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Post-pandemic education
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Освiта пiсля пандемiї
Вiктор Андрущенко
Цивiлiзацiйний досвiд людства засвiдчує, що суперечливий i постiйно
змiнний свiт упродовж видимої нам iсторiї залишається одним i тим
же свiтом людей — унiкальним творiнням, поки що єдино вiдомим
у Великому Космосi. Люди живуть, працюють, створюють соцiальнi iнститути, культуру, народжують i виховують дiтей, спiлкуються
мiж собою...«Поколiння приходять i вiдходять, а земля вiчно стоїть»
i «...нема нiчого нового пiд Сонцем». Цiлком закономiрним є сформована тисячолiттями традицiя пiдготовки майбутнiх поколiнь до життя
здiйснюється за мiрками i принципами традицiйно усталеного свiту.
В той же час, справедливим є й iнше: у свiтi постiйно вiдбуваються
малi i великi, незначнi (косметичнi) i фундаментальнi змiни, якi створюють новi обриси свiтової реальностi, змiнюють фiлософiю життєвого процесу, потребують нових пiдходiв пiдготовки людини до життя
у вiдповiдностi до його нових викликiв. Як правило, змiну реалiй вiдомого нам свiту викликають великi (глобальнi) iсторичнi подiї — науковi вiдкриття, що змiнюють уявлення про свiт (копернiканська революцiя, теорiя вiдносностi, розщеплення ядра атома); вiйни (хрестовi
походи, свiтовi вiйни); глобальнi катастрофи, здатнi завдати величезної шкоди навколишньому середовищу, людському виду або планетi
Земля (космiчна катастрофа, мегацунамi, виверження супервулканiв,
розгул невилiковних хвороб (пандемiї) тощо. Чи вiдноситься до них
сучасна пандемiя i, якщо так, то за якими параметрами вiдбудеться
змiна свiту та його фiлософське переосмислення, якi фундаментальнi змiни вiдбудуться в системi пiдготовки людини до життя, зокрема
засобами освiти? Якою стане освiта пiсля пандемiї? Що в нiй залишиться традицiйним, а що змiниться? Пропоную з цього приводу свої
попереднi роздуми.
Ключовi поняття: людина, культура, наука, цивiлiзацiя, глобальнi
змiни, пандемiя, освiта, виховання

«Tempŏra mutantur et nos mutamur in illis» (часи змiнюються, i ми
змiнюємося разом з ними) — цей латинський вислiв постiйно нагадує нам
про плиннiсть людського життя, змiни, якi його постiйно супроводжують,
необхiднiсть реалiзацiї нових пiдходiв пiдготовки людини до життя.
1

National Pedagogical Dragomanov University
rector@npu.edu.ua, https://orcid.org/0000-0002-7997-5913

5

6

В. Андрущенко

Змiнний соцiум формує нову фiлософiю життєвого процесу, а разом
з нею — нову парадигму пiдготовки людини до життя та працi. Епiцентром останнього є основний механiзм соцiалiзацiї особистостi — освiта. Спираючись на науку, культуру, соцiальний досвiд, iншi форми та результати духовно-практичного освоєння свiту, освiта озброює дитину знаннями,
формує необхiднi компетенцiї, виховує цiнностi та свiтогляд, забезпечує
системну пiдготовку до самостiйного життя. Новi життєвi реалiї потребують нових знань, нової культури, нової фiлософiї життя i освiти. В цьому,
зрештою, й приховується глибоке таїнство прогресу, яке через вiки залишається основним джерелом цивiлiзацiйного розвитку людства.
Мiж тим, притаманний людинi унiкальний спосiб життя, який вiдрiзняє її вiд тваринного, залишається практично незмiнним. Люди живуть,
працюють, створюють i вiдтворюють культуру, народжують i виховують
дiтей, переживають притаманнi їм життєвi екзистенцiї (радiсть i страх,
вiру, надiю i любов), переосмислюють iсторiю тощо. В своїй сутностi людське залишається людським, таким же, як i створене мiльйони рокiв тому
природою, Богом або ж прибульцями з Великого Космосу.
Торуючи свiй шлях у майбутнє, людина хитається мiж старими i новими прiоритетами в пошуках iстини. Вона ж, як схiдна принцеса, дозволяє
побачити своє обличчя тiльки обраному... То ж до якої iстини ми маємо
прихилити свої голови у ходi подолання сучасної пандемiї, до яких змiн
треба готувати людину i як, щоб захистити її (а вона вмiла б захищатись
самостiйно) вiд смертоносного вiрусу, зберегти й продовжити життя, гiдне свого високого покликання людини? Вiдповiдi на цi запитання лежать
далеко не на поверхнi. Для їх пошуку, як тисячi рокiв тому, людство має
заглибитись у власнi основи, вчергове спробувати вiдкрити «покривало
Iзiди», переосмислити мiсце й роль Людини в Природi, визначити шлях,
який веде до Храму. Упереджуючи майбутнi бiльш розгорнутi роздуми,
вiдзначу: свiт, безсумнiвно, залишиться тим же свiтом людей, якi живуть
в усталено-людський спосiб i водночас вiн змiниться, стане iншим — пiсляпандемiйним. Саме тут i виникає питання про його фiлософiю i обриси, їх
виклики щодо пiдготовки людини до життя, про змiну освiтньої парадигми
в пiсляпандемiйному свiтi.
Сучасна пандемiя є явищем глобальним, цивiлiзацiйним. З її подоланням свiт, безсумнiвно, стане iншим. Якщо вiн «змiниться», то в якому
напрямi, а якщо «нi», то що залишиться в ньому традицiйним, усталеним?
Тож за якими параметрами (перспективними орiєнтирами) потрiбно навчати, виховувати наступнi поколiння, якi могли б жити за стандартами,
обумовленими змiнно-незмiнним свiтом, жити гiдно, справедливо, щасливо, тобто, як люди? Якi традицiйнi моделi (принципи, пiдходи, технологiї)
ми маємо зберегти в системi пiдготовки людини до життя й водночас до
яких змiн маємо вже зараз готувати новi поколiння, якi могли б жити
в ньому усталеним людським чином?
Як вiдомо, термiном «пандемiя» позначається ситуацiя поширення iнфекцiйного захворювання — чума, холера, грип, коронавiрус — не тiльки
на територiї однiєї країни, але й на територiї багатьох країн рiзних континентiв свiту. Пандемiя виникає в ситуацiї вiдсутностi колективного iмунiтету в людства й, зазвичай, ефективних засобiв профiлактики (вакцини)
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й лiкування. Iсторiя пам’ятає десятки епiдемiй, що в свiй час сягали рiвня
пандемiї: Афiнська моровиця (430 р. до н. е.); чума Антонiна (165–180 рр.);
натуральна вiспа, перенесена до iталiйського пiвострова солдатами, що поверталися з країн Близького Сходу; чума Кипрiяна — пандемiя невiдомої
хвороби, яка прокотилася Римською iмперiєю у 249–262 рр.; чума Юстинiана (541–750 рр.), що зародилась у Єгиптi й розповсюдилась свiтом; чорна
смерть кризи XIV-го ст.; третя пандемiя чуми в Китаї середини XIX-го ст.;
iспанка; азiйський грип; гонконгський грип; пандемiя «свинячого грипу»
i т.п. iнфекцiйнi хвороби забрали життя десятки й сотнi мiльйонiв людей.
Переживши чергову пандемiю (чи якусь iншу глобальну катастрофу)
людство змiнює свiй соцiальний одяг, створює нову соцiокультурну реальнiсть, в яку вводить новопiдготовленi поколiння з надiєю про те, що вони
зможуть продовжити загальнолюдську iсторiю. Досi вважалося, що люди
розпiзнали згубну загрозу перелiчених хвороб й вiдшукало щодо них ефективну протидiю. Проте поширення iнфекцiйного захворювання, спричиненого останнiм виявленим коронавiрусом (SARS-CoV-2), змусив замислитись над ситуацiєю на новому рiвнi розумiння проблеми не тiльки як
боротьби з конкретною хворобою, але й на рiвнi нового усвiдомлення меж
власного фiзичного виживання. Мобiлiзованi ресурси (людськi, фiнансовi,
власне медичнi), повiдомлення зi спецiалiзованих лабораторiй свiту про нiбито створенi вакцини протидiї пандемiї вселяють оптимiзм, а разом з ним
активiзують роздуми про контури свiту «пiсля пандемiї», мiсце i роль в ньому речей i процесiв, якi, здавалося б, вже зайняли своє стабiльне мiсце
в системi людської життєдiяльностi й не пiдлягають переосмисленню.
Серед багатьох життєво важливих (економiчних, полiтичних, соцiокультурних) проблем, що потребують переосмислення в контекстi викликiв пандемiї, одним iз невiдкладних i першочергових є проблема пiдготовки
людини до життя, зокрема засобами освiти та виховання. I це не випадково.
Адже саме освiта — батькiвська, шкiльна, професiйна — формує фундаментальну (фiзичну i духовну) платформу людини, спираючись на яку вона
входить у широкий свiт, реалiзує себе як особистiсть. Фiлософiя цього процесу зрозумiла. Вона формується як вiдповiдь на виклик духу оновлення
свiту i людини в контекстi змiнної ситуацiї фундаментального порядку.
У вiдповiдь на перебiг подiй сучасного пандемiчного свiту (за даними
ЮНЕСКО, 91%̇ учнiв та студентiв по всьому свiту опинилися на карантинi; це перше глобальне закриття шкiл та унiверситетiв вiд часiв Другої
свiтової вiйни) освiта практично миттєво здiйснила необхiдне перезавантаження, змiнила звичнi для традицiйного свiту моделi, технологiї, засоби
навчання — перейшла на дистанцiйну форму навчання та спiлкування,
обмежила внутрiшнi та зовнiшнi (мiжнароднi) академiчнi комунiкацiї, посилила роль i значення самостiйної роботи студентiв, розширила практику
проведення онлайн-конференцiй (англ. online, вiд англ. on line — «на лiнiї»,
«на зв’язку», «у мережi»), активiзувала використання електронних засобiв навчання та Iнтернету тощо. Поза всяким сумнiвом, цi та багато iнших
iнновацiй залишаться в освiтi (як кажуть, «приживуться») пiсляпандемiйного простору та часу. Проаналiзувавши всi можливi плюси на мiнуси,
педагогiчна громадськiсть визначить їх мiсце та роль у контекстi загальноцивiлiзацiйного процесу пiдготовки людини до життя засобами освiти.
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Вiтаючи першi уроки, пошуки та прогнози, що вже розпочалися [1], хочу
звернути увагу на сутнiсну сторону справи: змiну фiлософiї життєвого процесу (а разом з ним i на змiну фiлософської парадигми
освiти) пiсляпандемiйного перiоду.
Пандемiя — це тяжка, практично невилiковна хвороба, яка тягне за
собою переживання, страждання, психологiчну напругу, а то й розлад.
У центр загальної фiлософiї життєвого процесу перемiщуються одвiчнi питання iсторiї — «iстина» й «похибка», «добро» й «зло», «життя» i «смерть».
Дехто говорить про безвихiдь, традицiйну для людства, сотнi раз обговорену, зокрема в релiгiйнiй фiлософiї, проблему «кiнця свiту», актуалiзує
питання, поставлене ще древнiми мислителями: «Чи варте життя того,
щоб його прожити?». За варiантом вiдповiдi А. Камю — «не варте!», адже
воно страждальне й тiльки декiлька життєвих хвилин дозволяють вiдчути
те, що ми називаємо щастям. I все ж, розмiрковує далi фiлософ, кожна
людина хоче жити. Покiнчити життя самогубством означає здатися у цiй
боротьбi з самим собою i своїми страхами. Звiдси висновок: «Хоча я знаю
що програю у цiй боротьбi, бо на всiх чекає смерть, я не хочу здаватись
без бою... Втеча з поля бою нiкому не приносила слави... Треба жити!»
Людська спiльнота далека вiд одноманiтностi, а тим паче — вiд однодумства. Є люди — дiти, пiдлiтки, дорослi — схильнi до умисного спричинення власної смертi, до суїциду. Потрапляючи у нестандартну ситуацiю
й не маючи (не знаючи) можливостi виходу з неї, вiдчуваючи психологiчний i соцiальний дискомфорт, вiдчужене ставлення до них з боку iнших,
зневiрившись у цiнностях, якi пропонують батьки, школа i суспiльство,
переживаючи своєрiдну вiкову чи соцiокультурну (життєву) кризу, вони
знаходять лише один вихiд — суїцид. За оцiнками фахiвцiв, щороку вiд
800 тис. до мiльйона осiб вмирають через самогубство, що складає 10-ту
за чисельнiстю причину смертi в усьому свiтi. Рiвень самогубств серед чоловiкiв в три-чотири рази вищий нiж серед жiнок. Щороку вiдбувається
вiд 10 до 20 млн спроб самогубства без смертельних наслiдкiв. Спроби
найбiльш поширено серед молодих людей та жiнок.
Пандемiя посилює вiдчуття безперспективностi й завершеностi життя, зайвостi, непотрiбностi своєї присутностi в ньому. Вона зрощує страх,
доводить його до вiдчаю, спонукає до прийняття крайнього рiшення. Досить часто такою крайнiстю є суїцид.
Причини самогубства рiзнi: психiчнi розлади (депресiя, бiполярний
розлад, шизофренiя, алкоголiзм), стресовi фактори (фiнансова скрута чи
труднощi в мiжособистiсних стосунках), iгрова залежнiсть тощо. Пандемiя загострює їх, часто доводить до абсурдного сприйняття, до розумiння
безперспективностi, непотрiбностi власного буття в цьому свiтi. Дехто при
цьому впадає у прiрву алкоголiзму чи наркоманiї, iнший iде до церкви...
На жаль, надто чисельна когорта розгублених, обездолених, зневiрених
впадає у вiдчай, завершує своє життя самогубством.
Як соцiальне явище самогубство має iндивiдуально-суспiльний характер. Саме тому його треба долати як iндивiдуальними, так i суспiльними засобами. Матерiальне й духовне оздоровлення життєвого середовища, актуалiзацiя життєво-творчих iмпульсiв культури, створення належної
атмосфери в колективi, пiдвищення добробуту i т. п. заходи мають су-
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проводжуватись роз’яснювально-виховною дiяльнiстю просвiтницьких органiзацiй, засобiв масової iнформацiї, культури та особливо освiти. Центральною метою їх застосування є змiна свiдомостi людини, викорiнення
занепадницьких настроїв, формування оптимiстичного свiтогляду. Цiлком
зрозумiлим є те, що основну роль у цьому має вiдiграти освiта та культура, елементарне просвiтництво та виховання. Пiсляпандемiйна освiта насамперед має модернiзувати свiй змiст. Його (змiсту) свiтоглядною,
фiлософсько-методологiчною та цiннiсно-орiєнтовною основою
мають стати життєстверднi, оптимiстичнi сюжети. Саме
через освiту, культуру, виховання людина має сказати пандемiї «нi!» й органiзувати власне життя так, як належить
жити людинi. Мiльйоннi жертви, якi заплатило людство в боротьбi за
виживання, особливо в перiод сучасної пандемiї, поступово формують переконання про самоцiннiсть людського життя, необхiднiсть його захисту, убезпечення вiд будь-яких загроз.
Життя людини — безцiнний, божественний дар. Воно крихке i майже
не захищене. З його втратою зникає цiлий свiт. Отже, треба навчитись його берегти, захищати, пiдтримувати. Цiннiсть життя, благоговiння перед
ним, все бiльш переконливо утверджується як принцип життєоблаштування цивiлiзацiйного штибу. На передовiй означеного утвердження, виховання вiдповiдних морально-етичних якостей людини стоять освiта, наука й
культура. А це означає, що освiта, а разом з нею наука, культура, релiгiя
та iншi форми духовно-практичного освоєння свiту мають навчити мистецтву життя, берегти життя, виховати здатнiсть боротись i перемагати щоб
виживати i жити.
Пандемiя актуалiзувала, здавалося б, просту, вiдому в iсторiї, але таку
важливу для сьогодення i для майбутнього iстину: освiта має здiйснити стратегiчно-змiстовну переорiєнтацiю; її завданням має
стати не тiльки ознайомлення дитини iз законами та закономiрностями свiтобудови, а пiдготовка людини до виживання заради життя, його продовження в майбутньому. Центром
освiтнього процесу має стати Людина, її здатнiсть (умiння,
готовнiсть) виживати, жити, боротись i перемагати.
«Виживання» — категорiя суперечлива. Можна навести багато прикладiв, коли людина, попри обставини, родиннi, товариськi, соцiальнi та
професiйнi зобов’язання, турбується тiльки про себе, своє життя та здоров’я. I нi про що бiльше! Нехтуючи нормами моралi, гуманiстичними
соцiальними правилами, релiгiйними настановами тощо, такi люди переймаються лише собою, причому в багатьох випадках,за рахунок здоров’я,
а може й, життя iнших. Тi, що «йдуть по трупам», керуються давно вже
вiджилою формулою «людина людинi вовк», здатнi на будь-який антисоцiальний вчинок, навiть убивство того, хто стоїть у них на шляху, аби
вижити. Таке виживання не гiдне людини й не може розглядатись iнакше,
як злочин.
Iсторiя засвiдчує, що значно бiльша частина людей переймається гуманiстично-колективiстською свiдомiстю, пiдпорядковують свою дiяльнiсть
загальнолюдським iнтересам. Виживання вони розглядають не тiльки, як
особисту справу, а як обов’язок турботи за виживання всiх, своє найближче
оточення, колектив, людство загалом.
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Виховати таку здатнiсть людини — основне завдання сучасної освiти.
Не тiльки боротьба з пандемiєю, але й протидiя загрозам багатьох глобальних проблем, що стоять перед людством, потребують вiд освiти справжнього людиноцентризму, який виходить за нацiональнi межi й реалiзується у змiстi освiти як загальнолюдська проблема. Освiта має навчити
людину цiнувати життя — своє й iнших людей, потребу й вмiння пiклуватись про нього у будь-якiй ситуацiї, в будь-якiй сферi життєдiяльностi
й у будь-якiй частинi свiту. Незалежно вiд культурних особливостей та
вiдмiнностей країн свiту, нацiональних, релiгiйних, класових i т.п. розбiжностей, освiта повинна мати вселюдський характер, стати провiдником
гуманiзму i людяностi в духовний свiт кожної особистостi.
Чи можливим є таке явище в iсторiї? Чи не є означена пропозицiя черговою утопiєю, привабливою, але нездiйсненною мрiєю людства? Згадаймо
iдею «вiчного миру» знаменитого нiмецького мислителя Iммануїла Канта; фiлософiю ненасильства iндiйськиого державного i полiтичного дiяча,
одного з керiвникiв та iдеологiв нацiонально-визвольних рухiв Iндiї Махатма Гандi; «благоговiння перед життям» нiмецького фiлософа, музиканта,
лiкаря та мiсiонера Альберта Швейцера... Хiба їх iдеї не мали вселюдського значення? Безсумнiвно, мали. Тодi чому ж вони не були пiдтриманi
всiма? Вiдповiдь проста: означенi iдеї випередили свiй час, людство ще
не було готовим до їх повноформатного, змiстовно-свiтоглядного сприйняття, а вiдтак не могло вiддати цим iдеям належне. Воно (людство) мало
пройти випробування декiлькома вiйнами, остаточно подолати рабство, расизм та колонiалiзм, збагатитись досвiдом боротьби за виживання в умовах
розгулу вбивчих хвороб, перезавантаження свiту в контекстi протидiї глобальним загрозам тощо. Не слiд забувати й загальний знаннєво-духовний
прогрес, сходинами якого суспiльство рухається до вершин пiзнання природного й соцiального свiтiв.
Нинi ситуацiя змiнилась. Доступ до знань, iнформацiї, соцiально-культурного досвiду пiднiмає людей до вершин нового самоусвiдомлення, самовiдчуття меж власного iснування, до розумiння загроз, якi можуть покласти йому край. Воно в буквальному розумiннi «викарабкалось» на нову
платформу свiтобачення й тому цiлком готове до сприйняття означеної
iдеї, до розумiння її як невiдворотньої й безальтернативної. Освiта має
роз’яснити й прищепити цю iдею всiм i кожному, переконати людей у тому, що людина є iстотою колективною, залежною вiд подiбних собi, що
виживання є можливим лише як довготривале й послiдовне, глибоко усвiдомлене й вивiрене (унормоване) загальнолюдське колективне дiйство, а не
як одноразовий акт (спрямований переважно на себе) одноосiбної героїки,
навiть пасiонарної особистостi.
Вимога навчитись «житии разом», жити по-людськи має
стати основним принципом органiзацiї i змiсту освiти ХХI
столiття в бiльшостi (а з часом i у всiх) країн Європи i свiту.
Статистика засвiдчує, що масове поширення пандемiї вiдбувається
в країнах та регiонах, якi характеризуються найбiльш iнтенсивним рiвнем комунiкацiй, що здiйснюються без дотримання рекомендацiй органiв
охорони здоров’я, правил елементарної санiтарiї. Далеко не випадково своєрiдними «лiдерами» у поширеннi корона вiрусу виявились найбiльш успi-
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шнi й розвиненi країни свiту, контури комунiкацiй в яких мають нiчим
не обмежений характер — США, Китай, Бразiлiя, Росiя, Iталiя, Iспанiя
та Францiя. Головною причиною цього є недостатня обiзнанiсть бiльшостi
людей з вимогами загальних принципiв протидiї коронавiрусу, нехтування
визначеними правилами поведiнки у сферi виробництва, суспiльних комунiкацiй та побуту. Мовляв, «не така вже й страшна ця хвороба», «нас вона
не торкнеться», «країна має потужну iндустрiю охорони здоров’я, а тому...». Ця позицiя хибна. Вiрус вражає всiх. Застереження вiд нього має
стати установкою, дотримання якої є першим i головним принципом збереження здоров’я, як власного, так i колективного. Просвiтництво в свою
чергу зобов’язане донести її до кожної особистостi, виховати вiдповiдальнiсть не тiльки за себе чи свiй маленький колектив, але й за все людство.
Попри кордони, клiматичнi, релiгiйнi i культурнi вiдмiнностi, за останнi кiлька десятилiть людство почало зростатися в єдине цiле. Iнтернет, розвиток бiзнесу, транспорту i туризму невпинно зменшує вiдстанi, забирає
перепони мiж людьми, iнтенсифiкує їх спiлкування мiж собою. Зупинити
й навiть обмежити цей процес практично неможливо. Але ж упорядкувати
не тiльки можливо, але й необхiдно. На думку В. I. Вернадського, сучасне
людство — це єдине глобальне утворення, нова геологiчна сила, що спроможна внаслiдок прояву творчих сил частково трансформувати довкiлля,
втягуючи його в ноосферу. З погляду соцiологiї, людство — найбiльш загальна форма людської спiльноти, що представлена множиннiстю всiх наявних конкретних спiльнот та вiдносин мiж ними. Iсторiя бачить у людствi
сукупнiсть усiх культур i цивiлiзацiй, що коли-небудь iснували й про якi вiдомо сучаснiй людинi. Забезпечити усвiдомлення цього — одне з основних
завдань сучасної освiти. Пандемiя переорiєнтовує просвiтництво на розкриття й донесення до кожної людини iдеї органiчної єдностi людей у єдину
геологiчну силу — людство, яке має виживати, жити, працювати, боротись
i перемагати разом.
У вiдповiдь на виклики пандемiї, сучасна освiта потребує радикальної
модернiзацiї. Ключовими категорiями цього процесу мають стати поняття
«самоцiнностi людини i її життя», «вселюдська єднiсть», «взаємодiя», «колективна безпека» i «вiдповiдальнiсть». Найважливiшим кроком у цьому
напрямi є належна органiзацiя навчання людей упорядкованим формам
спiлкування за мiжнародно прийнятими стандартами. Вже найближчим
часом за рiшенням урядiв країн свiту та мiжнародних просвiтницьких центрiв i органiзацiй у системi освiти мають актуалiзуватись сюжети (курси,
програми, тренiнги) з колективної (спiльної) глобальної безпеки життєдiяльностi людини як громадянина власної держави i суб’єкта свiтової спiльноти. В системi нинiшньої освiти цi сюжети торкаються здебiльшого галузевої проблематики. Нововведенi курси мають зосередити першочергову
увагу на засобах i технологiях безпеки життєдiяльностi як такої, на вивчення загальних закономiрностей виникнення небезпек, їхнiх властивостей,
наслiдкiв впливу на органiзм людини, основ захисту здоров’я та життя людини й людства. Особливим роздiлом цього курсу мають стати стандарти
безпечної мiжнародної масової комунiкацiї, мiжнароднi правила протидiї
пандемiї та iнших глобальних проблем сучасностi, боротьби з рiзноманiтними загрозами в разi їх виникнення. Означенi сюжети (та напрями) мо-
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дернiзацiї освiти мають бути затвердженi мiжнародними домовленостями
такого ж плану (i значення), як Лiсабонськi, Болонськi i т.п. декларацiї.
Iнтелектуальна елiта свiту має розробити й затвердити
як документ для обов’язкового виконання педагогiчними системами всiх країн нову Велику хартiю унiверситетiв свiту.
Виклики до стратегiчно-змiстовної переорiєнтацiї освiти на виховання
життєздатностi людства подвоюються, а може й, потроюються в контекстi
загострення свiтової екологiчної ситуацiї, низки iнших глобальних проблем
сучасностi. Численнi спостереження показують, що найбiльш сприятливими умовами для поширення пандемiї є найменш екологiчно захищенi соцiуми, воюючi народи, країн гострої енергетичної залежностi. Глобальнi
загрози та пандемiя немов би iнфiкують одне одного, об’єднуються в одну
життєруйнiвну, цунамоподiбну хвилю, без протидiї якiй людство не має
майбутнього. Чи варто наголошувати на тому, що iдея, контури, технологiї означеної протидiї мають насамперед сформуватись в головах людей,
що першим i головним стимулятором цього є належна життєствердна освiта?
Пандемiя виникає не в безповiтряному просторi, а реальному життєвому середовищi. Вона об’єднується з малими i великими загрозами, пiдсилює небезпеки, створює новi суперечностi. Особливо, коли мова йде про
глобальнi проблеми людства. Там, де вирiшення цих проблем затягується
або не вiдбувається загалом, пандемiя знаходить найбiльш сприятливi умови для свого смертноносного розгулу. Вiзьмемо для прикладу таку глобальну проблему як голод. Статистика засвiдчує, що найбiльша кiлькiсть
людей, померлих вiд пандемiї, характерна найбiльш бiдним, голодуючим
країнам свiту. А це означає, що боротьбу з пандемiєю слiд проводити одночасно з вирiшенням глобальних проблем сучасностi, особливо з такими, як
ядерна та екологiчна загрози, проблема потеплiння, енергетичнi виклики
тощо. Люди, зрештою, мають зрозумiти, що в разi загострення цих проблем, iндивiдуального захисту не iснує. Високооснащенi бункери, пiдземнi
сховища, iншi захиснi споруди, якi вже пiдготували для себе найбагатшi
представники «золотого мiльярду», можуть забезпечити тiльки тимчасовий захист. I не бiльше. Iндивiдуальне виживання в умовах пандемiї (та
iнших глобальних загроз) — це iлюзiя, яка може задовольнити й заспокоїти тiльки самовпевнених i водночас неосвiчених, нездатних до рацiональної
оцiнки ситуацiї особистостей.
Людство зможе вижити тiльки в єдностi, за умови розумних, цiлеспрямованих злагоджених дiй, змiст i спрямованiсть яких має визначити наука, а донести до свiдомостi людей мають такi iнституцiї, як освiта, культура, релiгiя та
iншi форми духовно-практичного освоєння свiту.
Головну роль при цьому має виконати освiта. По-перше, тому що вона
охоплює найбiльшу кiлькiсть людей (систему освiти в цивiлiзованих країнах проходить практично кожен); по-друге, здiйснює свою просвiтницьку
дiяльнiсть цiлеспрямовано i системно; по-третє, формує переконання людей на мiцному фундаментi науки. Сьогоднi ми говоримо про нову iсторичну мiсiю освiти, яка впродовж iсторiї змiцнює духовно-свiтоглядну
платформу життєздатностi людства, посилює жадобу до життя, формує
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впевненiсть людей у майбутньому. Нинi освiта отримує нову соцiальну затребнiсть. Саме тому розвиток освiти (науки, культури, просвiтництва) я розглядаю як своєрiдний посох (нитку Арiадни),
спираючись на який людство не тiльки забезпечить своє виживання, але й пiде сходинами пiдйому до нових сяючих вершин.
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