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Минув ще один рік. Час на
ближує нас до 300-річного ювілею 
Г.С.Сковороди (1722-1794). У продовж 
року відбулися чергові Слобожанські 
читання, науково-практичні конферен
ції, опубліковано низку статей, які при
свячені творчості нашого знаменитого 
земляка. Багато слідів своєї діяльності 
залишив Г. Сковорода на Слобожан
щині, особливо на Харківщині. М ож 
на сказати, що це багатюща історико- 
філософська спадщина знаменитого 
мислителя, ювілей якого регулярно від
значає кафедра ЮНЕСКО.

Інтерес до творів Григорія Сави- 
ча невпинно зростає також серед його 
шанувальників з інших країн світу. Д о
сить сказати, що всесвітньо відомий 
південноамериканський письменник 
Пауло Коельо є яскравим прихильни
ком його ідей. Наш університет, Інсти
тут інноваційного менеджменту та ка
федра ЮНЕСКО також роблять певний 
внесок певний вклад у процеси дослі
джень і прогнозів.

1. На основі накопиченого досві
ду,спираючисьна вчення Г.С.Сковороди 
та інших філософів, науковців та прак
тиків, відпрацьовуються наступні на
прямки, що пов'язані з наймогутнішим 
ресурсом - енергією й підприємливістю

українського народу, залучення його 
до процесу державотворення та покра
щення якості життя. Так, здійснюється:

- формування в сучасній Україні
висококреативного середнього класу 
всупереч відомим факторам (монопро- 
екти: «бізнес-інноваційні структури,
продукцією яких є малі інноваційні під
приємства»);

- поступовий прояв сильної в нова
торській діяльності сталого розвитку 
патріотичної особистості (монопроек- 
ти: «дитиноцентризм», «формування 
нової спільноти на основі існуючого 
суспільства», «древнєкиєворускості»);

- розробка системи внутрішньо- 
українських та міжнародних громад- 
символів («видатні особистості», «важ
ливі події», «неординарні об'єкти»);

- розробка матриць понятійного 
апарату в контексті планетарної місії 
України за проектами ООН (монопро- 
екти: «збереження чорноземів», «роз
виток тваринництва», «нарощування 
обсягів виробництва»);

- розробка ідеї зі створення мере
жі музеїв «вищий навчальний заклад 
та загальноосвітня школа» в межах 
програм розвитку «земляцького» руху 
в ХНТУСГ (монопроекти: «музей зем- 
ляцтв при ВНЗ», «практика формуван

ня земляцтв», «освітні програми»);
- розробка ідеї Всеукраїнських роз

садників саджанців енергоміських рос
лин (деревта ін.) і довголітніх деревдля 
ювілейних гаїв в Україні та його реалі
зація (монопроекти: «енергоміська біо
маса», «саджанці для ювілейних гаїв»);

- розробка теорії і практики вико
ристання цінностей «щастя» в межах 
планетарної місії України (монопроек
ти: «поняття «щастя» в Західній цивілі
зації», «поняття «щастя» в Східній циві
лізації», «зміст «щастя» в Україні»);

- опрацювання ідей створення двох 
туристичних центрів: на базі Націо
нального літературного меморіального 
музею Г.С.Сковороди в селі Сковоро- 
динівка у Золочівському районі Харків
ської області та семи її районів; а також 
Центральноєвропейського Сковоро- 
динівського Центру на базі Угорщини, 
Словаччини, Австрії, Польщі, Чехії, Ні
меччини з центральним офісом в Укра
їні. Зазначена ідея опрацьовується з 
фахівцями Харківського національного 
університету будівництва і архітектури. 
Передбачається оголошення відповід
них конкурсів серед студентів.

2. Під впливом висадки в листо
паді 2014 року космічного зонда «Філи» 
Європейського Союзу на Українську ко
мету (комету К. Чурюмова та С. Гераси- 
менко), вносяться суттєві зміни і в на
прямках наших наукових інтересів.

За інформацією, апаратура, вия
вила на кометі складні органічні сполуки 
типу амінокислот, наприклад, гліцин - 
амінооцтову кислоту (МН2СН2СООН), 
що є важливою складовою молекул 
білкових сполук. А ізотопний склад 
води, яка у замороженому вигляді ста
новить ядро комети, ідентичний воді у 
Світовому океані на Землі.

Психологічно з'явилось відчуття, 
що Космос виступає, як партнер роз
витку плоду у вигляді запропонованої 
формули БІОНООСЕНСОРОДУХОСФЕРИ 
як складової моделі триєдності світів 
Сковороди, де під захистом плаценти 
і через неї здійснюється налагодження
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зв'язків з енергією Всесвіту. А це визна
чає необхідність концентрувати увагу 
на планетарних напрямках сталого роз
витку з погляду на проблеми і цілі XXI 
століття і III тисячоліття, якими опікуєть
ся ООН, що особливо характеризується 
якістю нової системи Цілей сталого роз
витку до 2030 року. А саме: збереження 
чорноземів, а з цим -  розвиток тварин
ництва; органічне землеробство; на
рощування обсягів виробництва сіль
госппродукції тощо з максимальним 
використанням наробок минулих поко
лінь. Це, наприклад, активна розробка 
ідей С.Подолинського та М.Руденка, і 
світові наробки в спектрах цінностей 
щастя, здоров'я, коеволюції людини і 
природи тощо.

Вищезазначене дозволяє: роз
глядати указану плаценту у Всесвіті 
(Універсумі) як модель формули існу
вання життя в наджорстокому для ньо
го Універсумі.

У даній записці елементи теоре
тичних основ розвитку людини розгля
нуті з позицій моделі триєдності світів 
Сковороди від відчуття страху перед 
природою в далекому минулому до 
розбудови сьогодні гіпотетичної сис
теми досягнення БІОНООСЕНСОРОДУ- 
ХОСФЕРИ сталого розвитку, який базу
ється на розумінні необхідності захисту 
людиною такого надбання природи як 
гумус.

На сьогоднішній день під керів
ництвом проф. В.А.Войтова здійсню
ються роботи з недопущення паління 
соломи, стерні і трав на полях сільсько
господарських угідь.

3. Інститутом і кафедрою здій
снюються також трансферт доробок 
університету. Про це свідчить лист ди
ректора Харківського регіонального 
інституту державного управління На
ціональної академії державного управ
ління при Президентові України /1.0. 
Бєлової, в якому сказано:

«Вельмишановний
Леоніде Миколайовичу!

Від імені Харківського регі
онального інституту державно
го управління Національної ака
демії державного управління при 
Президентові України висловлюємо 
Вам подяку за участь у роботі Другої 
науково-освітньої виставки «Публіч
не управління XXI», яка була присвя
чена Всесвітньому дню науки та з 
нагоди 20-річчя Інституту.

Результати роботи Вашого 
закладу, представлені на Вистав-

ці, отримали не лише високу оцінку 
професійної спільноти фахівців, але 
й створили позитивне враження 
на відвідувачів та інших учасників. 
Організаційний комітет Виставки 
засвідчує високий рівень науково- 
методичних здобутків Харківського 
національного технічного універси
тету сільською господарства імені 
Петра Василенка, а також фахову 
майстерність Ваших працівників.

Ще раз дякуємо за плідну спів
працю і висловлюємо надію, що в 
майбутньому ми разом будемо спіль
но працювати у справі підготовки ві
тчизняної наукової та управлінської 
еліти.

З повагою».

4. Минулий 2015 рік для нас 
став роком особливої уваги до район
ного центру Валки, де Г.С.Сковорода 
майже одружився, але це не вийшло.

Мабуть, не дарма Григорій Савич про
сив, щоб на його могилі написали: «Світ 
ловив мене, але не спіймав». Мабуть, 
валківчани більш за інших розуміють 
сенс цього твердження. Добре про це 
пише у місцевій газеті «Сільські вісті» 
Тамара Поліщук, директор Валківсько- 
го музею.

Треба сказати, що було добрим 
рішенням міської ради нового скли
кання у Валках проспект Леніна пере
йменувати на проспект Григорія Сково
роди. Це той самий проспект, на якому 
височила з XVIII століття Рогозянська 
церква, фото якої (від 1902 року) знахо
диться в руках проф. І. Гришина

Рогозянська церква -  є найя- 
скравійшою церквою міста. Побудова
на вона була в часи Сковороди -  у 1778 
році замість дерев'яної. У народі її ще 
називали «рясною», бо вона мала чо
тири купола, а поряд ще стояла дзвіни
ця з п'ятим куполом. На зазначеному
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фото відображена церква Різдва Бого
родиці, яка була знищена в 30-і роки 
минулого століття.

З приводу її відбудови відбулась 
зустріч з Владикою Митрофаном хрис

тиян Харківщини на чолі з проф. І. Гри- 
шиним. Вона показала повну підтримку 
у відродженні (будівництві) Рогозян- 
ської церкви, в якій свого часу стояв 
під вінцем наш славетний мислитель.

5. Школа практичної філософії. 
В основі добротних теорій, як правило, 
лежать факти із життя. Виходячи з цього 
постулату, в середовищі гуманітарних 
дисциплін, а саме на кафедрі ЮНЕСКО, 
в експериментальному порядку ство
рена Школа практичної філософії.

її особливістю є пошук фактів, 
які стають об'єктами і предметами роз
думів з метою вияву модальностей у 
вигляді успішних інструметаріїв роз
витку протопроектів. Спрощений зміст 
діяльності Школи наводиться в тексті 
наведено «СЕРТИФІКАТУ». Цей доку
мент видається кращим магістрантам.

Об'єктами уваги Школи прак
тичної філософії є діяльність земляцтв, 
як інструментарію проникнення про

гресивних ідей в глибину територіаль
них спільнот (розробка ідеї розвитку 
земляцтв здійснюється безпосеред
ньо під керівництвом ректора універ
ситету); духовно-технологічна кейс- 
методологія; технології досягнення 
Цілей сталого розвитку в контексті про
грами ООН до 2030 року.

На сьогоднішній день головним 
об'єктом уваги фахівців університету є 
події у Валках, які пов'язані з перейме
нуванням проспекту Леніна в проспект 
Григорія Сковороди, що характеризує 
появу принципово нового ідеологічно
го явища в царині сталого розвитку.

ГРИШИН Іван, 
проф., директор Інституту 

інноваційного менеджменту, 
ЗАВЄТНИЙ Сергій, 

проф., зав. кафедрою ЮНЕСКО 
«Філософіїлюдського спілкування» та 

соціально-гуманітарних дисциплін.


