
Інформація про автора: 

Осипов Анатолій Олександрович, кандидат філософських наук, доцент, до-

цент кафедри філософії Миколаївського державного гуманітарного універси-

тету ім. Петра Могили (комплексу “Києво-Могилянська академія”). У 1968 

році закінчив Миколаївське державне музичне училище. У 1977 році закінчив 

філософський факультет Московського державного університету 

ім. М.В. Ломоносова; у 1984 – аспірантуру вказаного закладу. Тема кандидат-

ської дисертації: “Формування засобів спілкування та їх взаємозв’язок у вира-

зі змісту свідомості”. Автор біля 50-ти публікацій з питань теорії пізнання, 

культури та духовності. Працював у вищих навчальних закладах Одеси, Ні-

жина, Миколаєва. Переконаний, що лише за людиною-духовною можливий 

подальший прогрес культури і майбутнє цивілізації. 

 

Подяки 

 Хотілося б висловити вдячність патріарху сучасної української філосо-

фії, шановному Сергію Борисовичу Кримському за підтримку і постійну заці-

кавленість у розробці проблематики монографії. З великою увагою я прислу-

хався до зауважень і рекомендацій В.Г. Табачковського і вдячний долі за спіл-

кування з Віталієм Георгієвичем, який, нажаль, так передчасно пішов з жит-

тя. Бесіди з Віленом Сергійовичем Горським, його праці з питань української 

філософії і культури, надзвичайна чуйність філософа-любомудра назавжди 

залишаться у моїй пам’яті. Зустрічі з поважними корифеями сучасної україн-

ської філософії стали подіями мого наукового життя і сприяли формуванню 

авторського бачення проблем книги.  

Усім відомо, якої напруги, інтелектуальних, фізичних та матеріальних 

зусиль потребує виконання наукової роботи в умовах вищого навчального за-

кладу. У цьому відношенні я завжди знаходив розуміння і підтримку з боку 



керівництва Миколаївського державного гуманітарного університету 

ім.П.Могили (комплексу “Києво-Могилянська академія”) – ректора універси-

тету Леоніда Павловича Клименка, першого проректора Олександра Микола-

йовича Трунова, прорекотора з наукової роботи Олександра Павловича Ме-

щанінова. Завідувач кафедри філософії Володимир Леонтійович Гавеля пов-

сякчасно опікувався комфортними умовами для роботи над монографією. За 

це йому велике спасибі і побажання подальших особистих творчих досяг-

нень.  

Співробітництво із Миколаївським обласним інститутом післядиплом-

ної педагогічної освіти надало мені унікальну можливість апробації своїх до-

робок, так би мовити,  у “польових умовах” безпосереднього спілкування із 

слухачами-вчителями різних вікових категорій та фахових спеціалізацій, за 

що я щиро вдячний директору Інституту Надії Миколаївні Огренич та завіду-

ючій кафедри суспільних дисциплін Тетяні Іванівні Длінній. 

Найбільш потаємні процеси нашої психіки здійснюються за межами 

свідомості й рефлексій – у вирі самого життя. На початку дев’яностих років 

двадцятого століття життя подарувало нам надзвичайно багатий розвій інфор-

мації про духовність. Це був період великих зрушень у масовій свідомості, 

який породжував як аматорів, так і адептів духовності. Зараз важко перелічи-

ти усіх сподвижників, що зустрілися на моєму життєвому шляху і з якими ми 

зараз спілкуємося. Нас об’єднав Миколаїв і потяг до духовного вдосконален-

ня. Усім вам неназваним – мій привіт і упіхів у самореалізації. 

 

З повагою і подякою ваш А.Осипов. 

 


