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СУЧАСНІ ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

УДК 37.014 + 144 

Світлана СИЛКІНА

«НОВИЙ ГУМАНІЗМ» ЯК 
СВІТОГЛЯДНА ЗАСАДА ОСВІТНЬОЇ 
СТРАТЕГІЇ ЮНЕСКО

Глобалізаційні процеси в культурі, економі-
ці, політиці, постійний розвиток інформаційних 
технологій, постмодерна критика усталених 
норм і цінностей, руйнація бінарної, ієрархічної 
картини світу потребують перегляду класичної 
гуманістичної парадигми. Одним із варіантів відповіді на актуальні вимоги 
часу є концепція «нового гуманізму». В статті аналізуються основні положен-
ня нового розуміння гуманізму та досліджується його потенціал як світогляд-
ної основи наукових, освітніх, просвітницьких і культурних програм ЮНЕСКО. 
Розкривається положення про те, що глобальні зміни в усіх сферах життя люд-
ства ставлять нові вимоги перед освітою і потребують перегляду освітнього 
процесу на гуманістичних засадах. Зазначається, що транскультурність, діа-
логічність, інклюзивність, космополітизм, толерантність до «Іншого», від-
стоювання гендерної рівності, пріоритет освіти є головними рисами «нового 
гуманізму». Робиться висновок, що формування гуманістичних цінностей, та-
ких, як: повага до життя і людської гідності, рівні права і соціальна справедли-
вість, культурна і соціальна різноманітність, почуття людської солідарності 
та колективної відповідальності за наше спільне майбутнє, «новий гуманізм» 
розглядає як першочергове завдання освіти і в цьому полягає його великий по-
тенціал як світоглядної засади освітньої стратегії ЮНЕСКО.

Ключові слова: глобалізація, «новий гуманізм», транскультурність, космо-
політизм, інклюзивність, діалог, гостинність, гендерна рівність, гуманістична 
освіта.

Соціальні потрясіння, що випали на долю людства в XX столітті, кри-
за просвітницьких наративів поставили питання про необхідність пере-
гляду світоглядних засад гуманізму і вироблення сучасних підходів щодо 
розуміння людини, її ролі і завдань в мінливому, гетерогенному світі. Дві 
світові війни в першій половині XX століття стали свідченням недієздат-
ності класичної гуманістичної парадигми, продемонстрували різку роз-
біжність між задекларованими гуманізмом принципами і їх практичним 
втіленням. В філософському дискурсі середини XX століття провідною 
стала тема кризи духовних цінностей та критика гуманістичної пара-
дигми Нового часу. Ф. Ніцше, М. Гайдеггер, Т. Адорно, Ж.-П. Сартр,  
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М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дерріда, Ж. Лакан, Ж. Дельоз піддали нищів-
ній критиці просвітницький проект гуманізму, дійшовши згоди щодо її 
головного недоліку – абстрактного характеру гуманістичних цінностей 
та ідеалів. Постало питання перегляду як самої сутності гуманізму, так 
і його безпосереднього втілення в соціальну, політичну, культурну, на-
укову, освітню сфери. Людство усвідомило необхідність глобалізації, 
об’єднання зусиль, ідей, науково-технічних досягнень для забезпечення 
не лише виживання, але й покращення якості життя на планеті. В 1945 
році було засновано ряд міжнародних організацій: ООН, ЮНЕСКО, 
ЮНЕП, мета яких полягає в підтриманні і зміцненні миру та міжнарод-
ної безпеки, у співробітництві між державами в сферах культури, науки, 
техніки, освіти, екології, забезпечення рівних прав і можливостей всім 
людям, не залежно від віку, статі, раси, національності, релігійних по-
глядів, і саме цей факт можна вважати «початком «новітньої стадій гло-
балізації» (Фролова, 2014: 258).

Початок новітньої дискусії про саме поняття «гуманізм» поклали дат-
ський вчений Габріель Сібберн, британський вчений Джон Маккіннон 
Робертсон, британський філософ Фердинанд Каннінг Скотт Шиллер, 
англійський вчений-біолог і еволюціоніст, видатний громадський діяч, 
перший директор ЮНЕСКО і засновник Всесвітнього фонду дикої при-
роди Джуліан Хакслі.

Сучасний стан гуманістичних ідей досліджується в працях вітчиз-
няних та зарубіжних філософів, зокрема В.С.Пазенка, О.М.Соболь, 
В.С. Лук’янця, В.В.Ляха, В.П.Андрущенка, М.І. Михальченка, 
М.М.Черенкова, І.В.Степаненко, Г.В.Гіоргадзе, В.А.Кувакіна, А.А. Ку-
дішиної, Г.В.Гівішвілі, В.А.Решетнікова, Ю.А.Чорного, І.М.Борзенка, 
П.Куртца, А.Печчеі, К.Ламонта, Я.ван Праага, Г.Д.Блекхема та ін. За-
сади формування новітньої парадигми освіти, філософських концеп-
ції гуманізму і їх ролі в українському освітньому процесі досліджу-
ють В.Кізіма, І.Предборська, Л.Горбунова, С.Пролеєв, М.Колотило, 
Т.Гриценко, О.Гомілко та ін. 

Всі учасники сучасного гуманістичного дискурсу приходять до ви-
сновку, що необхідно переглянути концепцію гуманізму на нових сві-
тоглядних засадах. Одним з варіантів відповіді на цю вимогу стає кон-
цепція «нового гуманізму», яка дозволяє людині інтегруватися в світо-
ву спільноту, зберігаючи особистісну, культурну, національну, релігійну 
суб’єктність в умовах глобалізації політичних, економічних, суспільних, 
культурних, освітніх процесів. Варто зазначити, що новий гуманізм не 
є релігійним чи атеїстичним. «Фактично мається на увазі гуманізм саме 
секулярний, або світський, тобто незалежний від релігій, будь-яких 
конкретних політичних рухів і тим паче держави» (Кувакин, 2014: 217).
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Основні положення нового гуманізму були викладені Генеральним 
директором ЮНЕСКО Іриною Боковою в 2010 році в промові «Но-
вий гуманізм в XXI столітті» (Бокова, 2014: 12-17), де зазначається, що 
основоположний принцип ЮНЕСКО – взаєморозуміння і міжнародна 
співпраця в галузі освіти, науки, культури і комунікації, сьогодні акту-
альний, як ніколи раніше, але процес глобалізації вимагає його онов-
лення та адаптації до нових складних умов. «Зміни, що відбулися в сві-
товому контексті, вимагають вироблення принципів нового гуманізму, 
який був би теоретично обґрунтованим і реалізованим на практиці» 
(Бокова, 2014: 12). Таким чином, однією з характерних рис нового гума-
нізму, за Боковою, є його прикладний характер. Адже мова йде не лише 
про пошук нових духовних цінностей, але й про реалізацію конкретних 
програм з відчутним результатом. Сучасний гуманізм виріс із критики 
модерн-гуманізму за його абстрактний, універсалістський характер, тож 
одним із головних завдань нових форм гуманізму є гармонійне поєднан-
ня світоглядних ідей з реальністю. Гуманізм як декларація гуманності 
нічого не вартий без реальних дій. «Тільки тоді, коли гуманізм є не лише 
теоретичним та абстрактним, а впливає на наші думки і дії в повсякден-
ному житті, він може сприяти створенню нової гуманістичної культу-
ри... Втілювати ідеї гуманізму в повсякденній практиці є найбільш важ-
ливим завданням сьогодення» (Kozlarek, 2011: 20).

Іншою характерною рисою, що принципово відрізняє новий гума-
нізм від класичного – це відмова від європоцентризму і повага до куль-
турного різноманіття народів світу: «жодна з культур не володіє моно-
полією на універсальність і кожна окремо може внести свій внесок у 
зміцнення наших спільних цінностей», «у кожної культури є свій ключ 
до розуміння світу. І ми не повинні ними нехтувати» (Бокова, 2011: 17). 

На думку Асміни Караванта, однієї з учасниць конференції, що від-
булася в березні 2011 року в Нью-Йорку і була присвячена проблемам 
нового гуманізму, європоцентрична спрямованість просвітницького 
гуманізму, прикриваючись гучними ідеалами, сприяла колоніалізму та 
работоргівлі, тому має відійти в минуле. «Розбіжність між обіцянка-
ми гуманізму і його безпосереднім впливом на розвиток колоніалізму, 
імперіалізму і работоргівлі призвела до серйозної критики гуманізму 
і його етичних та політичних принципів, яка досягла кульмінації в 
1960-х роках. Ця послідовна деконструкція гуманістичних цінностей 
призвела до необхідності переглянути гуманізм під кутом зору тих, хто 
був «тільки недавно визнаний за людину»… Гуманізм більше не є про-
дуктом виключно європейської монархії і імперії, чиї колоніальні про-
екти базувалися на ідеологічних імперативах Просвітництва. В якості 
об’єднуючого всіх людей фактора новий гуманізм розглядає не раціо-
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нальність, а онтологічний факт смертності, чутливості до страждання» 
(Karavanta, 2011: 14).

Ірина Бокова зазначає, що у ХХI столітті глобалізація представляє 
собою не глобальне «встановлення контактів», а глобальне «усуспіль-
нення». «Зараз люди все більше усвідомлюють себе частиною всесвіт-
нього співтовариства. Це співтовариство стало щільнішим, простір і час 
сконцентрувалися, народи, самобутні традиції і культури змішуються 
все більше. Всі країни є суб’єктами одного і того ж процесу глобалізації. 
Кожна повинна мати можливість у ньому брати участь. У цьому контек-
сті вже недостатньо просто бути взаємно толерантними або навіть один 
одного поважати і розуміти, як це робили б у суспільствах, віддалених 
один від одного. Хіба ми не маємо потреби в більш глибокій співпраці, в 
більш повній згоді з загальних проектів?» (Бокова, 2014: 15).

Відмова від європоцентризму, визнання цінності та самобутності 
кожного народу, етносу і окремо взятого індивіда дає можливість пере-
глянути арістотелівське тлумачення людини як «істоти полісної». Люди-
на стає космополітом, людиною всесвіту, кочівником (номадою), а гу-
манізм – космополітичним. Про людину як громадянина світу говорить 
і Поль Куртц, один із засновників концепції «нового гуманізму»: «Ми 
– citoyen du monde – тобто громадяни світової спільноти, представники 
роду людського незалежно від статі, національної, расової чи релігій-
ної приналежності, які настільки глибоко розділяли людей в минуло-
му. Перш за все, ми – планетарні істоти, жителі Землі і тільки потім ми 
американці чи росіяни, китайці або африканці, люди минулого чи сьо-
годення. Наша людяність (вона людська і як така не має статі) і є те, що 
складає нашу сутнісну характеристику» (Куртц, 2012: 7).

В практичній площині це тісно пов’язано з актуальною сьогодні, як 
ніколи раніше, проблемою іммігрантів і біженців. «В Мадриді, Каїрі і 
Афінах біженці відстоюють свої права бути громадянами світу. Їхні ви-
моги різні, але всі вони пов’язані із відстоюванням демократичного іде-
алу, який визнає людину першим і найбільш фундаментальним прин-
ципом. Незважаючи на відмінності в їхніх політичних і економічних 
поглядах, їх статус громадянина світу вимагає нового розуміння суспіль-
ства як глобального полісу» (Karavanta, 2011: 14). 

Сутність нового – глобального – полісу полягає в розумінні того, що 
різноманітність мов, традицій і вірувань складає щоденну реальність, 
а практика взаєморозуміння і транскультурність є способами вижи-
вання. В цьому контексті і на тлі кризи мультикультуралізму особливу 
увагу привертають до себе мегаполіси. Як зазначає Людмила Горбунова, 
«в їх межах розвиваються і навіть процвітають транснаціональні і тран-
скультурні мережі, які кидають виклик і руйнують національні дискур-
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си культурної гомогенності, що як і раніше наполягають на тому, щоб 
численні групи «аутсайдерів» були асимільовані домінуючою «інсайдер-
ською» культурою» ( Горбунова, 2014: 170). Космополітичні мегаполіси 
стають осередками світових культурних подій, транснаціональних ЗМІ і 
важливих культурних потоків, що пов’язують між собою діаспори країн 
світу і утворюють з іншими європейськими містами транскультурні ме-
режі зв’язків. «У цих процесах взаємовпливів розвиваються нові форми 
культурного виявлення, що виходять за національні чи етнічні кордони. 
Зокрема, створюється новий тип художнього прояву, нові культурні та 
комерційні мережі для художнього виробництва і, в кінцевому рахунку, 
нові реалії культурного розмаїття та космополітизму. Вони динамічно 
розвиваються і, незважаючи на відчутну кризу мультикультуралізму і ак-
центуйовану політику безпеки, все більшою і більшою мірою здійсню-
ють свій вплив на культуру і розуміння європейцями її космополітичних 
перспектив» ( Горбунова, 2014: 171).

Таким чином, одним із головних своїх завдань новий гуманізм вба-
чає створення достойних умов для існування людини в транскультур-
ному середовищі. В цьому контексті гуманізм виступає як гостинність 
(hospitality) по відношенню до носія інших культурних кодів. На думку 
Ж. Дерріда, гостинність виступає не як юридичний, соціальний чи по-
літичний акт, а саме як прояв людського в людині (Derrida, 2000). Права 
людини мають бути гарантовані не певною політичною силою, а самим 
лише фактом приналежності до роду людського. Гостинність полягає 
не лише в турботливому, толерантному ставленні до Іншого, а й в ство-
ренні належних умов адаптації до «чужого» культурного середовища. 
«Міжкультурна взаємодія є онтологічною і політичною умовою, яка має 
змінити державу-націю зсередини. Але для людини, щоб бути соціаль-
но і політично визнаною і адаптованою в новій культурній реальності, 
необхідна освіта, яка б давала можливість транскультурного навчання. 
Як казав французький філософ Жак Дерріда, постійно демонструйте за-
кони гостинності чужинцю, якому «гостинність належить» (hospitality is 
due)» (Karavanta, 2011: 16). 

Ірина Бокова підкреслює важливу роль взаєморозуміння і діалогу 
культур. «При всьому нашому розмаїтті ми об’єднані спільною люд-
ською культурою. Через спілкування, знання інших мов, через діалог 
і наукове співробітництво ми виходимо за колись встановлені рамки, 
розширюємо наші знання, дізнаємося інші традиції і звичаї, вступаємо 
в простір духовного розуміння, відкриваючи для себе об’єднуючі нас 
зв’язки» (Бокова, 2014: 14). Діалог в жодному разі не призводить до не-
критичного прийняття чужої позиції, уніфікації чи втрати самобутнос-
ті. Це означає лише те, що в іншій культурі, в іншій системі цінностей 
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можна знайти те, що допоможе вирішити спільні проблеми, зберігаючи 
власну унікальність. 

Не менш важливою рисою нового гуманізму є його інклюзивний ха-
рактер, тобто, включення, залучення до нього якомога більшої кількості 
людей, ідей, різних культурних програм, але насамперед доступність, 
можливість участі в реалізації гуманістичної парадигми всіх людей пла-
нети. В концепції «нового гуманізму» поняття інклюзії набуває широко-
го культурно-освітнього і гуманітарно-екологічного значення; почуття 
громадянської відповідальності і солідарності, повага до прав і свобод 
людини, визнання людської гідності поширюється на всіх без виключен-
ня представників роду Homo sapiens, що тим самим сприяє залученню 
їх до засвоєння норм і цінностей глобальної спільноти. «Нам належить 
об’єднати людей у спільноту, створити спільний простір і не виключати 
з нього нікого, незалежно від континенту, соціального походження, віку 
чи статі» (Бокова, 2014:14). Генеральний директор ЮНЕСКО усвідом-
лює, що це складне завдання, і саме новому гуманізму належить знайти 
такі інструменти і механізми, які б сприяли його вирішенню. 

Одним з пріоритетів нового гуманізму є забезпечення доступу до 
якісної освіти, зміцнення мереж наукового співробітництва, створен-
ня науково-дослідних центрів, передача інформаційних технологій для 
прискореного обміну знаннями. 

Новий гуманізм відстоює гендерну рівність, яка передбачає для жі-
нок рівний з чоловіками доступ до освіти, знань та владних повнова-
жень, переймається проблемами оточуючого середовища, зміни кліма-
ту, збереження біологічного різноманіття на планеті. «Новий гуманізм 
– це солідарність з ближніми і дальніми народами, що постраждали від 
катастроф, будь то Гаїті чи Пакистан» (Бокова, 2014:15). 

Планетарність, інклюзивність, діалогічність, пріоритет освіти, ген-
дерна рівність, толерантність, емпатія та повага до біологічних і куль-
турних відмінностей є головними рисами нового гуманізму. Головними 
важелями побудови єдиного людського співтовариства на засадах ново-
го гуманізму, на думку Ірини Бокової, є освіта, наука, культура, комуні-
кація. «Немає більш мудрого рішення, ніж їх пріоритетне використання 
з метою розвитку. Це і є головне політичне завдання ХХI століття і умова 
побудови світу» (Бокова, 2014: 17).

Ідеї нового гуманізму були покладені в основу стратегії ЮНЕСКО і 
зафіксовані в «Проекті Середньострокової стратегії ЮНЕСКО на 2014 
– 2021 рр.», що стало поворотним пунктом в усвідомленні планетарної 
гуманістичної місії всіх наукових, освітніх, просвітницьких і культурних 
програм цієї авторитетної організації. «Наша епоха закликає нас до но-
вого гуманізму, який поєднує в собі людський розвиток із збереженням 
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планети і забезпечує всезагальний рівний доступ до благ освіти, науки, 
культури, комунікації і інформації. Новий гуманізм повинен спирати-
ся на нове прагнення до рівності і поваги, терпимості і взаєморозумін-
ня, особливо між народами різних культур. Він має прагнути створення 
більш інклюзивних суспільств, для яких дотримання соціальної спра-
ведливості і збереження різноманітності є питанням глибокої занепо-
коєності» (UNESCO, 2014: 9). 

В проекті констатується, що в наш час відбуваються зміни в міжна-
родному становищі і загальній картині світу. Ростуть прояви нерівності, 
які породжують нові проблеми в плані реалізації прав людини і ціннос-
тей соціальної справедливості, солідарності, інклюзивності. Нерівність 
проявляється у відсутності рівного доступу до якісної освіти, корисної 
наукової інформації, у гендерній нерівності, обмеженні прав та свобод. 

Головною проблемою сучасності залишається забезпечення миру і 
безпеки. Конфлікти продовжують загрожувати нестійкому прогресу ба-
гатьох країн, що розвиваються. Нарощування інформаційних потоків, 
збільшення впливу та значення соціальних мереж, постійний розвиток 
інформаційних технологій та розгалуження каналів комунікації кидає ви-
клик здатності людини орієнтуватися в лавині інформації, ставить руба 
питання медіаграмотності. Як зазначає Сергій Пролеєв, «особистість 
перетворюється на сингулярність, а способом її конституювання стає за-
лучення до інформаційних мереж. Її головною культурною якістю стає 
мобільність» (Пролеєв, 2014: 22). Системи освіти, що були орієнтовані на 
вимоги XX століття, вже не відповідають реаліям сьогодення. «Це висуває 
фундаментальну вимогу трансформації сучасної освітньої системи, яка 
полягає в тому, що культурна, соціальна, фахова, психологічна мобіль-
ність перетворюється на основну мету вищої освіти» (Пролеєв, 2014: 23).

Вирішення завдань сталого розвитку, в якому економічне зростання 
грунтується на принципах відповідального ставлення до навколишньо-
го середовища і соціальної справедливості, вимагає використання ново-
го підходу до освіти, в якому враховувалися б самі різні соціальні, етич-
ні, економічні, культурні, громадянські та духовні аспекти (UNESCO, 
2014: 11-17). 

Величезною проблемою для майбутнього людства залишається зміна 
клімату. Цілісне вирішення завдань, пов’язаних зі зміною та мінливіс-
тю клімату, потребуватиме зусиль не лише з боку науки, але й культу-
ри, освіти та комунікації. Задачі соціальної інклюзивності та зміцнення 
миру все гучніше вимагають забезпечення міжкультурного діалогу. Жод-
на країна, якою б потужною вона не була, не в змозі самотужки впорати-
ся з викликами сучасності. Дотримання спільних цінностей і стандартів 
стає невід’ємною умовою миру і процвітання.



ISSN 2309-1606. Філософія освіти. 2015. № 1(16) 227

Світлана СИЛКІНА. «Новий гуманізм» як світоглядна засада освітньої стратегії ЮНЕСКО

Усвідомлення загроз та викликів сьогодення виводить на передній 
план Стратегії ЮНЕСКО питання про реалізацію спільних зусиль щодо 
звільнення людства і формування нового гуманізму. «ЮНЕСКО потріб-
но демонструвати свою здатність сприяти збереженню миру, незважа-
ючи на посилення різноманіття; сприяти сталому розвитку, незважаю-
чи на обмеженість ресурсів і зміни клімату; посилювати інклюзивність 
і життєстійкість суспільного устрою, незважаючи на складну і мінливу 
обстановку. Прагнення до нового гуманізму можна трактувати як потре-
бу людей у встановленні нових відносин на основі гендерної рівності, 
взаєморозуміння і терпимості, відмови від дискримінації та насилля, 
нового відношення до навколишнього середовища (з урахуванням його 
вразливості і граничних можливостей), нових відносин між культурами 
(при збереженні їх різноманіття і взаємозв’язків за допомогою освіти в 
дусі взаємоповаги) і нових відносин з майбутніми поколіннями (UNES-UNES-
CO (2014): 14). 

На думку авторів Проекту, саме освіта є тим «інструментом», що за-
безпечує втілення принципів нового гуманізму в життя і веде до сталих 
змін. «Освіта безпосередньо впливає на скорочення масштабів бідності, 
зміцнення здоров’я, забезпечення гендерної рівності і екологічної рів-
новаги. Вона відіграє провідну роль в соціальній інтеграції і соціальних 
перетвореннях». Одним з основних завдань освіти є пропаганда ціннос-
тей, життєвих установок і типів поведінки, які дозволяють учням роби-
ти значний внесок в побудову справедливого, рівноправного, мирного 
і сталого суспільства. Завдання ЮНЕСКО – сприяти формуванню гло-
бального громадянства засобами освіти (UNESCO, 2014: 23). 

Однак, для реалізації всеохоплюючих гуманістичних цілей Органі-
зації – «сприяння міцному миру» і «сприяння сталому розвитку та по-
доланню бідності» – необхідно переглянути сутність і завдання освіти. 
Про це йдеться в публікації ЮНЕСКО, яка присвячена проблемам пе-
реосмислення освіти (UNESCO, 2015: 1). «Світ змінюється і освіта теж 
повинна змінюватися. Суспільства повсюди переживають процес гли-
боких трансформацій, які вимагають нових форм освіти, які б сприяли 
розвитку глибоких професійних знань, необхідних суспільству та еконо-
міці як сьогодні, так і в майбутньому. Це передбачає необхідність, крім 
навчання грамотності і навичкам рахунку, зосередитися на вивченні на-
вколишнього світу і на використанні нових підходів до навчання в ім’я 
більшої справедливості, соціальної рівності та глобальної солідарності… 
Ось чому нам необхідно мислити глобально і запропонувати нову кон-
цепцію освіти в умовах мінливого світу» (UNESCO, 2015: 1). 

Саме гуманістична концепція освіти, яка виводить освіту за рамки 
утилітарної ролі в економічному розвитку і вбачає свою мету в збере-
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женні і зміцненні гідності, здібностей і благополуччя людини в її відно-
синах з оточуючими людьми і з природою, відповідає тим вимогам, які 
ставляться перед освітою в XXI столітті. Метою новітнього освітнього 
процесу є не лише набуття певних знань, вмінь і навичок, а й формуван-
ня гуманістичних цінностей, таких як повага до життя і людської гіднос-
ті, рівні права і соціальна справедливість, культурна і соціальна різнома-
нітність, почуття людської солідарності та колективної відповідальності 
за наше спільне майбутнє. Наслідком такого переосмислення сутнос-
ті освіти є «інакше, аніж в попередніх парадигмах, розуміння природи 
людської діяльності: вона мислиться в якості встановлення етичних та 
соціально відповідальних відносин з природою та суспільством, з інши-
ми людьми, з цінностями інших культур тощо» (Колотило, 2013: 330).

Таким чином, новий гуманізм, який базується на принципах космо-
політизму, інклюзивності, транснаціональності, діалогічності культур, 
визнає освіту, науку, культуру і комунікацію головними важелями по-
будови глобальної людської спільноти, відстоює гендерну рівність, то-
лерантність, емпатію як основні засади взаємодії людей, відводить освіті 
провідну роль в соціальній інтеграції і культурних перетвореннях, напо-
лягає на необхідності збереження унікальності та самобутності кожної 
культури та особистості при інтеграції в світовий простір, має великий 
культурний та освітній потенціал і виступає світоглядною засадою стра-
тегії ЮНЕСКО.
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Светлана Силкина. «Новый гуманизм» как мировоззренческая основа 
образовательной стратегии ЮНЕСКО

Глобализационные процессы в культуре, экономике, политике, по-
стоянное развитие информационных технологий, разрушение бинарной, 
иерархической картины мира требуют пересмотра классической гуманис-
тической парадигмы. Одним из вариантов ответа на вызовы времени яв-
ляется концепция «нового гуманизма». В статье анализируются основные 
положения нового понимания гуманизма и исследуется его потенциал как 
мировоззренческой основы научных, образовательных, просветительских 
и культурных программ ЮНЕСКО. Раскрывается положение о том, что 
глобальные изменения во всех сферах жизни человечества ставят новые 
требования перед образованием и требуют пересмотра образовательного 
процесса на гуманистических началах. Отмечается, что транскультурность, 
диалогичность, инклюзивность, космополитизм, терпимость к «Ино-
му», отстаивание гендерного равенства, приоритет образования являются 
главными чертами «нового гуманизма». Делается вывод, что формирование 
гуманистических ценностей, таких, как: уважение к жизни и человеческо-
му достоинству, равные права и справедливость, культурное и социальное 
разнообразие, чувство человеческой солидарности и коллективной ответ-
ственности за наше общее будущее, «новый гуманизм» рассматривает в ка-
честве первоочередной задачи образования и в этом заключается его боль-
шой потенциал как мировоззренческой основы образовательной стратегии 
ЮНЕСКО.

Ключевые слова: глобализация, «новый гуманизм», транскультурность, 
космополитизм, инклюзивность, диалог, гостеприимство, гендерное равен-
ство, гуманистическое образование. 

Svitlana Sylkina. “New Humanism” as the Worldview Basis of UNESCO 
Educational Strategy

The globalization process in culture, economics, politics, and constant 
development of information technology, destruction of binary, hierarchical view of 
the world require reconsideration of the classical humanistic paradigm. The concept 
of New Humanism may be considered as one of the possible variants of answer 
to these contemporary challenges. The article deals with the new understanding 
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ І ПРАКТИКИ

of humanism, its potential is analyzed as worldview basis of UNESCO scientific, 
educational and cultural programs. The author underlines that global changes in 
all aspects of human make new challenges to education and require a new vision of 
the educational process basing on the humanistic principles. It is pointed out that 
transculturality, dialogueness, inclusivity, cosmopolitanism, tolerance to Other, 
assertion of gender equality, priority of education are the main characteristics of 
the New Humanism. It is concluded that the primary educational task from the 
position of a New Humanism is formation of humanistic values such as respect 
of human life and dignity, equal rights and social justice, recognition of cultural 
and social diversity, a sense of human solidarity and collective responsibility for 
our common future. This is that great potential of worldview basis of UNESCO 
educational strategy.

Keywords: globalization, «New Humanism», transculturality, cosmopolitanism, 
inclusivity, dialogue, hospitality, gender equality, humanistic paradigm of education.
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