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Сучасний період розвитку людства відзначається появою теорій 

глобалізму, нової цивілізації, інформаціоналізму, сталого розвитку, які 

цілком обґрунтовано  можна  назвати  похідними  від  ноосферної  теорії  В. 

Вернадського.[3] Адже ноосферна теорія носить глобальний, планетарний 

характер і базується на революційному розвитку людського розуму, що у 

сукупності сприяє гармонійній і збалансований взаємодії людства із 

середовищем його існування у самому широкому його значенні. Йдеться про 

ресурси біосфери, геосфери, техносфери, галактичного простору тощо, які 

зумовлюють високий рівень людської відповідальності і культури. 

Однодумці Вернадського визначали ноосферу як єдність природи і культури 

з рівнозначною силою впливу. Згідно цього, сталий розвиток в умовах 

глобальних викликів обумовлений ноосферою освітою людей на усіх етапах 

їх розвитку, а особливо, на етапі вищої освіти. 

На часі формується цивілізація антропогенного типу або 

постіндустріальне (інформаційне) суспільство, в якому основою любого 

виробництва стає інформаційна база, що потребує постійного підвищення рівня 

культури і освіти, кваліфікації і здібностей людей. Науково-технічний прогрес  

зумовлює  зміни в соціальній структурі  суспільства,  змінює характер і зміст 

праці, формує новий  прошарок  працівників  з  високою  інтелектуальною 

кваліфікацією. При цьому значно скорочується життєвий цикл багатьох 

професій, тому впродовж людського життя виникає необхідність кілька разів 

змінювати кваліфікацію, займатися самоосвітою та саморозвитком, 

відслідковувати тенденції розвитку життєдіяльності людства, підвищувати 

рівень культури і змінювати поведінку. До цих глобалізаційних 
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аспектів життєдіяльності людини слід додати здатність мислити глобальними і 

стратегічними категоріями сталого розвитку. Очевидною також стає 

необхідність формування нових людських якостей, таких як відповідальність  за 

себе і навколишній світ, а також здібність передбачати результати своїх дій. 

Відповідно до цього, “основною функцією освіти має стати передача в 

практику знань, методологій, методів, вироблених наукою та галузями 

практичної діяльності, і їх інкультурація (соціалізація)” [2]. Вища освіта, як 

самий дієвий соціальний механізм функціонування суспільної системи, має 

змінити свій зміст і форму, щоб задовольнити потреби нинішніх і майбутніх 

поколінь людства, які мають за ціль виживання в умовах збереження і 

покращення середовища свого існування. 

Вища ноосферна освіта має бути побудована на засадах теорії 

інформаціоналізму з її технологіями інформації та знання, а також на засадах 

ноосферної теорії стосовно формування у процесі навчання людини- 

особистості, а саме: гармонічної з природою та суспільством, духовної, творчої,  

здібної  збільшувати   запас   міцності   життя   людства.   При цьому особливого 

значення набуває соціальне партнерство вищого учбового закладу із органами 

державної влади, місцевого самоврядування, бізнесом та неурядовими 

організаціями у плануванні  та  реалізації  освіти,  що  сприяє  появі 

нетрадиційних  форм  навчального  процесу,  оперативному  реагуванню на їх 

актуальні проблеми з урахуванням інтересів кожного, впровадженню нових 

наукових здобутків у повсякденну практику. 

Таким чином, вища школа в умовах глобальних викликів стає 

відповідальною, у першу  чергу,  за  ноосферний  розвиток  людини- 

громадянина. Адже, як стверджував відомий  італійський  дослідник  

глобальних проблем і концепції сталого розвитку людства Ауреліо Печчеі, – 

“головне – це людська особистість, вона важливіша  за  будь-які  справи  чи ідеї, 

адже всі вони без людей нічого не вартують” [4, с. 310]. Відповідно до цього, 

актуалізується проблема ноосферної підготовки і перепідготовки викладацького 

складу, а також керівництва вищих учбових закладів із тим,  щоб розпочати 

кропітку і досить термінову справу впровадження ноосферної освіти і освіти для 

сталого розвитку. Тільки у сукупності такі дії можуть забезпечити 

революційний прорив у розвитку людської особистості і надійне соціальне 

партнерство освітньої галузі із державними, недержавними та бізнесовими 

організаціями шляхом “наукової дУДКи і праці організованого людства” [1]. 
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