідну відповідь на "екологічний виклик", що
постав перед цивілізацією XX та ХХІ сторіччя. Якщо в 70-х роках мало
місце усвідомлення специфіки взаємовідносин суспільства і природи в
умовах НТР, а в 80-х роках вироблялася тактика пом'якшення соціальноекологічної ситуації і "гасіння" гострих "екологічних пожеж" локального і
регіонального масштабу, то на початку ХХI сторіччя людство, задля
виживання, має розробити і приступити до активної реалізації єдиної
глобальної стратегії загальносвітового розвитку, що забезпечує якість
навколишнього середовища для цивілізації XXI сторіччя.
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Основний принцип екологічного аспекту концепції стійкого розвитку
пов'язаний із забезпеченням коеволюції суспільства і природи, людини і
біосфери, відновлення відносної гармонії між ними, націленість усіх
суспільних трансформацій на формування ноосфери і забезпечення
екологічної безпеки ноосферного розвитку.
Зазначене вище знайшло свою практичну конкретизацію у концепції
ноосферної освіти. Обґрунтування ноосферної освіти випливає із теоретичних побудов Н.В. Маслової і Б.О. Астафьєва, які розробили модель
розвитку науки як форми суспільної свідомості3.
На першому етапі учені вивчали елементи природи, на другому – системи в природі і Світі, на третьому – системи систем. Відтак, на першому
етапі досліджувався склад природних елементів, на другому – причиннонаслідкові відносини в природі, на третьому – динаміка системних відносин.
На першому етапі класичної науки застосовувалися переважно спостереження, опис, експеримент. На другому етапі – некласичної науки –
використовувалися методи, що враховують позицію дослідника (особистісну компоненту). Елементи 1-го і 2-го етапів перейшли в 3-й етап – постнекласичної або синергетичної науки, яка спирається на методи міждисциплінарних досліджень, проектування, моделювання, історикопорівняльні методи, комп'ютерні технології та ін.
Головним методологічним принципом раннього, або класичного етапу, був об'єктивізм і математичний формалізм. Цю методологію використовували Р. Бекон, Ф. Бекон, І. Кеплер, Р. Декарт, І. Ньютон, Г. Лейбніц,
Г. Галілей, М.В. Ломоносов та ін. На етапі некласичної науки виникають
нові методологічні принципи: принципи відповідності і доповнювальності
Н. Бора, принцип заборони В. Паулі, принцип невизначеності
В. Гейзенберга, припускається суб'єктивність – принцип інтуїцизму в математиці й інших науках (К. Гаусс, Л. Кронекер, А. Пуанкаре, Я. Брауер,
Э. Борель, Г. Вейль, К. Гедель).
У епоху постнекласичної науки переважають синергетичні методи. Грецьке слово “synergos” означає “спільну дію”. От чому системні
підходи, інтегруючі багато можливостей науки, стають нормою разом з
принципом екологізації, психологізації і холістичності (тобто цілісності).
Представниками цього напряму є Н. Вінер, Ф. Крік і Дж. Уотсон,
І.Р. Пригожин, Ф. Капра, Г. Хакен, Д. Бом, Р. Сперрі, К. Прібрам,
Р. Пенроуз і багато інших. У математиці розвивається напрям конструкти3
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вної математики А.А. Маркова. У біології – теорія функціональних систем
П.К. Анохіна та ін.
На основі вивчення цих етапів складена хронологічна таблиць відкриттів, що включають 773 найбільших відкриттів і винаходів світової науки вказаних трьох етапів. Таблиця розміщена в книзі “Основи Всесвіту“4.
З початком третього тисячоліття стартував новий етап у розвитку науки,
коли могутнє дерево синергетичної науки завдяки відкриттю "Закону Творіння трансформувалося в нескінченно величезне древо самоорганізації
світової енергії – древо життя Світу, а збагнути це древо Світу може тільки космічная наука, озброєна комплексом Загальних Законів Світу". Відтак, цей етап можна назвати етапом космічної наукою, об'єктом якої є цілісні, інформаційно-генетично єдині космічні системи. Предметом досліджень на цьому етапі стають Загальні Світові Закони й їх прояви, Закони
Суспільства й осягнення світу.
На цьому етапі використовуються методи, раніше невідомі, біологічно
адекватні Законам Світу (біологічний зворотний зв'язок, 5–8 нейроконтурів головного мозку, відповідно до Т. Лірі). Переважно використовується
методологія природовідповідності. На цьому етапі, як вважає
Б.О. Астафьєв, людство починає осягати Загальні Закони Світу, Головний
Закон Світу – Закон Творіння, інформаційно-генетичну єдність Світу і його ієрархічну організацію, визначає своє місце в світовій системі. Історично абсолютно необхідна диференціація наук привела до вагомих результатів – спеціальні закони у галузі фізики, хімії, біології тощо. При цьому
диференціація наук привела до втрати зв'язку між різними науковими дисциплінами, тому необхідно було, об'єднавши досягнення різних наук і
розвинувши їх, створити теорію єдиного Космосу. Така можливість з'явилася в кінці ХХ століття, коли виявилися Закони Суспільства, що забезпечують його стійкий розвиток.
У 70-і рр. ХХ столітті нобелівський лауреат Ілля Романовіч Пригожин
писав, що було б справді дивом віднайти підґрунтя всіх наук, а в 1996 році
Б.О. Астафьєву, як він пише, вдалося відкрити певний енергоінформаційний алгоритм Світу, який він назвав еволюційною константою
і вивив його математичну формулу. Через 4 роки після цього (у 2000 р.)
було сформульовано поняття Генома Світу, точний вираз якого був розшифрований ще через три роки – у 2003 році.
Відкриття еволюційної константи і Генома Світу дозволили
Б.О.Астафьєву вперше сформулювати визначення Закону як такого і Закону Творіння.
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Закон – це правило структурно-функціональної організації Світу і його систем, нормоване Геномом Світу й обов'язкове для життєзабезпечення
та успішного еволюційного розвитку.
Творіння систем Світу відбувається при взаємодії протилежно спрямованих енергоінформаційних сил, що реалізуються відповідно до алгориму Генома Світу.
Геном Світу – це енергетичний алгоритм еволюційного розвитку інформаційно єдиного Світу (Космосу). Матерія – кристалізована енергія, а
Космос – кристалізована генетично єдина енергія, що розвивається в двох
протилежних напрямах, гармонійно взаємодіє і творить незліченну множину форм життя, які відрізняються структурно-функціонально за потужності енергій, що вміщуються в них, та їх енергетичних потенціалів.
Закон Творіння – правило перетворення енергії в енергоматерію, що
визначається Геномом Світу і забезпечується нескінченною множиною
інформаційно єдиних (взаємопов'язаних) форм життя. Водночас цей закон
– структурно-функціональний порядок енергоматеріального Світу відповідно алгоритму еволюційного розвитку енергій, що визначає інформаційно-генетичну єдність Світу та його систем.
Закон Творіння є Головним, базовим Законом Світу, який дозволяє, на
думку Б.О. Астафьєва, визначити 47 Загальних Законів Світу. Вони опубліковані в трьох книгах (“Теорія єдиного живого Всесвіту” (1997 р.), “Основи Всесвіту” (2002 р.), “Всезагальний Закон Творіння” (2004 р.). Відкриті Загальні Закони Світу лягли в основу трьох блискуче розроблених класифікацій, створених академіком Н.В. Масловою, які викладені в трьох
таблицях, подібних до таблиці періодичних елементів Д.І. Менделєєва.
Вони включає 192 групи законів Людини, Природи і Суспільства. Кожна
група відрізняється від інших потужністю закладеної в ній енергії. Про
живу сутність Законів засвідчує той факт, що кожна з цих таблиць і закладених у них груп Законів несе в собі генетичний код. Цим кодом є алгоритм еволюційного розвитку Світу, тобто еволюційна константа, що, як
зазначає Б.О. Астафьєв, є встановленим фактом.
Іншими науковцями зроблені важливі кроки до космічної науки. Це
праці видатних вітчизняних учених-академіків філософа-системолога автора теорії розвитку систем Ю.А. Урманцева, фахівців у галузі інформаційних наук – авторів видатних праць, присвячених сталому розвитку суспільства – О.Л. Кузнєцової, П.Г. Кузнецової, Б.Є. Большакової, видатного
психолога І.Н. Шваневої, генетика, що розвиває ідеї хвильової передачі
генетичної інформації П.П. Гаряєва, фізика-теоретика та ін.
Все це дозволяє чітко уявити завдання освіти нового етапу. Тут є велика онтологічна складність: науку роблять окремі геніальні і творчі особистості, а вчити потрібно всіх. Ось чому освіта не може бути відразу космічною (а наука може!). Розуміючи складність переходу до нових вер-

шин знань і вмінь, автор концепції ноосферної освіти академік
Н.В. Маслова обирає ключовим словом РОЗУМ (від грец. noos), тому
освіта найближчого етапу названа ноосферною. Цей термін означає, що в
найближчі десятиліття необхідно опановувати новими можливостями
людського розуму, перш за все функціями 5-го нейросоматичного контура
головного мозку (біологічного комп'ютера), за Т. Лірі. Вихід на цей контур адекватний квантовому переходу на новий, могутніший енергетичний
рівень мислення й інформації – космічної інформації.
Нове вміння надасть нову потужність освіті: нелінійний шлях сприйняття інформації, тобто сприйняття одного об'єкту в одиницю часу зміниться сприйняттям за той же час цілісного гештальта (образу). До навчання залучаються душа, тіло, головний мозок людини, і кожний з названих параметрів людського організму має свої закони функціонування.
Таким чином, проведений аналіз дозволяє дійти висновку, що ноосферна освіта націлена на перехід до цілісного мислення за допомогою
оволодіння програмою 5-го нейросоматичного контура, який реалізується
на основі чистоти помислів людини, оскільки, як пише Б.О. Астафьєв, цей
5-й контур дозволяє перевіряти істинність інформації на персональному
рівні, на рівні душі – свого роду персональному детекторі брехні, а сама
якість сприйняття дійсності учнем залежить від особистісних ціннісних
(аксіологічних) ідеалів, формуванню яких сприяє ноосферна освіта. Уперше з'являється можливість налагодити процес навчання, орієнтований на
особистість учня, на його духовне та соматичне здоров’я.

