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Онтологія духовності 

 

 

Хотілося б висловити вдяч-

ність патріарху сучасної 

української філософії, шанов-

ному Сергію Борисовичу 

Кримському за підтримку і 

постійну зацікавленість у 

розробці проблематики моно-

графії. З великою увагою я 

прислухався до зауважень і 

рекомендацій В.Г. Табачков-ського і вдячний долі за 

спілкування з Віталієм Георгійовичем, який, на жаль, так 

передчасно пішов з життя. Бесіди з Віленом Сергійовичем 

Горським, його праці з питань української філософії та 

культури, надзвичайна чуйність філософа-любомудра 

назавжди залишаться у моїй пам’яті. Зустрічі з 

поважними корифеями сучасної української філософії стали 

подіями мого наукового життя і сприяли формуванню 

авторського бачення проблем, які висвітлюються у книзі.  

Усім відомо, якої напруги, інтелектуальних, фізичних та 

матеріальних зусиль потребує виконання наукової роботи 

в умовах вищого навчального закладу. А я завжди знаходив 

розуміння і підтримку з боку керівництва Миколаївського 

державного гуманітарного університету ім. Петра 

Могили (комплексу “Києво-Могилянська академія”) – 

ректора університету Леоніда Павловича Клименка, 

проректорів Олександра Павловича Мещанінова, 

Олександра Миколайовича Трунова. Завідувач кафедри 

філософії Володимир Леонтійович Гавеля повсякчасно 
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опікувався ство-ренням комфортних умов для роботи над 

моно-графією. За це йому велике спасибі і побажання 

подальших особистих творчих досягнень.  

Співробітництво із Миколаївським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти надало 

мені унікальну можливість апробації своїх доробок, 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 завідувачу 

кафедри суспільних дисциплін Тетяні Іванівні Длінній. 

Найбільш потаємні процеси нашої психіки здійснюються 

за межами свідомості й рефлексії – у вирі самого життя. 

На початку дев’яностих років двадцятого століття 

життя подарувало нам надзви-чайно багатий розвій 

інформації про духовність. Це був період великих зрушень у 

масовій свідомості, який породжував як аматорів, так і 

адептів духовності. Зараз важко перелічити усіх 

сподвижників, що зустрілися на моєму життєвому шляху і 

з якими ми зараз спілкуємося. Нас об’єднав Миколаїв і 

потяг до духовного вдосконалення. Усім вам, неназваним – 

мій привіт і побажання успіхів у самореалізації. 

 

З повагою і подякою, ваш А. Осипов 


