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ДУХОВНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФИ * 

ІСАКОВА О. І.
кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук 
ГАЛКІНА Є. О.
студентка факультету агротехнилогіїта екології
Таврійського державного агротехнологічного університету 
м. Мелітополь, Запорізька область, Україна

Духовна соціалізація особистості є однією з найбільш значущих соціально- 
філософських проблем. Збереження моральності, культурно-історичної спад
щини, утвердження в суспільстві патріотизму і гуманізму, розвиток багатові
кових духовних традицій повинні стати пріоритетами в духовній сфері життя 
сучасного суспільства, що переживає кризу своєї соціально-культурної іденти
чності. Ця криза веде до втрати традицій, девальвації ідеалів і смислів, підміні 
досягнень культури «стандартами» цивілізації.

В даному контексті соціально-філософське осмислення духовної соціалізації 
особистості, як основи соціальної взаємодії, набуває особливу світоглядну 
значущість і приймає характер не просто абстрактно-етичний, а соціальний і 
цілком конкретний.

Виходом із зазначеної кризи є набуття особистістю моральності, звернення 
до духовності, відродження власної людської сутності в нас самих, викорис
тання різних духовних практик і розвиток певних соціальних технологій, які 
дозволяють удосконалити систему соціальної взаємодії в суспільстві, зміцнити 
соціальний світ і зберегти соціальну стабільність.

Духовна соціалізація -  це основне питання відтворення будь-якого здорово
го суспільства! будь-якої повноцінної особистості. Традиційно під соціалізаці
єю розуміється процес засвоєння та активного відтворення індивідом соціоку- 
льтурного досвіду (соціальних норм, цінностей, зразків поведінки, ролей, 
установок, звичаїв, культурних традицій, колективних уявлень і вірувань то
що). Таке тлумачення процесу соціалізації залишає за дужками наукового ана- 
лву головне, а саме духовне самовизначення людини по відношенню до ви
щих сенсів і абсолютних цінностей буття [1, с. 123].

Духовна соціалізація особистості, як складова частина соціалізації, вимагає 
від людини здатності до духовної любові, споглядання, волі до досконалості 
продуктивно-творчої уяви, розвиненого почуття соціальної справедливості та 
соціальної відповідальності, збереження і розширення духовного простору у 
всій його життєдіяльності. У процесі соціальної взаємодії особистість немину
че стикається з проблемами формування духовної культури, розуміння її наці
ональних особливостей, осмислення конкретних проявів духовної соціалізації 
-  соціальної відповідальності та національної самосвідомості.

З нашої точки зору, духовна соціалізація являє собою процес духовної адап
тації особистості до вже наявних ціннісних підстав духовного і соціального
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буття; формування на цій основі власних світоглядних ідеалів, принципів і пе
реконань особистості, що характеризують її внутрішній світ; розвитку продук
тивно-творчих здібностей особистості, що зумовлюють актуалізацію духовних 
цінностей в соціальній практиці.

Сутність духовної соціалізації особистості полягає в перетворенні людини в 
духовну і соціальну істоту допомогою співвіднесення її з ціннісним полем ду
ховної культури (поляризація), поєднання її власного внутрішнього світу з зо
внішнім світом (когеренция) і вироблення загальних соціально значущих цін
ностей (універсалізація). Тим самим особистість стає справжнім суб ’єктом ду
ховної культури, розвиваючи свої продуктивно-репродуктивні, генеративні і 
конструктивно-інновативні творчі здібності.

Визначити характер становлення духовної соціалізації особистості можливо 
через оцінку її духовної культури (системи ціннісних орієнтацій суб’єкта ду
ховної соціалізації) за ступенем прояву в особистісно духовному -  модусу об
ъективированного духа (абсолютні цінності) і модусу об’єктивного духу (цін
ності групового буття -  цінності народу, нації тощо), а також по продуктивно
сті духовної праці особистості, яка є показником активності людини, спрямо
ваної на втілення його цінностей, і проявляється в соціальній відповідальності) 
[2, с. 58]. ■; ,

Трифазова модель духовної соціалізації особистостів соціальних взаємодіях 
відображає: 1) духовну адаптацію -  бік духовної соціалізації особистості, 
представлену фазою первинного освоєння соціального досвіду; 2) інтеріориза
цію духовного змісту -  бік духовної соціалізації особистості, представлену фа
зою на якій відбувається запозичення основних категорій індивідуальної сві- 
домостізі сфери суспільного досвід^та суспільних уявлень; 3) соціальна твор
чість -  бік духовної соціалізації особистості, представлену фазою зкстеріорі- 
зації, на якій здійснюється актуалізація цінностей духовної культури, і відбу
вається перетворення сформованих і створення якісно нових форм соціальних 
відносин і соціальної дійсності. Виявлені фази духовної соціалізації' особисто
сті відповідають трьом основним етгЦіам розвитку її суб’єктних властивостей і 
здібностей: самоідентифікації, самовизначення і самореалізації.

Процес соціалізації особистості в цілому, обумовлений духовною її соціалі
зацією, являє собою не лінійний рух через різні стадії (фази) соціалізації і до
мінуючі рівні свідомості, а циклічний рух, здійснюваний по висхідній спіралі 
від більш простих духовних утворень до складніших і вищих цінностей люд
ського буття.

Змістом духовної соціалізації особистості є формування вищих ідеалів -  
зразків, норм і правил соціальної взаємодії, які можна охарактеризувати як ма
ксими культури. У них концентрується досвід духовного розвитку соціуму- 
етносу. Вони впорядковують систему соціальних взаємозв’язків у суспільстві, 
надають сенс дій людей, визначають вибір належних сценаріїв поведшки лю
дини, і, в кінцевому рахунку, дозволяють осмислити історичні перспективи 
людського буття. Ідеал як аксіологічна універсалів культури визначає і харак
теризує ступіїїь духовної зрілості особистості. Прагнення до актуалізації ідеа
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лів, як досконалих образів у своїй соціальній практиці, є для людини генераль-І 
ним напрямком його духовної соціалізації [3, с. 214].

Духовна соціалізація особистості визначає спрямованість і трансформацію 
різних систем соціальної взаємодії, оскільки конкретно-історична ієрархія ду
ховних детермінант впливає на якість, зміст і характер соціальних відносин у 
суспільстві. Найбільш типові соціальні відхилення в життєдіяльності особис-, 
тості обумовлені, головним чином, духовною деградацією, незавершеністю 
процесу її духовної соціалізації. Тому духовне виховання людини, поряд з - 
освггою і активною соціальною практикою, належать до числа найважливіших 
способів її духовної соціалізації. Проте духовне виховання передбачає не спо
нтанний, а цілеспрямований розвиток систем соціальної взаємодії, порівняль
ний аналіз різних систем і осмислений вибір на користь тієї, яка створює най
більш сприятливі умови для духовної соціалізації особистості. ;

Духовна соціалізація особистості є основою загального процесу особистії:-, 
ної соціалізації, оскільки визначає духовно-моральні та морально-етичні оріє-' 
нтації індивіда. Вона являє собою процес духовної адаптації особистості до 
вже наявних ціннісних підстав духовного і соціального буття, формування на 
цій основі власних світоглядних ідеалів, принципів і переконань особистості, 
що характеризують її внутріїиній світ; розвитку продуктивно-творчих здібнос
тей особистості, що зумовлюють актуалізацію духовних цінностей в соціаль
ній практиці.
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КОНЦЕПЦІЯ НООСФЕРИ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО 
У КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ

ІСКОВАМ. А.
магістр філологічного факультету
ДЗ «Південноукраїнський педагогічний університет імені К. Д. Ушинськаго» 
м. Одеса, Україна

Науковий процесу XXI ст. становить складний синтез інноваційних здобут
ків науково-технічного прогресу та гуманітарних дисциплін, що детермінують 
розвиток методологічної основи. Сучасна людина (як і за твердженням видат
ного науковця В.І. Вернадського) спрямовує вектор своїх досліджень на ціліс
не розуміння себе у структурі Всесвіту. Глобалізація, космополітизм та риси 
епохи постмодерну стали причинами активізації інтересу насамперед до особ

86



ливостей ноосфери, її потенціальних перспектив у загальнонауковому просто
рі. Це зумовлює актуальність нашої статті у практичному та теоретичному 
планах.

Метою дослідження є аналіз концептуальних положень місця людини в біо
сфері та ноосфері В.І.ВернадськогоДх взаємозв’язок із розвитком сучасної на
укової думки і станом постнекласичної науки.

Науковий доробок видатного вченого про ноосферу був розвинений у пра
цях Е. Леруа і Т. де Шардена, зумовив посилення інтересу таких вітчизняних 
учених (А. Сови, М. Дяченко-Богун, В. Запорожана, О. Чуйкової). Однак про
блема реалізації концепту «сфери розуму» у період нано-біо-генно-нейро- 
інформаційних технологій досліджена недостатньо.

Зокрема В. Сергієнко визначає сучасну (постмодерну) науку як симбіоз, що 
актуалізує «індустрію наукоємних технологій, яка надає сервісні послуги всім 
сферам людської діяльності» [3, с.6]. Всеосяжність наукового знання у цьому ви
падку охоплює і розуміння індивідаяк частини навколишнього середовища, а не 
відокремленого об’єкта пізнання: «Визнається, що людина є невід’ємною части
нкою тієї реальності, що пізнається Об’єктивність наукового знання тепер розг
лядається як обумовлений особливостями об’єкта (які в повною мірою нам неві
домі) характер його відповідної реакції на пізнавальні дії суб’єкта» [3, с. 38].

Ця думка є суголосною із уявленнями В.І. Вернадського про роль людини в 
біосфері («Людина, як і все живе, не є самодостатнім, незалежним від навко
лишнього середовища природним об’єктом..; Людина живе у біосфері, є від на 
невіддільною. Лише її вона може безпосередньо досліджувати усіма органами 
чуття -  може її відчувати - ї ї т а  об’єкти» [2]. Ноосферау цьому випадку постає 
як перехідний етап до нових можливостей осягнення процесів дійсності без 
залучення попереднього досвіду. ^  ■

В.І. Вернадський наголошує на відкриттях у космічній та біохімічний сферах, 
що потребують здебільшого наукового моделювання можливих наслідків. 
Відповідно, це стосується й усіх новйх синтезованих сфер людської діяльності -  
конструювання трансгенних істот, Сурогатних типів неживої матерії' [3, с. 6].

Потрібно розуміти, що модель, Ноосфери не є відокремленим об’єктом від 
біосфери. Це «царство розуму», *що докорінно змінює структуру сучасного 
знання: «Наукова думка є частиною структури -  організованості- біосфери і її 
виявів, її створення в еволюційному процесі ^«птя є знаковою подією в історії 
біосфери, в історії планети» [2]. Прикметно, що «сфера розуму» грунтовно по
значається на культурно-історичному розвитку людства, суспільно-політичних 
подіях зокрема. Знання, як елемент ноосфери, у контексті постмодерну поста
ють рушійною силою для наукових революцій, заміщують коефіцієнт фізичної 
праці на виробництвах.

Думка В.І. Вернадського щодо глобалізації в ноосфері стала випереджаль
ною для свого часу: «Історичний процес на наших очах докорінно змінюється. 
Уперше в історії людства інтереси народних мас -  усіх і кожного -  і вільної 
думки особистості визначають життя людства, є мірилом його уявлень про 
справедливість. Людство в цілому стає потужною геологічною силою. І перед
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