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Дослідження національних культур та особливостей національного сприйняття 

довкілля, природи та людини постійно мусять бути «підживлені» новими концепціями 

та методами дослідження, які, відповідно, базуються на нових наукових положеннях, 

завдяки яким ми маємо можливість просуватися вперед у дослідженнях та досить часто 

більш детально та вдало виходити на нові наукові рубежі. Екологія постає у сучасному 

суспільстві мега та метадисціпліною з відповідно важкими задачами та означеним 

широким колом питань до вирішення. До природи та суспільства з його технологіями 

(досить часто застарілими через низку економічних негараздів) висунуто надзвичайно 

складну задачу – знайти та застосувати шлях до збереження природи та «природньої 

людини» [1, 2]. Таким чином ми бачимо надскладну задачу аналізу науки як такої та 

феномену національних особливостей науки з відповідності до застосування їх 

найкращих традицій вирішення екологічних задач. Серед праць, які можуть нас 

зацікавити стосовно цього питання ми можемо назвати таких авторів, як Я.В. Шекера, 

В. Кіктенко, О.П. Машевський.  

Я.В. Шекера справедливо завважує, що етимологічний, мовно-культурологічний 

аналіз дозволяє виявити, що ідеї, які передають ідеограми китайської мови на 

позначення етапів світотворення пов’язано з суттю цих субстанцій у китайській 

космології, бо будь-яка національна мова – це «суб’єктивне дзеркало» оточуючої 

реальності [3, с. 113]. В. Кіктенко подає дослідження творчості Дж. Нідема (1900 – 

1995 рр.) який практично першим розробив нову стратегію дослідження як китайської 

науки (і у історичному аспекті), так і підійшов до розуміння винести на загальний 

розгляд нової моделі світової науки взагалі, оскільки, як пише В. Кіктенко Дж. Нідем 

запропонував концепцію, яка пропонує розуміння того факту, що наука як феномен 

зародилася не тільки у Давній Греції, і таким чином, назвати її «унікальним явищем 

Західної цивілізації» вже буде неможливо. Дослідження науки та її еволюціонування 

Дж. Нідемом розпочалося з 1940 рр.. що дозволило йому вивести поняття «китайська 

наука», пізніше до цього виникла можливість застосувати до відповідного аналізу праці 

Ж. Дерріди, М. Фуко [5, с. 66]. Для нас важливим є зауваження В. Кіктенко, що досить 

часто, побудова нової методології компаративних досліджень з історії науки може 

консолідуватися за наступними ознаками: по-перше одиниці історичного аналізу не 

завжди відповідають зміні політичних і лінгвістичних кордонів, по-друге, слід 

проводити визначення «цивілізаційних кордонів шляхом аналізу виникнення, 

поширення та перетворення, еволюціонування феноменів матеріальної культури та 

наукових концептів», по-третє, слід проводити синхронні дослідження культур, 

головною задачою яких був би не пошук радикальних відмінностей а встановлення 

специфічних рис кожної культури, тощо [5, с. 66] 

Слід також звернути увагу на проведений В. Кіктенко відповідний аналіз праць 

Дж. Макклеллана, Г. Дорнса "Наука і техніка у всесвітній історії: введення" (1999), 

Д. Бодде "Китайська думка, суспільство і наука: інтелектуальні та соціальні основи 

науки і техніки в досучасного Китаї" (1991), тощо [5, с. 69]. Дуже важливими є наукові 
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розвідки В. Кіктенко, що «У 1980-і роки Чжао Куанхуа і Мен Найчан з невеликою 

групою однодумців почали проводити хімічні експерименти для тестування і розуміння 

даних алхімічних текстів, що стало важливим напрямком у вивченні історії науки в 

традиційному Китаї. Не менший інтерес представляє собою внутрішня алхімія (системи 

самовдосконалення), яку Дж. Нідем визначав як прото-біохімію, з чим не згодні багато 

сучасних вчені [5, с. 77]. 

Таким чином, сучасні наукові, та особливо екологічні дослідження мають ще 

більш цікаву модель до дослідження шляхів розвитку та відповідного нового погляду 

на еволюціонування наукового теоретичного та практичного знання стосовно різних 

боків екології та моделей збереження людини та довкілля за допомогою того ж таки 

аналізу національних моделей світосприйняття та національних моделей розвитку 

наукового теоретичного та практичного їх застосування. 
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Актуальность осмысления идей духовной направленности приобретает особую 

остроту в связи с судьбоносными событиями новой украинской истории, которые 

актуализировали на поверхности бытия экзистенциальное измерение отечественной 

культуры. На уровне индивидуального существования значимым стал феномен веры как 

внутреннее состояние человека, которого постигло осознание неустойчивости, 

быстротечности посюстороннего существования, беспокоит спектр вопросов 

относительно смысла жизни, религиозных идей (Божественной справедливости, 
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