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Двадцяті роки нашого століття завертаються несподіваним поворотом 

у соціально-політичному та духовному відношенні, викликанимінтересом 

світової громадськості до заклику активістки Грети Тунберг щодо 

термінових дій по збереженню спільного природного середовища (дикої 

природи) всього людства, бо починалось друге десятиліття революціями 

«арабської весни», виступами проти авторитарних режимів країн Латинської 

Америки, злетом популізму в Америці та Європі. Дисертація, таким чином, 

актуалізована не штучною прив’язаністю своєї теми до екзистенційних 

проблем людства, а нагальною потребою концептуалізувати небезпеки 

зростаючого розриву між поступом цивілізації та ігноруванням первинної 

природи її існування. Ця теза виявлена нами у тексті третього розділу 

дослідження, де автор піддає критиці екологічну політику світових держав, 

зокрема США, КНР, Росії. Нещодавно у РФ схвалено дворічний план 

«ефективного використання небезпечних кліматичних змін для розвитку».

В науковому доробку Я. В. Колдунова зримо виділяються чотири 

аспекти: філософсько-світоглядний, науково-теоретичний, ціннісне-

аксіологічний та праксеологічний. При аналізі філософської спадщини та 

доробку вчених попередніх поколінь він точно примітив фрагментарність, 

різнобій у наукових пошуках сутності, соціальної ролі, модусів змін, а 

головне - вобґрунтуванні нової парадигми ставлення до феномену дикої 

природи на тлі сучасних розвідок фізичної картини світу, досягнень 

природничих наук щодо розвитку «першої» та «другої природи».



Філософсько-світоглядний аспект дисертації з логічною необхідністю 

ставить питання формування нової екологічної культури, заснованої 

розумінні реалій скорочення ареалу дикої природи наступом технологій 

промислового та сільськогосподарчого сектору, урбанізацією життя, 

споживацьким характером ринкових відносин.Єдине з чим ми не можемо 

повністю погодитись, то з тезою, що культурні досягнення не змінили 

світоглядні обрії людини (стверджується у тексті на прикладах імен Данте, 

ІІІекспіра, Руссо, Бетховена, Моцарта, Ван-Гога), бо своєю новаторською 

роботою дисертант сам позитивно впливає на ставлення до ареалів дикої 

природи в Україні, зокрема до Запорізького регіону.

Методологічні засновки свого дослідження автор побудував на основі 

синтезу перевіреного класичного, вірніше, академічного підходу до 

формування філософсько-соціологічного дискурсу дикої природи з новітніми 

постмодерністськими тенденціямирозуміння космогонічної картини світу. У 

другому підрозділі 1-го розділу автору вдалось динамічне обґрунтування 

необхідності поєднання загальнонаукових методів та інвайроментальної 

методології, зближення підходів гуманітарних, природничих наук, мистецтва 

з соціальною філософією.

Конструктивна методологія надала можливість уникнути суб’єктивізму 

та політично заангажованих схем щодо природо використання, прийнятих у 

деяких країнах, наприклад, КНР, яка є лідером забруднення океану, 

парникового ефекту на тлі відмови у 2020 р. від переробки «іноземного» 

пластику. Ми позитивно оцінуємо філософську рефлексію над доповіддю 

Римського клубу «Corn on...» та практичними рекомендаціями з неї.

У другому розділі розкрито зміст семантичного поля поняття «дика 

природа» у співвідношенні із раніше встановленими тлумаченнями 

категоріями буття, матерія, природа, універсум, космос, культура та іншими, 

що дозволило виявити приховану сутність, специфіку та атрибути дикої 

природи у контексті даного історичного часу. Слушним та важливим у 

евристичному значенні проведеного дослідження стало ствердження, що



дика природа є підґрунтям збереження життєвого світу людства, а її складна 

організація та невичерпність привернула увагу значної кількості Лауреатів 

Нобелівської премії. На фаховому рівні автор оперує поняттями антиматерії, 

темної матерії, спектру фундаментальних взаємодій об’єктів всесвіту, що 

суттєво збагачує емпіричну складову роботи та дозволяє виявити базові 

характеристики дикої природи -  свободу та природність, невичерпність 

проявів.

Заслуговує на увагу та схвалення фахівців в галузі природознавства, 

гуманітаристики сформульована ідея діалектично суперечливої коеволюції 

дикої природи, природного та культурного ландшафту. Побіжно автор 

глибоко осмислює науково-теоретичні розробки таподає у доступній 

формісучасні уявлення щодо загальної картини світу у контексті розуміння 

феномену природи найширшого космічного масштабу. Опертя на авторський 

осмислений доробок С. Хокінга свідчить про вміння дисертанта 

узагальнювати висновки сучасних природничих наук, що нерідко складало 

проблему для сучасників кардинальних змін парадигмальних засад оцінки 

революційних відкрить.

Наукову новизну містить у собі також аналіз особливостей взаємодії 

дикої природи, природного та культурного ландшафту на різних етапах 

розвитку суспільства. Від благоговійного захоплення величчю природи до 

світоглядних настанов, що дика природа є самоцінне Інше, відмінне від 

зміненогоутилітарними інтересами людини середовища, якемає право бути 

незалежною, вірніше, недоторканою частиною Універсуму, - такий духовний 

шлях необхідно пройти на переконання дисертанта.

Третій розділ дисертації присвячений реалізації світоглядної функції 

філософії у конкретному масштабі поставленої проблеми концептуалізації 

дикої природи та логічно продовжує замисел автора звернутись до 

людиновимірчих характеристик всього оточуючого природного середовища.

Спочатку автор звертається до з’ясування місця дикої природи у 

структурованій історії людства та вказує на антропогенний характер



негативних змін у дикій природі, який, між іншим, заперечено у згаданому 

дворічному плані РФ на 2020-2022 рр. На рівні соціально-філософського 

аналізу розкривається смисл нової моделі відносин суспільства і природою та 

осмислює альтернативні сучасним практикам концепції охорони природи.

Доведено значення дикої природу у її звуженому (земному) просторі 

для соціального розвитку на міцних світоглядних засадах максимально 

бережного ставлення до дикої природи з врахуванням зворотного 

небезпечного впливу її на людство. В дисертації розкрито джерела 

світоглядних настанов у взаємодії людства з незайманою природою для 

майбутніх поколінь, тобто робота Я. Колдунова має прогностичний характер.

Таким чином, можна стверджувати, що мета дисертаційного 

дослідження досягнута, пізнавальні проблеми вирішені на рівні сучасного 

соціально-філософського дискурсу, методологічні засади роботи 

відповідають новим даним науки, а світоглядні настанови мають значення у 

формування нової екологічної культури українського громадянина. Ми 

вважаємо, що по суті, дисертація є науково-теоретичним обґрунтуванням 

виконання поставлених 72-ю Генасамблеєю ООН у 2019 році 

завдань '.збереж ення т а  р а ц іо н а ль н е  ви ко р и ст а н н я  океанів, м о р ів  і м о р ськи х  

р есур с ів ; за хи ст  т а  в ід н о влен н я  еко си ст ем  сугиі т а сприяння  їх 

р а ц іо н а ль н о м у  використ анню .

Основні положення та ідеї, які мають новаторський характер, знайшли 

належну апробацію у фахових та міжнародних наукометричних виданнях, а 

текст автореферату відповідає змісту всієї дисертаційної роботи та 

репрезентує її у стислому, концентрованому вигляді.

Високо оцінюючи творчий новаторський характер роботи дисертанта, 

пов'язаний із переважанням у літературі фізикалістького та біоекологічного 

підходів до феномену дикої природи або висвітлення його із естетичної та 

романтично-почуттєвої сторони природи, слід зупинитись на проблемних та 

суперечливих моментах у розкритті обраної Я. Колдуновим теми.



По-перше, історично-філософський екскурс у проблему теоретичного 

осягнення дикої природи майже повністю елімінує звернення до спадщини 

Близького та Далекого Сходу, тому ми крізь текст дисертанта не ознайомлені 

із доробком китайської класичної філософії, репрезентованих Конфуцієм, 

Лао Цзи, Сунь Цзи та іншими. Хоча їх настанови «слідувати природі» мають 

специфічні смисли для діяльності керівників, вони необхідні для розуміння 

особливо шанобливого ставлення до природного та культурного ландшафту 

тих регіонів, бути джерелом натхнення для появи нових ідей. Бізнесові та 

управлінські структури Японії, Китаю «ре активізували» ідеї творів Сунь Цзи 

спиратись на запозичення мудрості природи, а книга «Дао де Цзин» 

проводить прямі аналогії між діями мудрих та логікою природних явищ.

Те ж саме слід віднести до класичної української спадщини Григорія 

Сковороди та Тараса Шевченка, вчення В. Вернадського. Природа як грізне 

нагадування крихкості людського буття завжди звучало у їх 

творчості.Зокрема, у вірші 1849 р. Т. Шевченка людина з пересторогою 

ставиться до боротьби світлих та темних сторін природи у такий спосіб, що « 

И не знаєш де дітись, і ждеш того світу, мов матір діти».

По-друге, автор доречно і цілком справедливо вважає необхідність 

включити у філософський дискурс дикої природи ідеї представників 

мистецтва та неакадемічного наукового підходів, окреслених починаючи з 

Фр. Ніцше і завершуючи не традиційними творами американських авторів -  

Долорес Ла Шапель, Макса Оелшлегера, проте настанови тих не включені у 

подальший хід дослідження.

В наших роботах, на які посилається Я. Колдунов, ми загострювали 

увагу на лідерів французького екзистенціалізму, філософів і письменників А. 

Камю, Ж.-П. Сартра, A-де Сент Екзюпері, в текстах яких вказувалось, як «не 

окультурена»природа здійснює серйозний вплив на формування конкретних 

світоглядних настанов щодоцінування свободи, вольності, так і відчуття 

відповідальності, року, грізного нагадування долі.



Крім того, в аналіз літератури чомусь не знайшлось місця напроти, 

академічним, розробкам фахівців відділення філософських проблем 

природознавства Інституту філософії НАН України проф. М. Кисельова, В. 

Крисаченко, В. Лукьянця, Т. Гардащук, Ф. Канака. Тому поняття екологічної 

культури громадянина України подано фрагментарно.

По третє, знов-таки, автор показав глибоке розуміння напучень У. 

Оккама, парадоксально зв’язаних з нагадуванням С. Хокінга щодо елімінації 

зайвого проблемно-фантастичного матеріалу, який осмислити не під силу 

навіть всьому людству (розмисли щодо існування модусів природи «перед 

початком» появи часово-просторового континіуму), однак сам автор 

надмірно розширює проблематику дисертації. Дані щодо фізичних 

характеристик видимого та далекого всесвіту, урбанізації людського життя, 

статистичного стану світових та локальних релігій, сакрального розуміння 

місця дикої природи у поступі людства забирають місце і час, потрібногодля 

виявлення специфіки модусів дикої природи у різних регіонах планети та 

регіонів України, зокрема. Тому автор уникає аналізу сучасних конкретних 

небезпек дикій природі планети Земля з боку генної інженерії та змін фонду 

рослинного та тваринного світу, кліматичних катастрофічних явищ, як у 

Австралії та на Півночі, опустелювання та хімічного забруднення земель 

тощо. До речі, на них було звернено в завданнях останньої Генасамблеї ООН.

Вчетверте, ми радимо дисертанту бути більш обережним у ставленні до 

тестів священних книг, так би мовити зменшити рівень свободи їх 

тлумачення. Наприклад, у мусульманському праві воно надане тільки 

духовним особам-фахівцям(муджахідам), а Біблію європейська традиція 

тривалий час не дозволяла тлумачити вірянам.

Так, у першому підрозділі Першого розділу автор сміливо стверджує, 

що згідно Біблії на третій день створення «Земля була зеленою та буяла 

рослинним життям», що «істоти, створені на п’ятий день, першими отримали 

Боже благословення» і т.д. Слів «першими» та «буяла зеленню» немає у 

текстах Священної книги (Буття, І, 5,6). Напроти, Апокаліпсис кінець світу



твердо пов’язує із катастрофічно поданими грізними змінами Матері- 

природи.

Всупереч фундаментальному догматові юдаїзму щодо суворого 

монотеїзму автор у третьому розділі пише щодо створення світом «Богом 

Отцем», ще й позначеного точною датою 5778 року. Натомість слід було б 

звернути увагу на смисл біблійної настанови людям «володарювати» над 

створеними тваринами і рослинами, яка зрештою еволюціонувала до тези 

Мічурина «не чекати милості від природі, а взяти її у неї».

В-п’яте, у завершальному підрозділі третього розділу дисертант не 

виправдано логікою дослідження звертається до символів окультних, 

езотеричних форм осмислення природного світу - Ковчега, Чаши Грааля, 

країни Шамбала, називаючи їх міфологічними «артефактами». Як раз то 

фактологічно, на емпіричному рівні,ці символи наукою не підтверджені,тим 

більше не визнані елементами дикої природи. Це символи таємничого зв'язку 

людини з вищими силами.

Наділення дикій природі особливої «святої сили» (на одній сторінці З- 

го Розділу слово «святість» зустрічається десять разів), можливості їй 

надавати людям «духовне послання» суперечить неодноразово наголошеній 

позиції автора спиратись на новітні дані наук фізики, астрономії, 

природничих наук, квантової механіки. На наш погляд, велич людини 

проявляється як раз то у здатності до фантазування, романтичності та 

естетичному відношенні до «дикого», начебто «некультурного», в якій 

людство знаходить незамінну цінність.

Вшосте, на останок, ми маємо порадити перспективному молодому 

вченому, який виступає перед науковим загалом Запорізького регіону, де 

питання збереження дикої природи є наочно проблемним, звернутись до 

актуальних та достеменно не осмислених проблем згуби чи палінгенезису 

дикою природи у Чорнобильській зоні, збереження ареалу дикої природи на 

о. Хортиця у взаємозв’язку з пошуком історичних реальних артефактів, 

кам’яних споруд поблизу Мелітополя. Всепланетний характер емпіричної



бази не повинен затьмарювати конкретний підхід до історично окреслених 

завдань вітчизняної науки.

Однак вищенаведені зауваження і пропозиції самі носять дискусійний 

характер та виражають смисл філософії як «пошукової науки», що не 

применшує наукові досягнення дисертанта у розкритті складної соціально- 

філософської проблеми взаємодії людини і природи.

ВИСНОВОК:

1. Аналіз дисертаційного дослідження, автореферату і публікацій Я.В. 

Колдунова є дає підстави вказати, що воно є творчим, завершеним, 

самостійним дослідженням в галузі соціальної філософії, вирішення якої 

дозволить більш глибоко осмислити процеси взаємодії дикої природи та 

культурного життя у сучасному світі, сприяти екологічно виправданому 

природокористуванню та збереженню унікального ареалу України.

2.Дисертація Ярослава Вікторовича Колдунова має ознаки нового

вирішення однієї із складних соціально-філософських проблем сучасного

світового устрою, за актуальністю, глибиною розробки, оформленням змісту,

повнотою викладення основних положень повністю відповідає вимогам

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання

старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами) до

кандидатських дисертацій, а її автор - Колдунов Ярослав Вікторович

заслуговує присвоєння наукового ступеня кандидата філософських наук за

спеціальністю 09.00.03 -  соціальна філософія та філософія історії.
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