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переход в ноосферу – требует того, что человек "и мо-
жет и должен мыслить и действовать не только в аспе-
кте отдельной личности, семьи или рода, государств или 
их союзов, но и в планетном аспекте" [3, с. 32]. 

В контексте означенных выше посылов и становит-
ся вполне объяснимым, что общественно-политические 
процессы и системы представляют для В.И. Вернадс-
кого научную ценность, главным образом, с точки зре-
ния их соответствия естественноисторическим. Однако, 
с другой стороны, такой концептуальный взгляд на раз-
витие человечества не нивелировал его гражданской 
позиции и гуманистических убеждений. В этом отноше-
нии весьма показательна оценка ученым в 1944 г. ха-
рактера Великой Отечественной войны: "Важен для нас 
еще факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон 
со стихийным геологическим процессом, с законами 
природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэто-

му на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы 
его не выпустим" [цит.по: 6, с. 11].  
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НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ НАУКИ  

У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ В. ВЕРНАДСЬКОГО 
  

Проведено філософський аналіз поглядів В. Вернадського на науковий світогляд і науку, простежено становлення цієї 
концепції. 

 
Сучасний етап розвитку науки характеризується 

тенденцією до побудови суспільства, заснованого на 
знаннях. Розвиток наукового знання є процес постій-
ної перебудови форм існування знання. Проблеми 
природи науки і наукової творчості, філософії, мето-
дології та історії науки мають тривалу традицію. У віт-
чизняній науці другої половини ХХ ст. вони отримали 
свій новий розвиток, набули системоутворювального, 
смисложиттєвого значення. Така системна парадигма 
при вивченні феномена науки характерна для творчо-
сті В. Вернадського.  

Ім'я В. Вернадського увійшло в історію світової і віт-
чизняної науки. Він поєднав у собі талант мислителя й 
громадського діяча, захищав свободу наукових дослі-
джень, вільний обмін науковою інформацією та спів-
працю вчених усіх країн. В. Вернадський був засновни-
ком нових наук та нових наукових напрямів: генетичної 
мінералогії, геохімії, біогеохімії, радіогеології, вчення 
про біосферу та ноосферу; він був одним з найбільш 
видатних організаторів науки в нашій країні та зробив 
великий внесок у вітчизняну та світову науку. Аналіз 
творчого доробку В. Вернадського свідчить про існу-
вання глибокого внутрішнього зв'язку науки і філософії, 
який привів вченого до нових філософських висновків і 
узагальнень, а його праці збагатили науковий світогляд 
і сучасну наукову картину світу. 

Також хотілося б відмітити великий внесок 
В. Вернадського у відродження України, її культури та 
науки. Він виступав за збереження української культу-
ри, культурної самобутності українського народу. З 
ім'ям В. Вернадського пов'язані важливі сторінки історії 
України. Тут, на батьківщині його предків, проходили 
окремі періоди життя вченого, які були наповнені плід-
ною науковою працею, величезною науково-
організаційною діяльністю. Хоча В. Вернадський більшу 
частину свого життя і прожив у Росiї, однак нiколи не 
забував про своє українське коріння, цiнував культуру 
України, дослiджував її iсторiю.  

Переходячи до розгляду основного змісту роботи 
слід зазначити, що проблеми методології науки почали 
цікавити В. Вернадського з перших кроків його наукової 
творчості, а особливо інтерес до методологічних питань 
природознавства, який підсилився до середини 1930-х 
років. У цей період вчений підійшов до нових науково-
філософських узагальнень (проблеми радіогеології, 
стан простору живої речовини, теорія ноосфери) і праг-
нув осмислити з методологічної точки зору емпіричний 
науковий матеріал. Цей інтерес до методології науки 
вже не залишав В. Вернадського до кінця його життя.  

Великий творчий спадок В. Вернадського дозволяє 
досить детально прослідкувати еволюцію його поглядів 
пов'язаних з науковим світоглядом. Як зазначав вчений, 
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в ході розвитку наукового пізнання, людством поступо-
во, виробляється певний науковий світогляд. Втім нау-
ковий світогляд вміщує в собі далеко не всі конкретні 
дані спеціальних наук, а лише ті із них, які мають без-
посередній вплив на найбільш загальні висновки з них, 
а також і самі ці загальні висновки. Тому "далеко не всі 
процеси розвитку наукових ідей повинні підлягати ви-
вченню для з'ясування розвитку наукового світогляду", 
а лише головні з них, які мають на загальні висновки 
науки безпосередній вплив [1, с. 9]. Разом з тим, зазна-
чав В. Вернадський, науковий світогляд розглядає не 
окремі боки реальності, а дає уявлення про світ в ціло-
му". Вчений був переконаний, що тільки наука дає нау-
кову картину світу, а наукова побудова всесвіту є кінце-
ве наукове завдання чистого знання [2, с. 9]. Також, при 
обстоюванні наукового світогляду В. Вернадський не 
абсолютизував роль і значення науки. Він вважав, що 
кожна наука вносить свій посильний вклад в побудову 
єдиної картини світу, а науковий світогляд виступає 
складною, побудованою з різнокольорових камінців 
мозаїкою і є єдністю в різноманітті. Як наука, так і нау-
ковий світогляд є досить мінливими й рухомими. У нау-
ковому світогляді, перш за все, розкривається єдність і 
демократичність наукового знання. Тому всі науки, без 
винятку, можуть і повинні брати участь у побудові нау-
кового світогляду. 

Наша епоха, зазначає В. Вернадський, проявляєть-
ся колосальним накопиченням нових наукових фактів, 
які можуть бути прирівнені до вибуху, а саме – створю-
ються швидко "нові області наукового знання, багато-
чисельні нові науки, зростає науковий емпіричний ма-
теріал, систематизуються і враховуються в науковому 
апараті всезростаюча кількість фактів, обчислюваних 
мільйонами, якщо не мільярдами. Покращується їх сис-
тематизація, в якій людина просто розуміється; це і є 
так звана спеціалізація науки – надзвичайне спрощення 
в можливості розбиратися в мільярдах фактів науково-
го апарату". Слід зазначити, що під науковим апаратом 
В. Вернадський розумів комплекс кількісно або якісно 
точно виражених природних тіл або природних явищ. 
Він був створений в XVIII, а головним чином в ХІХ і 
ХХ толіттях і є основою всього нашого наукового знан-
ня. Науковий апарат, охоплений емпіричними узагаль-
неннями та всезростаючими фактами, науковими тео-
ріями і гіпотезами, стає основою і головною силою зро-
стання сучасної наукової думки [3].  

Поряд з цим В. Вернадський зазначає, що людство 
"стикнулося реально в науковій роботі з недосконалістю 
і складністю наукового апарату Homo sapiens. Ми могли 
б це передбачити з емпіричного узагальнення, з ево-
люційного процесу. Homo sapiens не є завершення 
створення, він не є володарем досконалого розумового 
апарату. Він служить проміжною ланкою в довгому лан-
цюзі істот, які мають минуле, й, безсумнівно, будуть 
мати майбутнє" [4]. Втім В. Вернадський розумів, що 
значення науки, "як творчої сили, як основного елемен-
ту, нічим не замінного в створенні народного багатства, 
… вже проникло в загальну свідомість" [5]. Саме безпе-
рервне зростання наукового знання свідчить про те, що 
людство все ж таки удосконалюється. 

Звертаючись до методології наукового пізнання, 
В. Вернадський перш за все чітко визначає свою пози-
цію стосовно взаємовідношення природознавства і фі-
лософії. Слід зазначити, що ця концепція вченого вини-
кла не випадково, і безперечно ж не на порожньому 
місці. Вона є підсумком напружених пошуків, які трива-
ли протягом всього його творчого життя і увібрали в 
себе все багатство досвіду роботи над цією пробле-
мою. "Філософське світобачення, – пише В. Вернадсь-

кий, – загалом і безпосередньо створює те середовище 
в якому має місце і розвивається наукова думка. По-
вною мірою воно її обумовлює, саме змінюється в ре-
зультаті її досягнень" [6, с. 36]. Таким чином, вважав 
В. Вернадський, філософія не може бути вище за науку 
і не повинна возвеличуватись над нею. Перевага науки, 
зазначає мислитель, полягає у відмінності від філосо-
фії, а саме – вона дає результати загальнозначимі, до-
стовірні, та надає рішучі докази їх достовірності. Як 
зазначав мислитель, якщо наука загалом одна для всіх 
людей і всього людства, то філософій декілька і вони 
різні. Насамперед, поряд з європейською філософією 
існують, наприклад китайська та індійська. З таких роз-
думів В. Вернадського можна зрозуміти, що він не ви-
знавав єдиної філософії, адже твори великих філосо-
фів завжди відображають їх особистість та їх розуміння 
реальності. Втім таких розумінь може бути безліч, але 
серед них не знайдеш одного єдиного та більш прави-
льного, ніж всі інші.  

Отже, В. Вернадський доводив, що за своєю приро-
дою наука соціальна у подвійному розумінні: з одного 
боку, вона може існувати й існує тільки в певному на-
вколишньому соціальному середовищі; а з іншого – 
соціальність складає її найглибшу сутність. 

Особливу увагу В. Вернадського привертала супе-
речлива природа взаємин науки й особистості. Прослі-
дковуючи різні тлумачення цієї ідеї він формулює про-
блему знеособленості наукового знання. Як зазначав 
В. Вернадський, прояв свободи особи в сфері науково-
го пізнання є однією з центральних проблем наукової 
творчості в цілому. Свобода є необхідною передумо-
вою максимально повного й всебічного розкриття всіх 
задатків і здібностей особистості, яка творчо працює в 
науці. Лише за наявності цієї умови рушійна, творча 
роль особистості в розвитку науки зможе проявитися 
повною мірою. Приділяючи увагу свободі творчості, 
В. Вернадський наголошував на тому, що вона є най-
важливішою умовою наукового прогресу. Вчений може 
бути одночасно й вільним і невільним. Максимально 
вільним вчений повинен бути від такого роду впливів, 
які гальмують зростання і розвиток його наукової твор-
чості. Невільним він не може бути тільки від таких чин-
ників, які є необхідною умовою існування самої науки. 
Втім безглуздо було б говорити про "свободу" вченого 
від об'єкта дослідження, від досвіду минулих поколінь 
науковців, від наукового колективу, наукової інформації, 
матеріальної бази науки і т.п., тому що без усього цього 
немає самої науки. 

Якщо історія людської наукової думки є наукова ди-
сципліна, тобто вона повинна прагнути науково зв'язу-
вати точно встановлені факти, шукати узагальнення і 
розподіляти їх в систему і в порядок, як зазначав 
В. Вернадський, то менше всього може створювати 
єдність – вселенськість розуміння – філософська дум-
ка. "В її основі завжди лежить сумнів і раціоналістичне 
обґрунтування існуючого. Ніколи не існувало часу, коли 
б одна будь-яка філософія визнавалась істинною. Фі-
лософія завжди основана на розумі й тісно пов'язана з 
особистістю". Також В. Вернадський наголошував на 
тому, що "філософія ніколи не вирішує загадки світу. 
Вона їх шукає. Вона намагається охопити життя розу-
мом, але ніколи не може цього досягти. Філософська 
істина завжди може бути піддана сумніву вільною, шу-
каючою особистістю". Разом з тим мислитель зазначав, 
що   "тисячолітнім процесом свого існування філософія 
створила могутній людський розум, вона піддала глибо-
кому аналізу розумом людську мову, яка була виробле-
на протягом десятків тисячоліть в гущі соціального жит-
тя, виробила відвернуті поняття, створила галузі знан-
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ня, такі як логіка і математика, – основи нашого науко-
вого знання" [7].  

Поряд з цією лінією В. Вернадський вказував на те, 
що збільшення зростання наукового знання, його інтен-
сивність, що розширюється, збігається з глибоким тво-
рчим застоєм в суміжних областях, які тісно пов'язані з 
наукою, а саме в філософії і в релігійному мисленні. 

Наразі В. Вернадський зазначав, що у філософії За-
ходу, не дивлячись на велику, навіть зростаючу літера-
туру, спостерігається слабкість нової творчої роботи. 
"Філософська робота після великого розквіту в епоху 
XVII ст. до початку ХІХ ст. вже ціле століття не створює 
нічого рівного науковій творчості ХІХ і ХХ століть. Вона 
розбивається в частковостях, не охоплює широких пи-
тань життя, повторює старе, втрачає значення для нау-
ково працюючого мислителя. Старі, давно вже померлі 
уявлення намагаються існувати, не змінюючись істотно 
в новій обстановці, створюване наукою, яку вони не 
розуміють. Лише за останні роки ці старі течії поступа-
ються, починається новий рух, але він вже йде під пря-
мим впливом нової наукової думки і створеного нею 
нового наукового світогляду… Наука, викриваючи нове, 
ламає старі філософські уявлення, вказує шлях" [8]. 

Як зазначав В. Вернадський, людина живе в глибо-
кій кризі релігійної свідомості і, ймовірно, знаходиться 
на межі нової релігійної творчості. Тому старі релігійні 
концепції повинні поглиблюватись і перебудовуватися, 
перш за все, під впливом зростання наукової думки. 
Втім, зазначає мислитель, такий пасивний стан, який 
тривав довгі роки починає істотно змінюватися.   Вікові 
провідні ідеї філософського мислення і релігійного усві-
домлення реальності, розуміння життя зокрема, вибух 
наукової творчості, сила якого все збільшується, ство-
рюють небувале, в минулому людства, значення науки, 
й нові наукові проблеми. Вони відкриваються з новою 
силою й отримують в цьому аспекті нове значення та 
висвітлення. Отже, як зазначає В.Вернадський, "наш 
час по суті інший і небувалий в цьому відношенні, адже, 
мабуть, вперше в історії людства ми знаходимося в 
умовах єдиного історичного процесу, який охопив всю 
біосферу планети". Збільшення вселенскості, спаянос-
ті всіх людських суспільств безперервно зростає і стає з 
кожним роком помітнішим. "Наукова думка – єдина для 
всіх, і та ж сама наукова методика, єдина для всіх, за-
раз охоплює все людство, розповсюдилась по всій біо-
сфері, й перетворює її в ноосферу" [9]. 

Виокремлюючи це нове явище яке, – як зазначав 
В.Вернадський, – надає особливого значення й спосте-
рігається зараз в інтенсивному зростанні науки, відбу-
вається вибух наукової творчості. Разом з тим, необхід-
но відмітити, що нове в самій суті своїй для науки по-
ложення, яке почало повільно розвиватися в XXII–
ХІХ століттях, посилилось в кінці ХІХ ст. В ХХ ст. воно 
під впливом інтенсивного росту наукової думки висуну-
ло на перше місце прикладне значення науки, не тільки 
в суспільному житті, а й у приватному, в особистому і в 
колективному житті. 

Неодноразово В. Вернадський наголошував на особ-
ливому значенні науки в житті людини. Адже вона тісно 
пов'язана, як можна спостерігати, із змінами не тільки у 
біосфері, а й в її структурі. З переходом в ноосферу вона 
збільшується з тим же, якщо не з більшим, темпом, як і 
ріст нових областей наукового знання. Тому, нестримне 
зростання застосування наукового знання до життя, до 
техніки, до медицини, до державної роботи послужило 
підставою для створення в ще більшому числі, ніж в но-
вих областях науки, нових прикладних наук. А отже, з'яв-
ляється нова методика, надзвичайно швидко створю-

ються нові застосування та висуваються нові проблеми і 
завдання техніки в широкому її розумінні. 

В такому перебігу подій, як зазначає В. Вернадсь-
кий, зростає значення науки, а отже і зростають про-
блеми в цьому аспекті, й зростають ще з більшою шви-
дкістю, ніж зростають нові області знання. Разом з тим, 
такі нові області наукового знання, – як зазначав 
В.Вернадський, – надзвичайно розширюють та "погли-
блюють прикладне значення науки, її значення в ноо-
сфері" [10]. 

Аналізуючи творчість В. Вернадського слід вказати 
на ту особливу увагу, яку приділяв вчений "вихідним 
поняттям науки", і які вважав є базисними для природо-
знавства. Насамперед це поняття природного тіла й 
природного явища. В. Вернадський виділяє такі ознаки 
поняття природного тіла, як об'єктивно-реальна пред-
метність; індивідуалізований характер існування; спе-
цифічність структури; своєрідність закономірностей. 
Поняття природного тіла (явища) є логічною абстракці-
єю від тих реальних, нескінченно різноманітних тіл і 
явищ природи, з якими має справу природознавець. 
Таким чином, об'єктами вивчення природознавства, за 
В. Вернадським, є існуючі незалежно від людини різні, 
відносно стійкі, природні утворення – тіла (наприклад, 
атоми, молекули, елементарні частки, кристали, плане-
ти, зірки, тварини, рослини тощо) і супутні їм або такі, 
що протікають у них, різноманітні природні процеси – 
явища (наприклад, явища електрики, магнетизму, кос-
мічних радіацій, спалахів зірок, гороутворювальних і 
інших геологічних процесів, еволюції видів і т.д.). Поряд 
з цим В. Вернадський розглядає емпіричні поняття. Він 
зазначає, що "загальнообов'язкові й основні для карти-
ни наукової реальності емпіричні поняття – емпіричні 
факти і такі ж узагальнення. Вони будують науковий 
всесвіт, "Природу" вчених XVIII століття. Емпіричні по-
няття різко відрізняються від звичайних понять, від по-
нять філософії зокрема, тим, що вони в науці безпере-
рвно піддаються не тільки логічному аналізу як словá, 
але і реальному аналізу досвідом і спостереженням як 
тілá реальності [11].  

Як зазначав В. Вернадський – жодна наука при своє-
му виникненні не взмозі охопити всю розмаїтість належ-
них її вивченню природних тіл і явищ, остільки на пер-
ший план у ній спочатку висувається те або інше конкре-
тне природне тіло (явище), що входить окремо у загаль-
ний клас досліджуваних наукою об'єктів. Навколо цього 
тіла (явища) спочатку й концентруються всі основні про-
блеми даної науки й зосереджується увага вчених. 

Великого значення надавав В. Вернадський історії 
зміни й розвитку понять про природні тіла й природні 
явища. Даючи визначення поняттю того або іншого 
природного тіла (природного явища), В. Вернадський, 
як правило, звертався до аналізу того шляху, який воно 
пройшло в історії науки, перш ніж сформуватися у 
своєму сучасному вигляді. Як зазначав вчений, зміню-
ються не тільки самі природні тіла (природні явища), 
але змінюється також і знання людини про них. 

Як зазначав В. Вернадський, наукові поняття завжди 
піддаються не тільки логічному аналізу нашого розумо-
вого апарату, вони неодмінно проникнуті особистістю. 
Вони одночасно піддаються протягом поколінь, безпе-
рервному досвіду і спостереженню; ними, а не тільки 
однією логіки направляються, при цьому в досвіді і в 
спостереженні стирається прояв індивідуальності, осо-
бистості. В науці думка, виражена у вислові, "безперер-
вно стикається з реальною науковою працею – зі своїм 
результатом, з землею-матінкою, говорячи образно, з 
тим, від чого вона відірвана в момент, коли вона роз-
глядається тільки як вислів" [12, с. 223–234]. 
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Стосовно емпіричного узагальнення, то воно згідно з 
В. Вернадським, є найважливішою логічною формою роз-
витку науки. Наукова діяльність усіх видатних натуралістів, 
підкреслював вчений, завжди так чи інакше була пов'яза-
на зі створенням великих емпіричних узагальнень. За ви-
значеннями В. Вернадського, емпіричне узагальнення – 
це "основний елемент думки і знання натураліста", його 
"основне знаряддя", воно є "міцним і непорушним ґрунтом 
науки, основним досягненням натураліста". 

Отже, будь-яке емпіричне узагальнення, щоб бути 
науково ефективним, повинно так чи інакше спиратися 
на наукову теорію, що перевірена досвідом і відповідає 
дійсності. Зв'язок емпіричного узагальнення з іншими 
формами наукової пізнавальної діяльності людини був 
для В. Вернадського цілком очевидним й неминучим: 
наука, на думку вченого, є не просто набір окремих, не 
пов'язаних один з одним фактів і емпіричних узагаль-
нень, а певна, внутрішньо цілісна їхня система. Але 
побудова такої системи неможлива без допомоги всіх 
інших форм пізнання.  

Як неодноразово зазначав В. Вернадський, пошук 
людством шляхів еволюційного переходу від індустріа-
льного до постіндустріального, соціальне зорієнтовано-
го суспільства, покликаного вивести планетарну спіль-
ноту із соціального та екологічного закутків і гармонійно 
інтегрувати її з природним і соціальним середовищем, є 
можливим саме за умови обґрунтування наукою інтег-

раційної моделі сталого розвитку. Але для цього і сама 
наука повинна змінити свої основу і орієнтири. Людство 
починає усвідомлювати, що не всі технічно можливі 
проекти слід втілювати в життя. 

Таким чином, слід зазначити, що концепції 
В. Вернадського, які були істотно важливою стороною 
його наукових і філософських ідей, безсумнівно слугу-
вали, як і вся його методологія пізнання, формуванню 
сучасної наукової картини світу, й в наш час продовжу-
ють збагачувати її розвиток. 
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ВЧЕННЯ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПРО БІОСФЕРУ ТА ПЕРЕХІД,  

СТАНОВЛЕННЯ ЇЇ В НООСФЕРУ 
 

Автор аналізує категорії "біосфера" та "ноосфера" вчення В.І. Вернадського, розкриває їх зміст. В статті показаний 
шлях біосфери в ноосферу, її становлення. 

 
Науці в ім'я людини та для людини присвятив все 

своє щире життя В.І. Вернадський. Він зумів побачити 
Землю із Космосу за півстоліття до першого космічного 
польоту, він не тільки побачив її як одне із тіл Сонячної 
системи, але і розрізнив континенти і океани, гірські 
породи і живі істоти, людину, мінерали, атоми і молеку-
ли, він побачив, що "людина вперше стає геологічною 
силою, що змінює лице нашої планети". 

В.І. Вернадський йшов у науці своїм шляхом. Під 
час бурхливого процесу спеціалізації, властивому науці 
ХХ ст, не будучи лише геологом, чи біологом, чи істори-
ком науки, чи астрономом, він втілював кращі риси на-
турфілософів ХVIII ст, котрі допитливо прагнули прони-
кнути в суть природи, розробляючи методи її наукового 
пізнання. Його всеосяжний розум нагадує нам Арісто-
теля, Леонардо да Вінчі, Ломоносова, Бюффона, Гум-
больдта. І наше захоплення ним стає ще більшим, коли 
ми дізнаємося, як він йшов до "створення себе", дізна-

ємося про його нелегке життя, про його наукові пошуки 
та відкриття. 

Вчення про біосферу Землі є одним із найбільших і 
найцікавіших узагальнень В.І. Вернадського в області 
природознавства. Поняття "біосфера" використовував 
австрійський геолог Е. Зюсс ще в 1875 р. Але глибокого 
наукового змісту це поняття сповнюється в ХХ ст, після 
видання у 1926 р праці видатного природознавця 
В.І. Вернадського "Біосфера". 

Біосфера (від грецького біос – життя і сфайрос – 
сфера) – це цілісна земна оболонка, охоплена життям і 
якісно перетворена ним. Її структура та енерго-
інформаційні процеси визначаються минулою і сучас-
ною діяльністю живих організмів. Вона зазнає також 
впливу космічних та глибинних підземних енергій. 

Праця "Біосфера" складалася із двох нарисів. Пер-
ший з них він назвав "Біосфера в космосі", а другий – 
"Область життя". Після цього різноманітні сторони 
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