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Більшість держав сучасного світу обрали демократичну модель розвитку 

та взяли за основу гуманістичні принципи його побудови. У такому суспільстві 

саме людина стає пріоритетом, на який орієнтуються політичні, соціально-

економічні та соціокультурні основи суспільства. У філософії виявом такого 

підходу протягом тривалого часу були і залишаються ідеї антропоцентризму.  

Одним з перших прихильників антропоцентричного підходу у 

філософуванні став давньогрецький мудрець Сократ, який від дослідження 

виключно природи перейшов до вивчення людини. Продовжувачами його 

людиноцентричних ідей стала значна й знана плеяда філософів, у тому числі 

представників античного стоїцизму.  

В епоху Відродження у творах італійських гуманістів Ф. Петрарки, 

Л. Валла, Д. Аліг’єрі предметом філософського осмислення постає саме земне 

життя людини, досліджуване крізь призму її внутрішніх прагнень та вчинків, а 

також діяльності задля самовдосконалення.  

В українській філософії людиноцентричні ідеї беруть свій початок від 

творчості вітчизняних гуманістів Ю. Дрогобича («Прогностична оцінка 

нинішнього 1481 року»), П. Русина («Пісні Павла Русина з Кросно»), 

С. Оріховського («Напучення польському королеві Сигізмунду Августу»), праці 

яких мають яскравий антропоцентричний характер. Зокрема, С. Оріховський у 

числених творах підкреслював цінність кожної людини, зазначав, що доля 

людини залежить лише від неї, оскільки кожен вільний обирати свій власний 

шлях[2].  
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Пізніше ідеї антропоцентризму були ґрунтовно розвинені професорами 

Києво-Могилянської академії, які зверталися до всебічного дослідження 

проблем пізнання, вивчення людських почуттів, форм сприйняття, пам’яті, мови, 

мислення. Зокрема, у творах Ф. Прокоповича та С. Яворського простежується 

поступальний перехід від проблеми богопізнання до проблеми пізнання 

природи та людини.  

Яскраве антропоцентричне забарвлення, на наш погляд, мають твори 

Г. Сковороди «Вхідні двері до християнського доброчестя», «Симфонія, названа 

Книга Асхань, про пізнання самого себе», «Сад божественних пісень». Знаний 

філософ розробляв вчення про зв’язок мікрокосму (людини) із макрокосмом 

(всесвітом), працював над проблемою людського щастя, яке він розумів, як 

«сродну працю», тобто діяльність, до якої людина має природні нахили та хист. 

У подальшому ідеї антропоцентризму отримали розвиток у творчості 

представників вітчизняної та зарубіжної педагогіки серед яких К. Ушинський, 

В. Сухомлинський, М. Монтессорі, П. Фрейре, Ч. Пірс, Я. Корчак, Ш. Амонашвілі та інші. 

Так, К. Ушинський у роботі «Людина як предмет виховання» підкреслює, що 

педагогічний процесс має враховувати насамперед особистість дитини з усіма її 

психологічними особливостями [4]. Натомість В. Сухомлинський створив 

унікальну гуманістичну освітньо-виховну систему, в основі якої визнання 

особистості дитини найвищою цінністю. Гуманістичні ідеї, викладені педагогом у 

творах «Серце віддаю дітям», «Листи синові» безумовно є подальшим розвитком ідей 

антропоцентризму [3].  

На сучасному етапі ідеї антропоцентризму отримують свій подальший 

розвиток у доробках численних педагогів та філософів освіти (К. Робінсон, Лу 

Ароніка, Дж. Гатто, Б. Гершунський, В. Андрущенко, В. Огнев’юк та ін.), що 

зумовлено насамперед кількома факторами: по-перше, перебуванням сучасної 

цивілізації в стані антропологічної кризи; по-друге, усвідомленням залежності 

перспектив подальшого розвитку людської цивілізації від якості освіти та 

виховання  молодого покоління. 

Окреслені ідеї знаходять вияв у творчості сучасного педагога та 

письменника В. Крапівіна. У своїх численних творах, серед яких «В ночь 



большого прилива», «В глубине Великого Кристалла», «Голубятня на желтой 

поляне» тощо, автор піднімає питання самоактуалізації особистості, 

спілкування й дружби дітей та дорослих, а також взаємовідносин людини і 

природи. Особливу увагу педагог приділяє обґрунтуванню цінності дитини в 

формуванні перспективних сценаріїв розвитку людства. Натомість дорослиа 

людина в його творах постає як захисник та ментор, який веде дитину шляхом 

пізнання світу [1]. Запропонована В. Крапівіним концепція «мультивсесвіту» 

демонструє необхідність дружби між дітьми різних держав, акцентує увагу на 

відсутності нездоланних бар’єрів та перешкод, які заважають розуміти інші 

культури й налагоджувати дружні відносини з ними.  

Таким чином, можемо стверджувати, що ідеї антропоцентризму є 

трансактуальними за своїм змістом, оскільки зберігали свою суспільну 

значимість на різних історичних етапах розвитку людства. Не втрачають своєї 

актуальності ці ідеї й нині, адже в контексті світових процесів глобалізації, 

комп’ютеризації, прагматизації соціокультурного життя, осмислені в 

філософсько-педагогічній призмі вони повертають нас до аксіологічних витоків 

людського буття, до розуміння цінності кожної особистості та важливості 

толерантного ставлення до Іншого.  
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