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Анотація. Розглядається кіберакмеологічний науково-практичний підхід 

до проблеми людинознавства. Досліджується поняття сутності особи та 

базові науки людинознавства.  
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Abstract. Regard cybernetic acmeology science-practices problems vital human. 

Research problem inside person and base science live human.   
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Вступ.  Домінуючий принцип життя полягає у: реалізації себе, своєї суті, 

своїх власних внутрішніх можливостей; проявлення власного - «Я» (діалектика 

щастя); реалізація «внутрішньої» програми, своїх принципів; самореалізація та 

реалізація закладених у людину можливостей. 

 

 Змістом життя у людей бувають різні домінанти: альтруїзм; 

преданість справі, творчість; гедонізм, насолода, прагнення задоволень; само 

актуалізація - реалізація успадкованого потенціалу; само вдосконалення; само 

трансценденція - здібність забути про себе і завантажитися у Світ; вихід за 



межі самого себе і турбота за буття іншого; пасіонарність  – від лат. passio-

пристрасть - поведінковий феномен, зумовлений біохімічною енергією людини, 

яка визначає здатність, зокрема, етнічних колективів до цілеспрямованої  

активної діяльності (природоперетворчої, економічної, військової, міграційної, 

у сфері культури, духовності і т.п.) тощо. 

Феномен розвитку Людини розглядають з різних позицій: з точки зору 

етногенезу (Л.Н. Гумилев) - теорія «пасіонарності, тобто здібності (бажання) і 

тяготіння до змін оточення; з точки зору акмеології (М. Рибніков) - науки о 

шляхах досягнення найвищої удосконаленості будь - яких видів людської 

діяльності; з точки зору соціальної синергетики - вчення про об»активні 

закономірності соціальної самоорганізації; інше. 

Для надання допомоги Людині при вирішенні проблеми гармонійної акме- 

життєдіяльності автор здійснює дослідження у галузі прикладної та 

професійної акмеології на основі науки «Людинологія або Людинознавство». 

Сама людина у переважній більшості випадків свідомо не знає «сама 

себе». Це для неї скоріше «чорна скринька», ніж засіб досягнення гармонійної 

життєдіяльності.  Адже сутність Людини це: Акме- Самість: Само- 

Вдосконалення (Само Розвиток, Само- Реалізація, Само- Актуалізація,  Само- 

Освіта, Само Професіоналізм, Само Організація, Само Контроль, Само 

Корекція,  Само Реорганізація, , Само Установка, , Само Діяльність, , Само 

Креативність), Само- Мотивація, Само- Визначення, Само- Достатність, Само- 

Виховання, Само- Досягнення, Само Тестування, Само- Діагностика тощо. 

Акме- сутність людини стосується розкриттю, розквіту потенційно - 

ресурсних можливостей Особи за рахунок (на основі) її фізичних, розумових, 

духовних чинників (успадкованих та набутих у процесі життєдіяльності). 

Базові науки Людинології це - Біосистемні науки - досліджують 

філогенез людини, розглядаючи її як біологічну систему. Це такі науки: 

біологія, біохімія, біофізика, ендокринологія, ембріологія, гормонологія, 

фізіологія, онтофізіологія (вікова фізіологія і морфологія), соматологія, 

анатомія, гігієна, антропологія, санологія, валеологія, патологія,  медицина, 



нозологія, сексологія, генетика, генетична епістемологія, екологія, 

антропологія, гендерологія тощо. При цьому використовуються психосистемні 

науки - досліджують психологічні особливості людини (онто- і філо- ґенез). Це 

такі науки: психологія, парапсихологія, онтопсихологія, психофармакологія, 

психолінгвістика, прикладна психологія (психологія праці, спорту; інженерна, 

авіаційна, космічна, військова, соціальна тощо психологія) психобіологія, 

ергаціологія, фізіологія вищої нервової діяльності, нейро-лінгвістичне 

програмування, корекціологія, характерологія, типологія вищої нервової 

діяльності, емоціологія, праксеологія, аксіологія, етологія тощо. Інтелектно 

системні науки - аналізують розумові, когнітивно - креативні процеси 

людської діяльності. Це науки: теорія пізнання, еврістологія, філософія, 

нейробіка, історія, педагогіка, епістемологія, логіка, ергономіка, семіотика 

тощо. Соціосистемні науки - досліджують соціо - технічні особливості 

діяльності людини з довкіллям. Це науки: соціологія, соціобіологія, педагогіка, 

філософія, освітологія, елітологія, аксіологія, емпатіологія, демографологія, 

економіка, політика тощо. Ергатично системні або біотехнічно системні 

науки (Ергатологія) - аналізують синергетичну взаємодію людини з 

технічними засобами (системами). Це науки: біоніка, фізика, математика, 

кібернетика тощо. Природознавчо системні науки- вивчають людину у її 

взаємодії з флорою і фауною. Це науки: ботаніка, зоологія (флора), 

тваринологія (фауна), космологія, бактеріологія, паразітологія тощо. 

 Висновки. У перспективі Людинологія або Людинознавство - як цілісна 

гностична система наукових знань про людину, як велика сукупність дисциплін 

(біля 270) про людину потребує:  все ширшого використання математики і 

кібернетики для інтеграції всіх знань про людину; побудови єдиної і загальної 

теорії і практики науки про людину (людинологія), тобто синтетичного 

людинознавства на основі інтеграції багатьох наук з метою створення 

фундаментального вчення про людину.  
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