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ЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТА РОЗБУДОВИ НООСФЕРИ
(ДО 150-ТИРІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА
ВЕРНАДСЬКОГО)

Стаття присвячена ролі та значенню комунікації у створенні ноосфери за теорією вчено-
го-енциклопедиста ХХ ст. В. І. Вернадського; осмисленню природи, ролі та значення різних
видів комунікаційної діяльності у створенні нових форм співіснування живих організмів і біо-
сфери Землі. Розглянуто вчення В. І. Вернадського про ноосферу, а також проаналізовано
інші його праці, що стосуються планетарної системи життя й життєдіяльності людей, ор-
ганізації та еволюції біосфери в космосі, інформаційно-управлінської складової цих процесів.

Наукові гіпотези в статті зводяться до тези: “окремі особистості були більш праві у
своїх твердженнях, ніж цілі корпорації вчених”.
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І. Вступ1

У радянський період і до кінця ХХ ст. у
вітчизняній і російській науці поняття ноо-
сфери було звужено щодо свого первинного
значення, незважаючи на те, що основні
праці В. І. Вернадського були видані та пе-
ревидані неодноразово. Проте тривалий час
багато наукових праць самого вченого, що-
денники, архівні та інші матеріали, які дають
змогу краще зрозуміти його ідеї та концепції,
не були доступні широкому загалу дослідни-
ків. Був час, коли уявлення про ноосферу
намагались поєднати з марксизмом, з інши-
ми вченнями про комунізм, розуміючи про-
гнозні оцінки В. І. Вернадського як управлін-
ня природою так само, як і суспільством у
далекому “прекрасному” майбутньому. Ма-
ло були відомі дослідження іноземних уче-
них, що продовжували та поширювали його
ідеї. Існувала практика протиставлення різ-
них гілок послідовників ідей В. І. Вернадсь-
кого, наприклад російської та французької
наукових шкіл як нібито матеріалістичної та
ідеалістичної, що не відповідало дійсності.
Ідеї про ноосферу чомусь не зіставляли й
не розглядали комплексно у межах гумані-
тарних дисциплін, зокрема, соціології, соці-
альної психлології, культурології, політеко-
номії тощо. Увага до праць В. І. Вернадсько-
го зросла після ювілейних заходів на честь
його 125-річчя, але ще в перше десятиріччя
ХХ ст. його вчення про біосферу і ноосферу,
погляди на час і простір, організованість і
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керованість у живій і неживій природі на Зе-
млі та космосі були новими й багато в чому
сенсаційними концепціями. Різні аспекти вчень
В. І. Вернадського підтримували й розвива-
ли його співвітчизники та зарубіжні фахівці:
Г. Аксьонов, Л. Берталанфі, Д. Мезія, М. Кам-
шилов, М. Моісеєв, І. Мочалов, О. Пресман,
К. Ситнік, Г. Хильмі, В. Ягодинський та ін.

У комунікативній практичній філософії та
комунікології погляди та концепції В. І. Вер-
надського не досліджували, можливо, через
використання ним щодо цих дисциплін зо-
всім іншої термінології, а також інший прин-
цип опису цих явищ.

Сучасний етап розвитку інформаційно-ко-
мунікаційних технологій висуває перед нау-
ковим співтовариством нові проблеми щодо
осмислення природи, ролі та значення різ-
них видів комунікаційної діяльності у ство-
рені нових форм співіснування живих орга-
нізмів і біосфери Землі. Це знову й знову
неодмінно повертає увагу дослідників до
вчення В. І. Вернадського про ноосферу, а
також до аналізу інших його праць, що сто-
суються планетарної системи життя й жит-
тєдіяльності людей, організації та еволюції
біосфери в космосі, інформаційно-управ-
лінської складової цих процесів.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – з’ясувати роль та значення

комунікацій у розвитку людства як частини
біосфери відповідно до концепції ноосфери
Володимира Івановича Вернадського та со-
ціологічних досліджень Питирима Олексан-
дровича Сорокіна.
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ІІІ. Результати
Поява терміна “ноосфера” і його поширен-

ня в науковому середовищі є наочною ілюс-
трацією дієвості та результативності комуні-
кацій як елемента розбудови новітніх гло-
бальних штучно-природних утворень. У пе-
рекладі з грецької ноосфера означає “сфера
розуму”. Цей термін вигадав і вперше засто-
сував французський філософ і математик
E. Леруа, майбутній член Паризької академії
наук (Еduard Le Roy, 1870–1954), у курсі своїх
лекцій у Коледжі де Франс у 1927 р. У тому
самому році вийшла його книга, де був ви-
користаний термін “ноосфера” [6]. При цьо-
му автор стверджував, що ідею створення
цього терміна він отримав із праці В. І. Вер-
надського “Geochimie”, яка вийшла в Парижі
в 1924 р.

У свою чергу, В. І. Вернадський під час
перебування у Франції в 1936 р. познайоми-
вся із черговими працями Е. Леруа 1928 і
1929 рр., в одній з яких теж використано
термін “ноосфера” [7]. В. І. Вернадському він
сподобався як такий, що дуже вдало відо-
бражає його особисті погляди на подальшу
еволюцію біосфери Землі й цілком відпові-
дає його теоретичним розробкам того часу.
Наприклад, його дослідження були співзву-
чні працям ще й такого вченого, як П. Тейяр
де Шардена, з проблем філософії природи
й питань ноосферогенезу. Тому в тому са-
мому році при поверненні до Радянського
Союзу В. І. Вернадський уперше почав вжи-
вати термін “ноосфера” у своїй практичній
та науковій діяльності. У листі до Б. І. Ліч-
кова одразу після приїзду до Москви він на-
писав: “Вводжу нове поняття “ноосфери”,
яке запропоновано Леруа…” [1, с. 719]. Од-
нією з відомих наукових праць 1936 р., де
ним був використаний термін “ноосфера”,
стало есе “Про логіку природознавства” [2,
с. 441], але в ньому зміст цього нового по-
няття ще не розкрито.

Повне визначення поняття ноосфери як
особливого стану біосфери, що створюю-
ється завдяки розуму й діяльності людства,
було висловлено В. І. Вернадським на XVII cе-
сії Міжнародного геологічного конгресу 26 лип-
ня 1937 р. [2, с. 300]. З того часу термін
“ноосфера” набув поширення в світовому
науковому середовищі, а в останній чверті
ХХ ст. цей термін набув загальної всесвіт-
ньої популярності та визнання як один з ос-
новних у теорії розвитку, у науках про Зем-
лю, у філософії, в екології та в інших галу-
зях знань. Поняття ноосфери стало відпра-
вним у всіх системах і методологіях страте-
гічного прогнозування розвитку людства на
будь-які віддалені періоди його існування.

В описаному випадку історія походження
й упровадження нового наукового поняття
та терміна чітко простежується, що є свід-
ченням щільної міждисциплінарної наукової

комунікаційної взаємодії конкретних учених
у різних країнах. Пізніше визначення цього
поняття набуло тріумфального визнання не
тільки науковою спільнотою світу, а й люд-
ським загалом планети.

Розвиток ідей ноосфери історично скла-
дається з двох циклів, кожен з яких, у свою
чергу, поділяється на два етапи. Цикл вини-
кнення й упровадження поняття та терміна
“ноосфера”, таким чином, становить 14 років
(1924–1938 рр.), й охоплює два етапи: 1) поява
ідеї та впровадження слова “ноосфера”
(1924–1936 рр.); 2) становлення цього по-
няття безпосередньо в інтерпретації та ви-
значенні В. І. Вернадського (1937–1938 рр.) і
поширення в науковому середовищі. Другий
цикл всесвітнього визнання поняття ноо-
сфери як невід’ємної складової розвитку
загальної людської цивілізації на планеті
Земля розпочався в 1937 р. й триває досі.
Його поділ на два етапи є умовним. Перший
етап – це розробка теорії ноосфери самим
В. І. Вернадським та визначення її не тільки
науковим, а й політичним заповітом людству
(1937–1944 рр.). Другий етап – це розвиток
теорії ноосфери різними науковими школа-
ми світу до загального визнання її основним
цивілізаційним Маніфестом людства на Зе-
млі, що мав би таке саме й навіть більше
значення, ніж відома Декларація прав і сво-
бод людини. Більше значення тому, що від
його втілення залежить можливість пода-
льшого існування людства загалом. Це при-
родний виклик й імператив для людства та
всієї іншої “живої речовини”, за визначенням
В. І. Вернадського. Оскільки такого докумен-
та загальнолюдського значення поки що не
існує, то й другий етап другого циклу ще не
завершений.

Вище ми розглянули два комунікаційних
цикли розвитку терміна, поняття, теорії та
ідеї ноосфери на основі засобів комунікації
(наукових, соціальних та політичних) ХХ ст.
У наш час через мережу Інтернет комуніка-
ційна взаємодія може здійснюватись у годи-
ни й хвилини без обмеження кордонів і про-
сторів. Хоча здійснення цього процесу через
науковий дискурс сьогодення буде значно
довшим і, можливо, складнішим. Якщо щодо
більшості основних міждисциплінарних нау-
кових понять, таких як: інформація, комуні-
кація, управління, влада, міжнародні відно-
сини, та їх похідних триває в наш час довго-
строковий, так званий науковий, дискурс
щодо їх сучасного визначення, природи,
функціонування тощо, то у вживанні поняття
ноосфери поки що існує більш-менш стабі-
льний консенсус. Але це відбувається доти,
доки ноосфера не стала масовим і модним
об’єктом уваги науковців різних сфер діяль-
ності та різних галузей знань, як це вже ста-
лося з вищеназваними групами понять.
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В. І. Вернадський в основних своїх пояс-
неннях щодо ноосфери не згадує слово
“комунікація”, але в них присутня сама сут-
ність цього явища: “Наукова думка є части-
ною структури – організаційності – біосфери
та її в ній проявів, її створення в еволюцій-
ному процесі життя є найважливішою поді-
єю в історії біосфери, в історії планет… Чим
ближче наукове охоплення реальності до
людини, тим обсяг, розмаїття, заглибленість
наукового знання неодмінно збільшуються.
Безперервно зростає кількість гуманітар-
них наук, що теоретично безмежна, адже
наука є створення людини, її наукової твор-
чості та наукової роботи; кордонів пошукам
наукової думки немає, як немає кoрдонів
безмежним формам – проявам живої осо-
бистості, які всі можуть стати об’єктом нау-
кового пошуку, викликати велику кількість
особливих конкретних наук” [1, с. 569].

Наукова думка, про яку з таким піднесен-
ням писав В. І. Вернадський, набуває поши-
рення, стає цінним надбанням людства, ци-
вілізації, зрештою, виробничою силою, про
що теж писав В. І. Вернадський у 20-ті рр.
ХХ ст., стає складовою ноосфери тільки че-
рез вищезгадані цільові комунікації. І в цьо-
му сенсі думки великого природознавця
В. І. Вернадського перетинаються з вислов-
люваннями видатного соціолога П. А. Соро-
кіна про роль комунікацій у розвитку людст-
ва, яке було сформульовано ще в 1920 р. [4,
с. 2, 16]. Таким чином, можна стверджувати
про певний вплив праць на погляди в соціаль-
ній сфері як В. І. Вернадського, з яким в ньо-
го були особисті стосунки, так і П. А. Соро-
кіна [5, с. 9].

IV. Висновки
Отже, саме комунікаційна складова вже

відіграє й надалі буде відігравати все біль-
шу та згодом домінуючу роль у реальному
створенні ноосфери за теорією та сподіван-
нями нашого вітчизняного мислителя, який
заклав ідеї подальшого розвитку людства на
сторіччя вперед.

Системне дослідження наукових праць
В. І. Вернадського з проблем прав людини,

свободи, теорії управління, державного й
загальноцивілізаційного управління, само-
управління, наукознавства та порівняльний
аналіз з концепціями ноосфери й наукою
про життя дає змогу виявити принципові
підходи до розуміння ним ролі, значення та
природи інформаційно-комунікаційних про-
цесів і технологій щодо майбутнього розвит-
ку людства.

Як один з висновків щодо подальшого
розвитку комунікацій як елемента ноосфери
можна навести висловлювання В. І. Вер-
надського про те, що вся історія науки на
кожному кроці вказує, що окремі особистості
були більш праві у своїх твердженнях, ніж
цілі корпорації вчених чи сотні й тисячи до-
слідників, які дотримувались панівних по-
глядів [3, с. 3].
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организмов и биосферы Земли. Рассматривается учение В. И. Вернадского о ноосфере, а
также анализируются другие его работы, касающиеся планетарной системы жизни и жиз-
недеятельности людей, организации и эволюции биосферы в космосе, информационно-
управленческой составляющей этих процессов.

Научные гипотезы в статье сводятся к тезису: “отдельные личности были более правы
в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых”.

Ключевые слова: коммуникация, ноосфера, теория развития, В. И. Вернадский.
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Kislov D. Importance of Communication as Part of the Construction of the Noosphere (the
150-th Anniversary of the Birth of Vladimir Ivanovich Vernadsky)

The article deals with the role and meaning of communication in the noosphere development
according to the theory of a XX century scientist and encyclopaedist, V. I. Vernadskyi.

The contemporary stage of development of information and communication technologies poses
new problems for the scientific community regarding understanding the nature, role and importance of
different types of communication activities in creation of new forms of co-existence of living organisms
and the biosphere of the Earth. This again and again brings the researchers’ attention to the school of
thought by V. I. Vernadskyi about the noosphere as well as to the analysis of his other works
addressing the planetary system of human life and activities, organization and evolution of the
biosphere in space, and the information management component of these processes.

V. I. Vernadskyi’s ideas and concepts were ignored in the practical philosophy of communication
and communication studies. Perhaps, it was because he used entirely different terminology for these
disciplines which was unacceptable for the established schools of thought as well because of a
somewhat different principle used to describe these phenomena.

Therefore, the goal was to attempt to identify the role of communications in the process of
humanity development as part of the biosphere in accordance with the noosphere concept.

The scientific hypotheses in the work are built around two communication cycles of development of
the notion, theory and idea of the noosphere based on the means of communication (scientific, social,
and political) of the ХХ century as well as through the Internet in the ХХI century when the
communicative interaction can take place every hour and minute without any limits to boundaries and
space.

Hence, the research can be narrowed down to the following statement – “individual personalities
were more correct in their assertions than whole corporations of scientists”.

Key words:  communication, noosphere, theory development, V. I. Vernadskyy.




