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this theme to be aimed. The formal side supposes its solution into ontological side that is needed 

in semantics. And in general philosophy works and operates the key formal terms even for now. 

The angle of ontological point is being drawn by the formal semantics aspects, namely they are 

presented by the same question some thinkers took debating about the nature of the numbers as a 

math subject. Mainly, it can show how more core roots of logic, and therefore philosophy, are 

still in some mutual relations, and to answer the questoin about the nature of symbolic forms and 

their origins may be one of key strategies for further philosophical inquiries. 
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Сьогодення вкотре зумовлює необхідність нового підходу до розуміння 

можливостей технологій та методів навчання. Нові технології, нові умови технічної бази 

та загального стану речей (наприклад сучасний стан розвитку суспільства під час 

пандемії) доводить, що старі методики ТСО при навчанні школярів та студентів та ті 

досягнення минулого які відбувалися на теренах викладання та навчання мають нагоду 

задля «нового подиху та втілення», якщо не у повному обсязі, то у обсязі певних методик 

до навчання використовуватися під час планування занять. Принаймні слід звернутися як 

до відповідної науково-педагогічної літератури та розробок, так і до аналізу низки 

навчальних фільмів та програм, які використовувалися у попередні часи з умовою їх 

відповідної переробки та доробки до сучасних технологічних можливостей. У будь-якому 

разі, слід завжди досліджувати сильні та слабкі сторони різних процесів. Інтернет-освіта 

як технологія мусить бути досліджувана та вдосконалена постійно [5–8]. Відповідно 

програми та ті, хто їх пише, хто з ними працює під час навчання (вчителі, викладачі та 

учні, студенти) мусять активно та плідно співпрацювати задля виявлення сильних та 

слабких боків будь – яких технологій та програмного забезпечення. Стосовно 

вищенаведеного актуальною постає питання екологічного виховання та державної 

політики у суспільстві, що трансформується задля формування і екологічного світогляду 

учнів та студентів, слухачів низки курсів. Екологічна грамотність населення, медична 

освіта та поінформованість надзвичайно важливий фактор у подоланні кризового стану. 

Ми вже писали про поняття «Екологічна футурологія» і таким чином можемо звернути 
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увагу на необхідність наукового та методологічного погляду на необхідність формування 

культурно-екологічного мислення під час освіти як певної проекція до майбутнього [1–3].  

О.І. Давидик наголошує, що світова пандемія у науковців викликає низку певних 

філософських розмислів, на які слід звернути відповідну увагу. Наприклад. Та ж 

Ю. Крістева пише про те, що пандемія створила нові умови для нових типів кризових 

станів і посиливши вплив проблем, одночасно знову наголосила на необхідності уваги 

суспільства на проектування спільного майбутнього. відновила питання розуміння 

«соціальної справедливості». Питання рівного доступу до соціальних благ [4, с. 34]. 

О.І. Давидик пише, що у власному інтерв’ю видавництву «Сorriere della sera» від 29 

березня 2020 року Ю. Крістева наголосила на тому, що в наслідок пандемії виникло три 

аспекти наслідків пандемії: 1) технологізація і питання самотності; 2) втрата людством 

розуміння феномену межі; 3) витіснення з суспільної свідомості в наслідок пандемії 

категорії смертності [4, с. 34]. Також цей автор наводить важливе зауваження Дж. Батлера, 

який пише, що глобальна криза потребує вивчення соціально незахищених категорій 

населення, особливо тих ,праця яких підтримує виробничі процеси та технології, тощо. Та 

відповідно тих людей які не можуть від цієї професійної залежності усамітнитися, 

оскільки вони буквально рятують світ. Окрім цього до цієї категорії входять і інші 

соціально незахищені люди [4, с. 35]. Таким чином постає важлива та надскладна задача 

консолідації та практичної реалізації кроків задля виживання та досягнення справедливої 

гармонії життєдіяльності суспільств та людства. Таким чином, як ми вже зазначили 

питання «Екологічної футурології» та питання «Дистанційної освіти» стають нагальними 

питаннями для сьогодення. 
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Роман Інґарден (1893–1970) польський філософ, відомий передусім своїми працями 

у царині естетики, літературознавства, теорії пізнання. Проте коло його наукових 

зацікавлень виходило за межі цих наук. Його цікавила людина, її природа, цінності та 

відношення до світу.  

У промові Людина і природа, виголошеній на Міжнародному конгресі філософії у 

Венеції у 1958 році, змушеність людини існувати на межі двох різних істот, з яких тільки 

одна покликана представляти її людське, а друга – більш реальна, ніж перша, – походить, 

на жаль, з її звірячості й обумовлює першу, Інґарден ототожнив із трагічністю її долі. Але 

ця трагічність людини, пов’язана з перебуванням на межі двох граней буття – природи й 

специфічно людського світу – оприявнює, на думку філософа, геніальність та 

завершеність її буття, оскільки так вона має у своєму розпорядженні дві можливі 

перемоги над природою: з одного боку пізнати саму себе і природу, що її оточує, а з 

іншого – реалізувати своїми зусиллями, перемогами і навіть поразками цінності добра і 

краси, які у дійсності проявляють себе тільки у інтенційних витворах. 

Таким підходом до відношення між людиною і природою Інґарден не лише 

погодився із німецьким філософом Германом Лотце, що людина трансцендує природу і 

силою своєї сутності творить світ у безконечних виявах історії й тим самим виражає свою 

усвідомлену активність у трьох головних формах – пізнаванні того, що істинне, дії добра і 

формуванні прекрасного – але й з’ясував сутність людини та її відношення до природи. 

Йдеться про те, що природа існує до усілякої діяльності людини та змінюється у самій 

собі загалом, незалежно не тільки від дій людини, але й від її існування, проте водночас 

саме вона і є обов’язковим фундаментом людського буття та існування його творінь. Про 

це свідчить не стільки факт людського пізнання, скільки зміст та спосіб існування 

витворів людської культури, які виникають унаслідок відкриття людиною в собі самій 

природи, яка й приводить її до усвідомлення власної осиротілості у чужому для себе і 

страшному світі.  

На думку Інґардена, тільки у пограничній ситуації людина починає жити понад свої 

сили і свою натуру й створює довкола себе і у самій собі новий світ – quasi-дійсність. 

Людина творить світ культури із людським обличчям, що лягає тонким шаром на 

поверхню реальної природи, радикально змінюючи тим самим свою долю, сенс і 


