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Сутність розуміння світогляду 
світською наукою

На основі релігійно-філософського аналізу висвітлено особли-
вості світського світогляду як системи з особистими виховними 
пізнавально-просвітницькими, світоглядними функціями, що 
формують ціннісно-смислову сферу особистості.

Ключові слова: релігія, духовність, світогляд, наука, істина, 
атеїзм, абсолют, віра, цивілізація, цінності.

Цивілізований розвиток українського суспільства немислимий без 
переборення соціокультурної й духовно-моральної кризи, релігійного 
нігілізму, без визнання основних цінностей вітчизняної духовної культу-
ри, що склалася, визначальними ціннісними імперативами, заснованими 
на традиціях релігійної культури.

Основний напрям по формуванню основ українського національно-
го моральнісного імперативу, якому притаманні основні етико-духовні 
пріоритети знайшло своє відображення в Указі Президента України № 
456/99 від 27 квітня 1999 року «Про заходи щодо розвитку духовності, 
захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», в Указі 
Президента України № 279/2002 від 21.03.2002 року «Про невідкладні 
заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітар-
ної політики колишнього союзу РСР стосовно релігії, та відновлення 
порушених прав церкви і релігійних організацій», а також в дорученні 
Президента України від 08.07.2005 року №1-1/657 «Щодо подолання 
морально-духовної кризи суспільства», а згідно цього доручення в наказі 
№ 437 від 26.07.2005 року Міністерства освіти і науки України.

У ХVІІІ – ХVІІІ століттях світська духовність досягає зрілості. 
Найважливіша ознака зрілості полягала в рішучій боротьбі проти христи-
янської релігії, з боку французьких матеріалістів – Ж.О.Ламетрі, Д.Дідро, 
К.Гальвеція, П.Гольбаха. Представники матеріалістичного емпіризму – 
Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк – вважали існуючий світ джерелом чуттєвого 
досвіду.

Різні аспекти існування духовної культури, ґенеза та особливості її 
історичних форм, специфіка взаємозв’язку з різними сторонами соці-
ального життя та самобутньою практикою конкретних культур були 
висвітлені в дослідженнях С.Аверинцева, М.Бахтіна, А.Горфункеля, 
А.Гуревича, Д.Ліхачова, О.Лосєва, Ю.Лотмана та деяких інших вчених.

Світський світогляд, секуляризаційні напрями в духовному жит-
ті України знаходять своє висвітлення у наукових дослідженнях 
Й.Борецького, С.Калиновського, М.Кашуби, Г.Кониського, П.Кралюка, 



С.Кулябки, А.Любак, В.Любащенко, К.Саковича, К.Ставровецького та 
інших.

Згідно з Д.Дідро, одним із завдань «Енциклопедії, або тлумачного 
словника наук, мистецтв і ремесел» була зміна звичайного способу мислен-
ня. За загальним переконанням, людина формується освітою, вихованням. 
Люди перемагають свою природу під впливом розуму. У християнстві 
людська природа перемагається в синергічній взаємодії Божественного 
й людського.

Принцип «новизни» як переривчастість з колишньою традицією, не 
тільки християнською, але й науковою, виявляється істотною умовою 
світської духовності. Ф.Бекон одним з перших узяв на себе обґрунтування 
цієї новизни у своєму творі «Новий Органон». Він сформулював нові, 
порівняно з колишніми, підстави мислення, які уможливили наукове 
дослідження. Наукове розуміння природи й людини стає альтернативою 
колишньому християнському їхньому розумінню. Згідно з Ф.Беконом, 
існують дві істини, незалежні одна від одної: наукова істина – це знання 
форм природи; релігійна істина відповідає прагненню прояснити ідею 
Бога, виходячи з особливостей природи. Наука займається виявленням 
форм природи, їхньою систематизацією, узагальненням для того, щоб під-
силити владу людини над природою. Але як можливе пізнання природи 
людиною? Розум людський недосконалий через спадковість у природі 
людини, коли розум придумує співвідношення й відносини, яких немає в 
дійсності, і все намагається підвести під те поняття, що йому подобається. 
Для того, щоб об’єктивно вивчити форми природи, необхідно відмовитися 
від особистих марновірств, перебороти вплив слів на наш розум у процесі 
спілкування, відректися від прихильності до наукових принципів, що 
утвердились у силу традицій і авторитету. «Новий Органон» – це новий 
метод, що випереджається критичним оглядом «ідолів» свідомості. Розум, 
очищений від гносеологічних штампів, здатний поступово й безупинно 
підніматися до поняття найзагальнішого характеру, збираючи й аналізую-
чи різні факти емпіричної дійсності. «Новий Органон» покликаний бути 
більш ефективним методом у справі збагнення природи, що нескінченно 
вище почуття й розуму за витонченістю своїх проявів.

Тож, метою даної статті постає: на основі релігійно-філософсько-
го аналізу висвітлити особливості світського світогляду як системи з 
особистими виховними пізнавально-просвітницькими, світоглядними 
функціями, що формують ціннісно-смислову сферу особистості; дослідити 
філософські засади світського розуміння сутності світогляду духовності 
суспільства й особистості, їхню діалектику; визначити основні риси та 
функціонування світського(наукового) світогляду у межах своїх дослід-
ницьких традицій.

Становлення й розвиток власне світського світогляду, світської 
духовності (секуляризму) збігається з народженням нової свідомості в 
середині ХVІ століття в Західній Європі. Світська духовність базується 
навколо вічних проблем людського буття та містить інформацію про необ-
хідність розкриття сьогоденних викликів епохи в світському розумінні, 
необхідність пошуку шляхів розв’язання конфліктів у просторі культури 
і релігії, і суті комунікативних стосунків між людьми, модель особистості 
та необхідність самовиховання людини, імперативи індивідуальних про-
явів людей під час спілкування.



Становлення світського світогляду, світської духовності пов’язане не 
стільки з поворотними пунктами в історії культури, скільки з переоцінкою 
традиційних християнських цінностей. Реформація, викликана до життя 
зловживаннями папської влади, затвердила право кожного віруючого 
вільно й довільно тлумачити християнське віровчення, незважаючи на 
віроповчальний авторитет церкви та її ієрархії. Це відкрило можли-
вість секулярному тлумаченню християнства. Таким чином, виникає 
«секуляризація» як розуміння християнства та його інститутів засобами 
природного розуму.

Тривалий час у вітчизняній філософській літературі панувала тільки 
одна точка зору на цю проблему, суть якої зводилась до утвердження, 
що тільки «комуністичний світогляд, узагальнюючи досягнення науки 
і суспільної практики, є послідовно науковим, інтернаціоналістичним, 
гуманістичним. Ядро комуністичного світогляду складає марксистсько-
ленінська філософія» [7,с.376].

Науковий світогляд, згідно з Ф.Енгельсом, полягає й втілюється не в 
системі відсторонено-філософських положень, а в «найреальніших науках» 
[8,с.25], у системі реальних наукових знань: «Перш за все, треба мати на 
увазі, що для марксистів поняття «світогляд», «філософія» позначають 
назву одного й того предмета – діалектичного матеріалізму. Світогляд, 
як це випливає з самого слова, є погляд на світ, певна система погля-
дів і уявлень про всі навколишні явища. Навколишній світ – природу 
й суспільство – вивчає більшість наук… Лише одна наука – філософія 
марксизму-ленінізму, спираючись на завоювання всіх галузей людського 
знання, розглядає світ в цілому, вивчає найбільш загальні закони розвитку 
природи, суспільства й людського мислення» [1,с.5].

Сьогодні філософія відійшла від такого прямолінійного тлумачення 
цього поняття й самої суті світогляду. Це зовсім не обов’язково світогляд 
у цілому, у його сучасному науковому розумінні. Це може бути, напри-
клад, маленький світ людини того періоду, який обмежений межами його 
рідного села з нивами й городами, з річковими й лісовими угіддями, це 
може бути й інший час. Світогляд людини – це споглядання й усвідом-
лення нею її світу. Який цей світ, такий і світогляд, світоспоглядання, 
світорозуміння, тобто вся сукупність її уявлень, що мають абсолютно 
конкретний характер.

Релігійний філософ Е.Ільєнков наголошував: «Неважко зрозуміти, 
що слово «світогляд» – у тому випадку, якщо ми визначимо його макси-
мально точно й однозначно, – ще абсолютно нічого не скаже нам про ті 
конкретно-історичні особливості, які саме й відрізняють систему понять, 
уявлень або чуттєво-наочних образів, що нас цікавлять і відображають 
навколишній світ» 2,с.345].

Ми вважаємо, що світогляд є надто складний пласт духовного світу 
людини. Він не вичерпується лише знаннями й відомостями про зовніш-
ній світ. Він може включати й релігійні уявлення людини. Без світогляду 
людина ще не стає особистістю. Отже, ми можемо зробити конкретний 
висновок, що світогляд – це не тільки сукупний результат, висновок, але 
й умова для практичної діяльності людини. Без світогляду людина не 
може стати соціальною істотою, членом суспільства.

Світогляд, з точки зору свого змісту, завжди багатогранний. Тому в 
ньому можна виділити низку складників або граней: це природнонаукові 



й економічні знання, соціально-політичні, моральні, естетичні, правові й 
інші, у тому числі й релігійні відношення. Але головна функція світогля-
ду – пізнавальна. Світогляд має свою структуру. Одним із компонентів 
світогляду є знання людини про світ і про себе в цьому світі, а також сприй-
няття цих знань у вигляді обґрунтованих переконань або віри. Другим 
елементом структури світогляду є цінності як еталон, на який можна 
орієнтуватися у визначенні свого місця в цьому світі і свого призначення. 
Третій складник світогляду представлений ідеалом. Ідеал у цьому випадку 
виступає як зразок, образ ідеального відношення людини до світу, як вища 
мета людини. І ще однією стороною світогляду є психологічна установка, 
у якій реалізується розуміння своїх можливостей, здатностей, потреб і 
бажань. Існують і інші підходи до визначення структури світогляду.

Заслуговує на повагу точка зору на цю проблему відомого релігієзнавця 
Л.Мітрохіна. Він уважає, що необхідно виробити новий світогляд, який, на 
його думку, «визначається не однією наукою, а всім історичним досвідом, 
який доступний людству. І він підказує помилковість абсолютного про-
тиставлення релігії й атеїзму, яке пояснюється, перш за все, причинами 
політичного характеру – прагненням нав’язати ідеологічний авторитаризм, 
що виправдовує той чи інший соціальний устрій» [5,с.19].

У розвитку цих ідей Л.Мітрохін відзначає, що «в сучасній ситуації є 
лише один готовий, зрозумілий і в деталях розроблений світогляд, який 
ним задовольняє – це релігійне світовідчуття, а тому саме він повинен 
був опинитися в центрі суспільної уваги, стати предметом надій і упо-
взань» [4,с.4]. Релігія – це цільний світогляд, усеосяжний погляд на 
світ, на суспільство, на саму людину. Але вибір світогляду, у тому числі 
й релігійного, – невід’ємне «право самої людини, яка реалізує принцип 
свободи совісті» [4,с.10].

Наука, як і інші види духовного виробництва, створює ніби пара-
лельний реальному ідеальний світ, у якому відображені основні риси й 
закономірності об’єктивного світу. У цьому вона схожа з релігією. Але 
релігія, на думку інших, – це спосіб духовного захисту від помилковостей 
ворожого людині світу. Наука виникає не тільки як противага релігії, але 
як абсолютно інший спосіб духовного засвоєння світу. Разом з тим, наука не 
змогла замінити релігію в суспільній свідомості, тому що, незважаючи на 
всі свої досягнення, вона не в стані сьогодні забезпечити всьому людству 
достойне існування. Тому такі завжди складні були взаємовідносини 
релігії з наукою. Розвиток науки на певному етапі вступив у протиріччя 
з уявленнями про структуру світу, закріпленими в давніх біблійних тек-
стах, якщо ці уявлення розуміти в буквальному смислі, а не символічно. 
Зіткнення було неминуче, оскільки знання розвивається і збагачується 
не тільки кількісно, але й якісно, принципово змінюючи самі його осно-
ви. Між тим, церква наполегливо відстоювала непорушність кожного 
слова Священного Писання, що необхідно, якщо вважати їх походження 
божественним. У цих умовах відмова від одного тільки ствердження під-
риває віру в те, що вони подані Абсолютом, і, відповідно, віру в Абсолют, 
Бога взагалі.

Швидкий розвиток науки призвів до того, що до початку ХХ сто-
ліття в освітньому середовищі релігія для багатьох або модифікувалась 
у звичний звичай із в’ялим визнанням існування якоїсь невизначеної, 
але вищої сили, вищого духу, або взагалі втратила значення. Особливо 



сильний був цей неагресивний атеїзм інтелігенції серед тих, хто займався 
природними науками. Разом з тим, більшість глибоких мислителів шукали 
нові шляхи для релігійної ідеології, сумісні з психологією нової епохи в 
розвитку людства.

Традиційний для інтелігенції на межі ХІХ і ХХ століть атеїзм починає 
витіснятися релігійністю в широкому спектрі – від смутного уявлення, 
що існує дещо крім матеріального світу, що пізнається, від усвідомлення 
чуття відповідальності за свої дії перед чимось або кимось невизначеним, 
непізнаваним, до глибоко усвідомленої ортодоксальної релігійності. У 
релігійності, основаній на Священному Писанні або на інших священних 
книгах, закладені два джерела, що викликають неминуче зіткнення науки 
з релігією. Перший з них – зафіксоване в цих книгах відображення науко-
вого знання свого часу. Неминучий прогрес наукового знання призводить 
до нових висновків, що вступають у протиріччя з колишніми знаннями й 
уводять людей від релігії.

Другий момент, – вимога віри без сумніву в існування Абсолюту, в 
кожне слово священних книг. Звичайно, категорично не можна сказати, що 
релігія забороняє всякий сумнів. Людина крізь сумнів приходить до Бога. 
Можна сумніватися в собі, у відповідності своєї поведінки вимогам релі-
гії, але той, хто вірує, не може сумніватися в основах, – тобто вірі в Бога.

Фундаментом наукового пізнання є теза: сумнів – мати істини. Учений 
може просунути знання вперед, тільки якщо він здатний піддати сумніву 
те, чому його вчили його вчителі, яких він поважає й цінує, і будь-які 
великі попередники. Саме ця риса повної свободи думки більше за все 
цінна у вченому. Теологи, звичайно, досліджували проблему сумніву. 
Але важко уявити собі, щоб хтось із них допускав сумнів в існуванні Бога. 
Таке визнання навряд чи можливе.

Але є інший шлях, придатний для особистості, що мислить: це визна-
ння того, що релігія і її священні книги є художня інакомовність. Тому 
не все викладене в релігійних книгах, наприклад, у Біблії, варто розуміти 
буквально, реалістично. Символічністю, інакомовністю пронизаний також 
церковний ритуал.

Разом з тим, сьогодні чітко звучить думка про те, що необхідно форму-
вання нового планетарного світогляду, який передбачає переосмислення 
традиційних поглядів на цю проблему: як сучасних, так і висловлених у 
минулому.

Людській цивілізації – цивілізації ненасилля – потрібний цілісний 
світогляд, оснований як на науково-прагматичному знанні, так і на 
образно-моральному сприйнятті дійсності. Лише такий симбіоз у свідо-
мості й поведінці людини може обумовити гармонію соціально-спільного 
проживання.

Наше суспільство рухається від масового атеїзму віротерпимості, що 
досить широко трактується. Необхідно створити умови кожній релігії для 
максимально вільного й найбільш повного самовираження. Це важливо 
для більшості людей, які шукають моральні, світоглядні орієнтири й поза 
релігією.

«Ми сьогодні стоїмо, – як стверджує М.Столяров, – перед необхід-
ністю вироблення нового типу світовідчуття – вселюдського… його суть 
у тому, що людська спільнота все більше стає єдиною. З цього повинні 
виходити моральні принципи кожного суспільства. …загальнонародною 



ж ідея і мораль може стати лише в тому випадку, якщо в центрі системи 
цінностей буде поставлена людина, а система всіма механізмами свого 
функціонування буде утверджувати саме це і стимулювати усвідомлення 
кожним самоцінності й неповторності своєї особистості» [6,с.32-34].

У цілісному світогляді завжди знаходять відображення соціальні, 
економічні й політичні ідеї. Часто ці ідеї мало пов’язані з дійсністю, 
розвиваються всупереч їй. Ця думка знаходить підтвердження в працях 
англійського філософа К.Даусона, який пише: «Головні бар’єри між 
народами – не расові, мовні або географічні, але відмінність духу: елліни й 
варвари, іудеї й не іудеї, мусульмани й індуси, християни й язичники. У всіх 
цих випадках існують різні концепції дійсності, різна мораль й естетичні 
норми, словом, різний внутрішній світ… Адже народ, який тричі на день чує 
голос муедзина, який проголошує одиничність Бога, не може дивитись на 
світ тими ж очима, що й індуїст, який обожнює життя природи в її безлічі 
форм і дивиться на Всесвіт як на прояв гри космічних сексуальних сил» 
[3,с.31].

Християнство, як і інші релігії, сильно впливало на формування сві-
тогляду українців. Проте сьогодні відбувається перегляд кардинальних 
наукових концепцій, що розширюють межі нашого пізнання. Якісно нова 
цивілізація вимагає філософських узагальнень і нових світоглядних 
орієнтирів, пов’язаних з інформаційними технологіями. Ми є свідками 
формування нової – інформаційної – картини світу, яка змінить і наш 
світогляд. Він буде поєднаний з досягненнями інформатики, кібернетики, 
генетики, синергетики, з ідеями самоорганізації й нелінійності історичного 
процесу. Тому повернення до релігії не буде заважати засвоєнню нових 
ідей тільки тоді, коли релігія сформує нове ставлення до науки. І цей 
процес, на нашу думку, вже йде. Теологи, які перш за все представляють 
світові релігії, упевнені в тому, що релігійний світогляд буде посідати 
достойне місце і в майбутньому технізованому соціумі, оскільки частина 
його членів завжди буде шукати духовні основи для своєї діяльності в 
цінностях тісно пов’язаної з конкретною культурою конфесії.

Таким чином, ми дійшли такого висновку, що науковий (світський) 
світогляд визначає зміст духовного життя суспільства. Це складний і 
багатий пласт духовного світу людини. Він не може сформуватися поза 
її духовно-практичної діяльності, впливом культурного середовища. Сам 
світогляд – це визначена система понять, уявлень про навколишній світ. 
Основопологаюча відмінність між релігійним і світським світоглядом 
лежить у своєрідності сприйняття й тлумачення світу й самої людини.
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Яковенко А.И. Сущность понимания мировозрения современной наукой
На основе религиозно-философского анализа показаны особенности светского 

мировозрения как системы с личностно- воспитательными, познавательно-про
светительскими,мировозренческими функциями, что формируют ценностно-
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Ключевые слова: религия, духовность, мировозрение, наука, истина, атеизм, 
абсолют, вера, цивилизация, ценности.

Yakovenko, A.I. Essence of interpretation of world view by society science 
In the article on the basis of religiously philosophical the features of society world 

view as systems are reflected an analysis with personal educate cognitive elucidative, 
by world view functions which form valued-semantic sphere of personality.
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