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ВСТУП 

Людство перейшло в зовсім нову епоху свого існування – постіндустріальну. 

Це викликало і викликає докорінні перетворення в політиці, культурі, в праці, в 

особистому житті кожної людини. У зв’язку з цим перед системою у всьому світі, в 

тому числі в Україні, виникли принципово нові вимоги до сучасної освіти, до якості 

підготовки спеціалістів, обумовлені перспективними соціокультурними 

орієнтаціями на особистість, інтелект, науку, культуру. Головною метою сучасної 

вітчизняної освіти стає виховання високоморальної, творчої, компетентнісної, 

соціально-відповідальної особистості, яка приймає як цінність духовні і культурні 

традиції своєї країни. 

Основними напрямками розвитку і вдосконалення сучасної освіти є її 

неперервність, диверсифікація, фундаменталізація, гуманізація, гуманітаризація, 

інформатизація, комп’ютеризація, інтеграція з наукою, формування наукової 

картини світу і наукового світогляду. Серед цих напрямків особлива увага у 

вітчизняних дослідженнях приділяється інтеграції науки з освітою, формування в 

людини наукової картини світу і наукового світогляду. Це пояснюється значною 

мірою тим, що така інтеграція, наукова картина світу і науковий світогляд є 

гарантією наукової і професіональної компетентності спеціаліста, 

конкурентоспроможності в сучасних соціокультурних умовах. 

В умовах постіндустріального суспільства, суспільства знань, до суспільства, 

яке навчається, різко зросли вимоги до освіти дорослих, до задоволення духовних і 

освітніх потреб осіб, зайнятих самостійною професійною діяльністю. Необхідність 

посилення уваги до освіти дорослих обумовлена динамікою соціального і науково-

технічного прогресу, швидкими змінами в змісті й технології праці і громадській 

діяльності людей, збільшенням вільного часу, і таким чином, можливостями його 

раціонального використання. Значення освіти дорослих сьогодні посилюється 

здійснюваною структурною перебудовою економіки і обумовленою цим 

необхідністю перекваліфікації і її перенавчання значної кількості осіб працездатного 

віку, а також активним включенням багатьох громадян в громадсько-політичне 
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життя, яке почалося у другій половині 80-х років в умовах демократизації 

суспільства. 

Освіта дорослих – це одна з частин системи освіти, основним завданням якої є 

сприяння всебічному розвитку людини в період її самостійного життя. Освіта 

дорослих є соціальним інститутом, який наступно продовжує процес перетворення 

наявного в суспільстві соціально-культурного досвіду в надбання всіх його членів і 

який завдяки цьому забезпечує пожиттєве збагачення творчого потенціалу 

особистості. Освітні установи, розраховані на дорослу аудиторію, практикують 

специфічні форми і методи педагогічної роботи з суб’єктами навчальної діяльності, 

які забезпечують орієнтацію на освітні потреби осіб, що є суб’єктами різних видів 

практичної діяльності, переважний акцент на освоєння нового соціально-

культурного досвіду і на формування здатності до його збагачення, використання по 

більшій частині активних прийомів навчання. 

Роль і функції освіти дорослих в Україні за останні десятиріччя неодноразово 

змінювалися. В 1960-х – 1970-х роках на перший план виступала компенсаторно-

адаптивна функція освіти, тобто функція надання допомоги дорослим в ліквідації 

недоліків, пов’язаних із старінням раніше набутих знань. В 1980-і роки освіта 

дорослих набула інтегрального характеру у зв’язку з прилученням широких мас до 

культури, технічними і соціальними перетвореннями. Новий підхід до освіти 

дорослих намітився в 1990-ті роки: виникло ставлення до освіти як до можливості 

розширення сфери застосування своїх здібностей при працевлаштуванні, 

самоорганізації, зміні професії з врахуванням запитів ринку праці. На сучасному 

етапі зросли динамізм соціального життя, мінливість процесів навколишнього світу, 

які треба розуміти, сприймати і до яких треба адаптуватися. Тому нагромаджені 

знання вимагають систематизації і структурування. 

Перехід України від індустріального до постіндустріального суспільства, від 

інформаційного до суспільства знань, до суспільства, яке учиться, різко 

актуалізувало проблему формування в людини наукової картини світу – системи 

узагальнених (інтегрованих) знань у свідомості людини. Наукова картина світу – це 
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інтегрований образ, єдність безлічі образів, різних сторін та проекцій дійсності. 

Вона постійно змінюється, рухається в залежності від різноманітного сприйняття 

оточуючої дійсності. Беручи участь у трудовій діяльності, в навчанні, в наукових 

дослідженнях, в інженерному проектуванні тощо, людина неусвідомленно керується 

тією узагальненою картиною світу, яка виникає в неї в той чи інший момент 

діяльності на підставі отриманих знань та індивідуального та колективного досвіду.  

Як писав у свій час А. Ейнштейн, кожна людина завжди прагне певними 

адекватними засобами створити собі просту й зрозумілу їй картину світу. Цим 

займаються і будівельник, і кравець, і фермер, і художник, і поет, і філософ, і 

природодослідник, але кожен по своєму. Цю картину світу і її оформлення людина 

переносить у центр свого духовного життя для того, щоб знайти в ній спокій і 

упевненість. У кожної людини своє ставлення і бачення оточуючого світу, своя 

картина світу. 

Становлення та розвиток наукової картини світу людини – процес складний і 

довготривалий. Він починається з народження людини з найпростіших 

спостережень за природними та соціальними явищами, їх взаємодією. Однак 

практика свідчить, що замість сформованої у випускників середньої школи цілісної 

наукової картини світу часто має місце цілий ряд фрагментарних картин світу, які в 

головах випускників школи не мають між собою ніякого зв’язку. Ці, не пов’язані 

між собою фрагменти, виникають у свідомості випускників школи як результат 

вивчення кожного окремого предмету, засвоєння окремих тем та розділів 

навчального предмету. Як наслідок, замість цілісних світоглядних уявлень у 

випускників школи спостерігається сума окремих поглядів і знань в галузі тієї чи 

іншої науки. 

Найчастіше у випускників школи формується побутова (буденна) картина світу 

як результат стихійного пізнання оточуючої дійсності. У ній немає чітко виведеного, 

логічно завершеного знання, знання не систематизовані. Об’єкти буденного знання, 

як правило, мають емпіричний та чуттєвий характер, у якому відсутні системна 

усвідомленість, методологія та логічна завершеність. 
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Буденна картина світу формується в дитини особливо на ранній стадії життя на 

основі чуттєвої констатації фактів, явищ, уявлень тощо. Протягом життя кожна 

людина отримує значну кількість наукових відомостей про світ, саму себе і 

використовує їх на основі набутого досвіду, звичаїв і традицій свого народу тощо. 

Як результат, у неї формується наукова картина світу. Ці дві картини світу дуже 

тісно пов’язані і доповнюють одна одну. 

Формування наукової картини світу вимагає систематизованих узагальнених 

знань, а вони, в свою чергу, виникають як результат інтеграційних процесів при 

вивченні навчальних предметів. Отже, основою картин світу є інтеграція, яка 

забезпечує узагальнення окремих картин, понять, уявлень людини про оточуючий 

світ та саму себе. Оскільки основою процесів пізнання, відображення об’єктивної 

дійсності є мислення, то в структурі наукової картини світу є підстави говорити про 

суть, структуру і співвідношення емпіричного і теоретичного мислення. У 

психології мислення визначається як психічний процес узагальненого відображення 

суб’єктом дійсності в її найбільш істотних властивостях і відношеннях. Емпіричне 

мислення – це мислення констатуюче, яке встановлює «істину фактів». Емпіричні 

знання, які є результатом емпіричного мислення, відображають лише окремі 

фрагменти наукових знань, поза їхньою системністю і цілісністю. Емпіричний тип 

мислення не поганий, але його розвиваючі можливості незначні. 

У контексті формування наукової картини світу необхідний перехід від 

виявлення і констатації фактів до встановлення і розкриття їхньої суті, 

закономірностей виникнення, прогнозування нових. В освіті дорослих особливо 

неприпустимою є «гра» емпіричного мислення з теоретичними поняттями. 

Теоретичне мислення дає знання не про одиничне, а в галузі взаємопов’язаних явищ, 

які становлять цілісну систему, дають знання про внутрішні, істотні залежності, які 

безпосередньо спостерігатися не можуть. Теоретичне мислення характеризується 

системністю, узагальненістю методологічного рівня. Наукові знання, одержані в 

результаті такого мислення, стають могутнім фундаментом пізнавальної діяльності і 

особистісного розвитку. Теоретичне мислення забезпечує рух слухача (учня, 
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студента) в предметі як системі знання, системі діяльності з врахуванням їх 

взаємодії і взаємообумовленості, а також якісний перехід до наукового, критично-

рефлексивного, креативного стилю мислення. Як показують психологічні 

дослідження, поки зміст навчання дається лише в логіці опису, не лише не 

розвивається теоретичне мислення, але й проявляє себе «розривність мислення», 

тобто слухачі (учні, студенти) не можуть використати наукові знання як фундамент 

мотивації, пізнання, глибокого розуміння своєї діяльності. Слухачів (учнів, 

студентів) не навчають використовувати потенціал наукової картини світу для 

цілісного, системного розв’язання пізнавальних і професійних задач. Слухач же 

(студент) – це передусім методолог, який володіє широтою і глибиною наукових 

знань і культурою мислення як дисциплінарного, так і міждисциплінарного, 

системного. Сформована наукова картина світу значно наближає людину до 

осмислення філософсько-методологічних проблемі розгляду їх з врахуванням 

особливостей мислення, діяльності, спілкування. Наукова картина світу людини – це 

цілісна, інтегральна характеристика особистості, яка володіє фундаментальним 

загальнонауковим, методологічним знанням, системою ціннісних орієнтацій на 

творчий саморозвиток в навчально-дослідницькій творчій діяльності, науковим 

стилем мислення. Особистість із сформованою науковою картиною світу, здатна 

відмовитися від догм і віджилих стереотипів, здійснювати творчі пошуки, прагнути 

до системного пізнання явищ і процесів, що відбуваються в природі й суспільстві. 

У даній монографії проаналізовано наукові підходи до розуміння терміну 

«наукова картина світу», її зв'язок і співвідношення з науковим світоглядом, 

розглянуто методичні підходи до формування в дорослої людини наукової картини 

світу на основі засвоєння інтегрованих знань з різних наук. Кожен з навчальних 

предметів завжди вносить свою частку у формування в людини наукової картини 

світу, адже людина не тільки вивчає якусь науку, а й вдивляється в навколишній 

світ, узагальнює почуте, прочитане, намагається зіставити, систематизувати, звести 

в певний логічний взаємозв’язок отримані факти, явища, речі, процеси. Інформація у 

свідомості людини об’єднується в певну частину картини світу.
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РОЗДІЛ I 

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

Науково-технічна революція владно диктує свої закони, чітко й однозначно 

формулює свої вимоги до особистості, до її освіченості, інтелектуального й 

духовного розвитку. На початку ХХІ століття різко зросли вимоги до освіти 

дорослих, до задоволення духовних і освітніх потреб осіб, зайнятих самостійною 

професійною діяльністю. Необхідність посилення уваги до освіти дорослих 

обумовлена динамікою соціального і науково-технічного прогресу, швидкими 

темпами в змісті й технології праці і громадській діяльності людей, збільшенням 

вільного часу, і таким чином, можливостями його раціонального використання. 

Значення освіти дорослих сьогодні посилюється здійснюваною структурною 

перебудовою економіки і обумовленою цим необхідністю перекваліфікації і 

перенавчання значної кількості осіб працездатного віку, а також активним 

включенням багатьох громадян в громадсько-політичне життя, яке почалося у 

другій половині 80-х років в умовах демократизації суспільства. 

З урахуванням інтересів і вікових особливостей дорослих в кожній країні 

складається і функціонує своя система освіти дорослих – система спеціалізованих 

установ загальної і професійної освіти, культурно-освітніх, дозвільних установ 

тощо. Відомий дослідник проблем неперервної освіти французький вчений 

П. Ленгранд твердить, що «майбутнє освіти залежить від розвитку освіти дорослих». 

Освіта дорослих сьогодні – органічна складова системи освіти країни, її відносно 

відособлений підрозділ, основним завданням якого є сприяння всебічному розвитку 

людини в період її самостійного життя. В цьому розумінні освіта дорослих є 

соціальним інститутом, який продовжує процес перетворення наявного в суспільстві 

соціально-культурного досвіду в надбання всіх його членів і внаслідок цього 

забезпечує пожиттєве збагачення потенціалу особистості. 

Природа людини така, що все її життя супроводжується научінням, набуттям і 

освоєнням нового досвіду і знань. Одержана людиною в молодості освіта – це лише 
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база, яка вимагає постійного поповнення знань, освоєння нового досвіду і знань. 

Однак лише тоді, коли визначені цілі навчання, окреслено його предмет, 

контролюється хід засвоєння знань, умінь і навичок – лише тоді можна говорити про 

освіту як таку. Всі ті нові знання і уміння, які доросла людина дістає з різних джерел 

інформації і засвоює в конкретних формах освітньої діяльності, активно залучаючи 

знання, набуті раніше, в сукупності є феноменом освіченості дорослої людини. 

Проявлятися цей феномен може у вигляді концептуальних і функціональних знань 

(функціональна грамотність), а також в їх єдності (професійна культура), 

сформована наукова картина навколишнього світу, науковий світогляд. Так 

розширюються часові межі процесу освіти, які включають не лише період 

«шкільного» навчання, але і всю систему задоволення індивідуальних освітніх 

інтересів і запитів особистості, підвищення кваліфікації різних загонів працівників, 

яка розглядається як «неперервна освіта». 

На відміну від трудової діяльності, яка носить обов’язковий характер, 

продовження освіти дорослих людей, соціальний статус яких повністю визначений, 

строго кажучи є добровільним. Це і дає можливість, поєднуючи врахування 

внутрішніх процесів розвитку особистості з аналізом зовнішніх умов, які їх 

стимулюють (або анти стимулюють), пояснити характер вибору у сфері освіти і 

цілеспрямовано регулювати його. Наше суспільство зацікавлене в тому, щоб людина 

бачила в освіті не лише засіб для здійснення певної практичної мети, але й 

усвідомила її велику духовну роль. Характерною рисою останніх років є прагнення 

дорослого населення посилити свою відповідність вимогам ринку в плані 

поглиблення професійної кваліфікації, функціональної і технологічної грамотності, 

компетентності і загальної культури. 

Основною метою системи освіти дорослих як соціального інституту в умовах 

кризової ситуації є надання соціально-освітньої допомоги особистості в адаптації до 

нових умов існування, у визначенні її участі у виробничому, соціальному і 

культурному житті суспільства, у виробленні соціального імунітету, адекватного 

поведінці в екстремальних умовах. 
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Освіта як соціальна функція відображає зміни в суспільстві. Можна сказати, що 

рівень розвитку системи освіти є наслідок або результат певного рівня розвитку 

суспільства. Але існує й зворотній зв'язок. Сама система освіти впливає на 

суспільство і на його розвиток. Вона може прискорювати або гальмувати розвиток 

суспільства. І в цьому розумінні зміни в суспільстві є не лише наслідком, але й 

необхідною умовою для подальшого соціального розвитку. Зміни в соціальному 

розвитку визначають зміни в освіті, і, навпаки, зміни в освіті створюють передумови 

для нових змін в соціальному розвитку. 

Вплив рівня освіти членів суспільства на процес розвитку суспільства не 

обмежується лише економічними наслідками. Освіченість має багатоаспектний 

вплив і є основним фактором розвитку людини, а отже, і суспільства як суми людей, 

що до нього входять. Вона впливає на формування свідомості, навичок, звичок, і 

традицій людей, на формування наукової картини світу і наукового світогляду, а в 

рамках суспільства – на спілкування між ними, форми державного управління. 

Ступінь і структура освіти впливають і на життєвий рівень людини, умови її 

сімейного життя. 

Освіта дорослих відрізняється від дитячо-юнацької освіти трьома головними 

особливостями: 

а) специфікою контингенту – суб’єктами навчальної діяльності є особи, 

залучені до сфери професійної праці, які мають досвід такого роду зайнятості або 

потенціально здатні до участі в ній; 

б) своєрідністю освітніх установ, форм і методів їх діяльності, їхня орієнтація 

на освітні потреби осіб, які є суб’єктами різних видів практичної діяльності, і на 

режим їхнього соціального життя; 

в) змістом мети і завдань освітнього процесу, особливостями форм і методів 

педагогічної роботи з суб’єктами навчальної діяльності, використання активних 

форм і методів навчання. 

В сучасних умовах система освіти дорослих переживає ряд серйозних 

дидактичних проблем, які пронизують всю її структуру на різних рівнях 
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(республіканському, регіональному, на рівні навчального закладу, дорослих учнів), 

які породжуються рядом дидактичних суперечностей: 

- між здійснюваними корінними перетвореннями суспільства в їх позитивній 

частині і не розробленістю освітніх технологій, які дають можливість їх 

осмислити, зрозуміти і прийняти; 

- між цілісністю і системністю світу, який нас оточує, і не розробленістю 

цілісного, системного уявлення про суб’єкт освіти;  

- між необхідним для даної спеціальності і реальним рівнем знань; 

- між реальним рівнем знань і необхідним для освоєння спеціальних умов 

діяльності, соціальних відносин, соціально схвалюваних норм поведінки; 

- суперечностями саморефлексивного характеру, обумовленими, з одного боку, 

прагненням краще і глибше розібратися в собі і, з другого – недостатньо 

розвинутим механізмом рефлексивного контролю, недостатнім знанням 

самого себе; 

- суперечностями між рівнем знань людини і новими проблемними 

пізнавальними задачами, які висуваються не лише потребами 

життєдіяльності (практики), але й нею самою. 

Американський вчений М. Ноулз вважає освіту дорослих (андрагогіку) 

мистецтвом і наукою підтримання дорослих у процесі навчання, які вказують на 

необхідність самостійного керівництва педагогічним процесом і прийняттям рішень, 

використання в навчанні досвіду, набутого в дитинстві. М. Ноулз підкреслює чотири 

основні відмінності між традиційним підходом до навчання дітей (педагогіка) та 

навчанням дорослих (андрагогіка): 

1. Особистість людини, яка навчається. 

2. Досвід. 

3. Готовність навчатися. 

4. Ставлення до навчання. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені розглядають андрагогіку як науку про 

навчання людей з базовою освітою швидко адаптуватися до соціальних перетворень, 
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змін на ринку праці та освітніх трансформацій, сприяє її професійному зростанню у 

процесі підвищення кваліфікації, забезпечує різні шляхи самовдосконалення й 

самоосвіти фахівців, керує виховними процесами, які впливають на рівень її 

загальної та професійної культури. 

Вирішення цих питань стало особливо актуальним, коли набули поширення 

концепція, згідно з якою людина повинна розумово розвиватися упродовж всього 

життя. Від андрагогіки очікують відповідей на питання, як зробити навчання, не 

лише ефективним, але й приємним. 

З самого початку свого виникнення андрагогіка протиставлялась педагогіці, 

внаслідок чого у вітчизняній науці склалися дві позиції: прихильників андрагогіки 

як «науки про навчання дорослих» і прихильників «педагогіки дорослих». Одна з 

причин цього криється в традиційній формуючій суб’єкт-об’єктній моделі взаємодії 

між учителем і учнем, яка тривалий час панувала у вітчизняній педагогіці, 

альтернативою якій прихильники андрагогіки визнають гуманістичну суб’єкт-

суб’єктну андрагогічну модель. Мова йде про те, що принципи учіння дорослих 

виростають з активної позиції дорослого як суб’єкта навчання, якому властиві 

самосвідомість, самостійність, саморегуляція, цілеспрямованість, оволодіння 

цінністю самовдосконалення, праця над собою, управління процесом власної освіти, 

розумність тощо. 

В 1995 році М. Ш. Ноулз пропонує «андрагогічну процесуальну модель для 

учіння», яка відрізняється від змістовних моделей, якими користуються більшість 

традиційних педагогів. В рамках традиційної моделі викладач заздалегідь вирішує, 

яке знання чи вміння слід передати. Процесуальна модель включає ряд елементів, 

спрямованих на забезпечення процедур і ресурсів допомоги тим, хто навчається, в 

набутті інформації і умінь. Змістовну модель М. Ш. Ноулз називає педагогічною, а 

процесуальну – андрагогічною. Андрагогічна модель навчання М. Ш. Ноулза є 

набором принципів, які реалізуються викладачем при дотриманні певних умов, які 

розуміються як процесуальні елементи андрагогіки. 
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Вікова періодизація інтелектуального розвитку дорослих свідчить про те, що 

зріла людина піддається і навіть потребує і виховання, і навчання, але ступінь 

сприйняття засобів педагогічного впливу в різних вікових періодах неоднаковий. 

Освіта дорослих залежить від багатьох чинників, а саме: від досягнутого 

освітнього рівня, ступеню оволодіння професією і професійною майстерністю, 

основами професіоналізма, прояву пізнавальних і професійних інтересів, єдності 

загальної і спеціальної підготовки. Спеціальна (професійно орієнтована) підготовка 

спрямована на вирішення прикладних завдань підвищення продуктивності праці, а 

загальна освіта дорослих, яка є досягненням цивілізованого суспільства, спрямована 

на формування гармонійно розвиненої, духовно багатої особистості, із сформованою 

науковою картиною світу і науковим світоглядом. 

При опрацюванні теоретичних засад дидактичної системи освіти дорослих 

важливо враховувати особливості учіння дорослої людини: наявність внутрішнього 

спонукання до навчання, яке допомагає дорослій людині самій ставити собі 

завдання, будувати план її розв’язання і здійснювати його; самостійність як уміння 

організувати процес розв’язання задачі і керувати ним згідно з цим завданням; 

залежність ступеня включеності людини в процес навчання від автономності 

мислення, здатності до новацій, до співробітництва, здатності учитися і передавати 

іншим набуті знання; мобільність; постійне прагнення людини будувати свою 

професійну діяльність на основі нової інформації як спосіб її самовираження і 

саморозвитку. 

Основними параметрами, що характеризують людину як суб’єкта навчальної 

діяльності, є сприймання навчального матеріалу (змісту, методів подачі), 

особливості засвоєння знань і формування вмінь. Схильність до навчання 

формується в процесі навчання й учіння. Дорослій людині частіше приходиться 

виступати в ролі суб’єкта навчальної діяльності, викликаної різними мотивами і 

цілями. Саме тому одним із шляхів неперервної освіти дорослих є самоосвіта. 

Науковими засадами освіти дорослих виступають не лише педагогічні 

проблеми, але й психологічні, а саме – акмеологічні. Навчальні заклади сьогодні не 
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можуть забезпечити випускника таким обсягом знань, якого вистачило б на весь 

період активної життєдіяльності. У зв’язку з інтенсивним зростанням потоку 

інформації через кожні 5-10 років потрібно поновлювати знання, щоб відповідати 

необхідним вимогам виробництва та соціальної сфери. Загальна і професійна освіта 

мають готувати людей спроможних до навчання, тобто підготовлених до того, аби 

вчитися протягом усього життя. Зробити це, без сумніву, набагато складніше, ніж 

просто дати людям певний обсяг знань, умінь, навичок. Отже, навчальні заклади 

покликані навчити учнів та студентів вчитися, здобувати знання і прагнути до них. 

Сьогодні активно розробляються системи освіти дорослих для осіб будь-якого 

віку, оскільки вважається, що навчання має відбуватися все життя. Такі зрушення 

загальної методології освіти, не зважаючи на свій безумовно гуманістичний, 

прогресивний характер, створюють багато проблем. Адже на сьогодні наука та 

практика не готові повністю забезпечити відповідні процеси. Психолого-педагогічні 

розробки в галузі освіти, в основному, були спрямовані на дослідження проблем 

навчання дітей та юнацтва. Проблеми навчання дорослих почали розроблятися 

відносно недавно. Так, ще на початку ХХ століття панувала думка про неможливість 

освіти дорослих. Ця думка ґрунтувалася на твердженні про те,що людина, яка 

досягла певного віку (20-25 років), не може навчатися, що найефективніше навчання 

можливе лише в дитячому та ранньому юнацькому віці. Доросла людина, яка з 

якоїсь причини не осягнула «свої університети», втрачала таку можливість 

назавжди. Такий підхід ґрунтувався на поглядах дослідників тих років, згідно з 

якими «після 25 років дорослі не можуть набувати нових ідей», втрачають дитячу 

допитливість, їхні розумові зв’язки вже встановлені, а здатність до асиміляції 

втрачена, що й приводило до думки про недоцільність освіти дорослих. 

Однак, дослідженнями останніх років було встановлено, що з віком 

інтелектуальні здібності людини не тільки не послаблюються, а навіть 

удосконалюються. Так, у ході спеціально проведеного лонгітюдного дослідження 

з’ясувалося, наприклад, що вербальна пам'ять і вербальні здібності досягають свого 

піку в 53 роки, а достовірно зафіксоване зниження має місце за всіма функціями, 
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починаючи з 67 років, при цьому за 80 років це зниження відбувається в досить 

помірному діапазоні. Важливо, що згасання здібностей у багатьох людей похилого 

віку виникає тому, що ці здібності не використовуються. Тому через спеціальні, 

активні методи навчання, здібності можуть бути відновлені, навіть поліпшені, що 

було підтверджено експериментально. 

Розвиток людини в період зрілості, як показали дослідження психологів, 

характеризується цілим рядом внутрішніх закономірностей, які доцільно 

враховувати при організації навчання дорослих. Так, виявилось, що розвиток різних 

функцій організму відбувається нерівномірно і неодночасно (гетерохронність 

розвитку): на одних етапах швидкими темпами розвивається наприклад пам'ять, на 

інших мислення. Було також виявлено, що з віком різні функції стають більш 

взаємопов’язаними, скоординованими, інтегрованими в певний цілісний ансамбль, 

що дає можливість людині компенсувати недоліки в розвитку однієї функції 

(наприклад, пам’яті) за рахунок більш високого розвитку іншої (наприклад, 

мислення). 

Крім того, рівень функціонального розвитку інтелекту дорослої людини на 

різних етапах вікової еволюції залишається досить високим. 

Організація навчання дорослих на науковій основі базується на знаннях 

особливостей розумової діяльності людини в різні вікові періоди. Коли йде мова про 

навчання та виховання дітей, не викликає заперечень потреба враховувати вікові 

особливості розвитку інтелекту. Стосовно ж дорослої людини й досі переважає 

думка про те, що її особистість сформована, а тому вікові особливості неістотні. 

Такий підхід заперечує акмеологія – міждисциплінарна галузь знань у системі наук 

про людину, яка ґрунтується саме на психології дорослих, обґрунтовує психологічні 

закономірності навчання на етапі зрілості (відбір організаційних форм, методів і 

прийомів навчання, індивідуальних і групових варіантів роботи з дорослими) і його 

психологічні умови (мотиви, спрямованість, інтереси, нахили, загальні й особливі 

здібності суб’єкта праці, організація професійного середовища, умови виховання й 

навчання, доступ до культурних цінностей, стан суспільства тощо). 
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В основу теорії навчання дорослих можна покласти такі андрагогічні принципи: 

1. Пріоритет самостійного навчання. Самостійна діяльність тих, хто 

навчається, є основним видом навчальної роботи дорослих учнів. Під 

самостійною діяльністю розуміємо не проведення самостійної роботи як 

виду навчальної діяльності, а самостійне здійснення організації процесу 

свого навчання. 

2. Принцип спільної діяльності передбачає спільну діяльність тих, хто 

навчається, з тими, хто навчає, а також з іншими учасниками щодо 

планування, реалізації, оцінювання і корекції процесу навчання. 

3. Принцип опору на досвід того, хто навчається. Згідно з цим принципом, 

життєвий (побутовий, соціальний, професійний) досвід того, хто навчається, 

використовується як одне з джерел навчання самого учня і його товаришів. 

4. Індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу, кожен, хто 

навчається, спільно з тим, хто навчає, а в деяких випадках і з іншими 

учнями, створює індивідуальну програму навчання, що орієнтована на 

конкретні освітні потреби і цілі навчання і враховує досвід, рівень 

підготовки, психофізіологічні, когнітивні особливості того, хто навчається. 

5. Системність навчання. Цей принцип передбачає дотримання відповідності 

цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання і оцінювання результатів 

навчання. 

6. Контекстність навчання. Відповідно до цього принципу, навчання 

спрямоване на конкретні, життєво важливі для дорослого цілі, орієнтоване 

на виконання ним соціальних ролей або вдосконалення особистості, 

будується з урахуванням професійної, соціальної, побутової діяльності того, 

хто навчається, його просторових, часових, професійних, побутових 

факторів або умов. 

7. Принцип актуалізації результатів навчання. Даний принцип передбачає 

невідкладне застосування на практиці набутих дорослим учнем знань, умінь, 

навичок, якостей. 
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8. Принцип елективного навчання передбачає надання тому, хто навчається, 

певної свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, 

термінів, часу, місця навчання, оцінювання результатів навчання, а також 

тих, хто з ним навчається. 

9. Принцип розвитку освітніх потреб. За цим принципом оцінювання 

результатів навчання здійснюється, по-перше, шляхом виявлення реального 

ступеня засвоєння навчального матеріалу і визначення тих матеріалів, без 

засвоєння яких неможливе досягнення поставленої мети навчання; по-друге, 

процес навчання будується за цілями формування в тих, хто навчається, 

нових освітніх потреб, конкретизація яких здійснюється після досягнення 

певної цілі навчання. 

10. Принцип усвідомленості навчання означає усвідомлення тим, хто 

навчається, і тим, хто навчає, всіх параметрів процесу навчання і своїх дій 

щодо організації процесу навчання. 

Андрагогічні принципи навчання можна застосовувати, якщо ті, хто навчається, 

незалежно від віку, виявляють відповідальне ставлення до навчання, до його 

організації і результатів. Високий рівень самосвідомості і відповідальності людини – 

це перша умова, за якої можливе використання андрагогічних принципів навчання. 

Інша умова – наявність життєвого досвіду в того, хто навчається. Це одна з 

основних ознак дорослості людини. 

В організації освіти дорослих принципове значення має врахування орієнтацій 

дорослих в сфері освіти. Так, якщо актуальним для людини виступає безпосередня 

користь освіти (для роботи, статуса тощо), то ця людина зорієнтована на її 

практичну цінність. В цьому випадку в основі відношення до освіти лежать 

принципи зовнішньої доцільності. Другий тип орієнтації пов'язаний з визнанням 

самостійної цінності освіти: в цьому випадку навчальна діяльність виступає в якості 

самодіяльності. Третій тип пов'язаний з орієнтацією таким чином, що загальна 

освіта взагалі не входить до системи її цінностей, незначуща: в цьому випадку не 

усвідомлене те, заради чого здійснюється вибір. 
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В залежності від мотиваційної орієнтації учнів дорослих можна поділити на 

такі три групи. 

1. До першої групи осіб, зорієнтованих на ціль діяльності, відносяться ті, хто 

використовує одержувану освіту для досягнення чітко поставлених цілей. До 

другої групи осіб, соціально орієнтованих, відносяться ті, для кого умови 

навчання мають певний смисл і значення, хоча саме навчання може і не бути 

пов’язаним зі змістом їхньої діяльності. І, нарешті, до третьої групи 

відносяться особи, орієнтовані на учіння, ті, хто прагне одержати знання 

заради знань. 

Цікавою є також класифікація дорослих учнів у відповідності з їх стилем 

роботи. Можна виділити чотири групи таких учнів. 

До першої групи відносяться ті, хто дотримується принципу конкретної 

логічної послідовності. Такі учні дістають інформацію з безпосереднього досвіду, 

вони цінують порядок і логічну послідовність, дотримуються прямих вказівок і 

полюбляють чітко організовану презентацію матеріалу, спокійну обстановку. При 

організації навчального процесу використовуються книги, навчальні посібники, 

програмовані матеріали і обчислювальна техніка, тренінги, малюнки, моделі, чітко 

сплановані екскурсії. 

До другої групи відносяться учні, які дотримуються принципу так званої 

абстрактної хаотичності. Такі учні цінують навчання в цілому, але віддають 

перевагу одержанню інформації в неорганізованому, хаотичному вигляді. 

Складається враження, що вони організують інформацію самі, пропускаючи її через 

призму того, що їм би хотілося одержати від навчання. У процесі навчання 

використовується метод групових дискусій, короткі лекції, які супроводжуються 

питаннями і відповідями, обговорення. 

До третьої групи відносяться учні, які дотримуються принципу абстрактної 

логічної послідовності. Вони мають, як правило, блискучі здібності до декодування 

письмових, усних і образних символів, мають в своїй уяві достаток різних 

концептуальних уявлень, на фоні яких вибудовується те, що читають, бачать або 
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чують в графічній або образній формі. Вони віддають перевагу раціональному і 

послідовному викладу матеріалу, з якого можуть вилучати основні ідеї. В 

навчальному процесі перевагу мають завдання на самостійне читання, слухання і 

проробку матеріалу, а також проведення занять проблемного, аналітичного 

характеру. 

До четвертої групи відносяться учні, які дотримуються принципу так званої 

конкретної хаотичності, які демонструють схильність до експериментування. Вони 

швидко схоплюють ідеї і роблять інтуїтивні кроки в розв’язанні нечітко 

проглядуваних проблем; учаться шляхом спроб і помилок, успішно працюють в 

малих групах, демонструючи високий ступінь самостійності, не дотримуючись в 

точності інструкцій, а вносячи щось своє. В навчальному процесі використовуються 

рольові ігри і моделювання, самостійні проекти, проблемні ситуації, додаткові 

завдання для самостійної роботи. 

В організації навчання дорослих основним має бути інтерактивний підхід до 

побудови змісту освіти, формування цілісної системи загальноосвітніх і фахових 

знань, наукової картини світу і наукового світогляду, до принципово нових 

дидактичних теорій і технологій. Важливо вчити дорослу людину оперативно, 

систематично та послідовно опановувати нові знання, інформацію в процесі їх 

постійного накопичення та розвитку. 

Організація навчання дорослих вимагає, передусім, пізнання і врахування 

факторів, які визначають специфіку навчання взагалі, а також пізнання 

особливостей дорослих і їхніх функцій у процесі навчання. Одним з основних 

факторів є дорослість людини. Дорослість є одним з етапів вікової еволюції людини, 

який триває близько 40 років і характеризується найвищими досягненнями 

особистості. Позиція дорослої людини як суб’єкта різних видів соціальної діяльності 

визначається рядом особливостей: включення дорослої людини в сферу професійної 

праці; динамічна зміна світу з її глобальними проблемами; наявність в дорослої 

людини цілісної несуперечливої позиції, цілісної наукової картини світу. 
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Дорослий учень – особа дієздатного віку, яка в різний спосіб поєднує навчальну 

діяльність із занятістю у сфері праці; це соціально зрілий, у цілому сформований 

індивід, який уже має статус оплачуваного працівника і повноправного 

громадянина, діяльного члена суспільства, що має різнорідні соціальні обов’язки. 

Дорослість пов’язують не стільки з віком людини, скільки з соціально-

психологічними чинниками, які усвідомлює сама людина й визнає суспільство. 

Дорослими учнями є учні вечірньої загальноосвітньої школи; студенти вечірньої, 

заочної та дистанційної форм навчання й екстерни ВНЗ; аспіранти; особи, які 

здобувають професію на робочому місці; слухачі курсів та інститутів підвищення 

кваліфікації; ті, хто проходять підготовку або перепідготовку у зв’язку із змінами у 

змісті їх трудових функцій; особи, які опановують нову професію в курсовій або 

іншій формі; учасники програм рольової освіти, що має аматорське спрямування; 

особи, які займаються керованою самоосвітою тощо. 

Результати досліджень вікової психології свідчать, що межі збереження 

активності й творчих здібностей можна суттєво розширити за умов певної 

організації життя й діяльності людини, яка в усі періоди свого життя здатна 

набувати нові знання і розширювати кругозір, а в процесі трудової діяльності за 

потреби оволодівати новими і суміжними професіями. Особливої уваги в цьому 

контексті заслуговує післядипломна освіта на різних етапах життя дорослої людини. 

В соціально-психологічному розумінні дорослість настає в процесі формування 

людини як суб’єкта соціально-трудової діяльності. До основних характеристик 

дорослості можна віднести:  

- трудова діяльність є провідним видом діяльності дорослої людини; 

- включення молодої людини у виробниче життя приводить до зміни 

соціального положення, її статуса; 

- під впливом трудової діяльності і нового соціального статуса у молодої 

людини формується і нова соціальна позиція, яка характеризує її як дорослу 

людину, позиція повноправного суб’єкти своєї життєдіяльності. 
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Соціальний статус особистості дорослої людини визначає і її ставлення до 

навчання в різні періоди її життєдіяльності (молодість, змужнілість, зрілість). 

Включаючись в навчальну діяльність, доросла людина приймає на себе роль учня, 

але навчальна діяльність для неї є, як правило, не основним, а допоміжним видом 

діяльності, що на відміну від дітей істотним чином змінює психологічне ставлення 

дорослих до процесу навчання. 

Виявляючи теоретичні основи дидактичної системи підвищення кваліфікації, 

можна назвати особливості учіння дорослої людини: наявність внутрішнього 

спонукання до навчання, яке допомагає самому ставити собі задачі, будувати план її 

розв’язання і здійснювати його; самостійність як уміння організувати процес 

розв’язку задачі і керувати ним згідно з цією задачею; залежність ступеня 

включеності людини в процес навчання від автономності мислення, здатності до 

інновацій, до співробітництва, здатності учитися і передавати іншим набуті знання; 

мобільність; постійне прагнення людини будувати свою професійну діяльність на 

основі нової інформації як спосіб її самовираження і саморозвитку. 

Процес навчання дорослих має свою специфіку. Можна виділити такі фактори, 

які її визначають. 

1. Зміщення акцентів з передачі знань в змісті освіти на забезпечення умов, 

необхідних для оволодівання способами самостійної взаємодії з різними 

аспектами реальності (пошук необхідних знань, створення програм 

самоосвіти, професійного розвитку тощо). 

2. Поступове «зняття» викладання як однієї із складових процесу навчання і 

перехід суб’єкта андрагогічного процесу в «режим саморозвитку». 

3. Моделювання «стиснутих часових рамок» проходження кожної 

«навчальної» ролі у процесі формування характеру пізнавальної діяльності. 

4. Практико-орієнтований характер навчального процесу. 

5. Орієнтація навчального процесу на задоволення потреби дорослих учнів у 

професійному і неформальному спілкуванні. 
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Одним із найважливіших компонентів системи освіти дорослих є 

інформаційно-просвітна діяльність, яка має свою специфіку: непрофесійне 

спрямування. Орієнтацію на духовні інтереси різних груп населення; багатомірну 

диференціацію реальної аудиторії за соціально-демографічною, професійною та 

іншими ознаками; функціонування на основі добровільності, неформального 

спілкування і самодіяльності учасників освітнього процесу. 

Значущість інформаційно-просвітньої діяльності у системі освіти дорослих 

відображає покладені на неї функції: 

- креативну, яка сприяє реалізації творчого потенціалу особистості через 

розвиток як пізнавальної, так і соціальної активності; 

- компенсаторну, яка доповнює базову освіту; 

- інтегрувальну, яка об’єднує неперервність набуття і нагромадження 

систематичних знань. 

Розуміння характеру соціальних змін в сучасному суспільстві визначає зміст, 

форми і методи навчання дорослих. Останнім часом популярною в багатьох 

розвинутих країнах світу стає концепція суспільства, яке навчається, суть якої 

полягає в створенні необхідних передумов і можливостей для активної участі 

населення в різних видах навчально-пізнавальної діяльності з метою підвищення 

якості життя як окремого індивіда, так і різних соціальних груп і суспільства в 

цілому. Японські вчені визначили такі відмінності, які стосуються особистості, що 

перебуває в суспільстві, яке навчається, від традиційного суспільства: 

1) навчальна діяльність – це процес всього життя; 

2) навчальна діяльність здійснюється у всіх соціальних інститутах; 

3) всі освітні інститути інтегровані в єдину систему; 

4) успіх чи неуспіх навчальної діяльності на якомусь з її етапів не є 

вирішальним фактором для життєдіяльності людини. 

Ідея суспільства, яке навчається, виникла, в результаті усвідомлення 

нездатності традиційного суспільства адекватно відреагувати на багатоманітні 

освітні потреби, які динамічно змінюються, значної частини дорослого населення. 
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Сучасне уявлення про освіту дорослих як феномен вітчизняної і світової 

культури, як силу, яка долає суперечності цивілізації, джерело неперервного 

розвитку людини в професії вимагає всебічного міждисциплінарного теоретичного 

опрацювання його онтологічних основ. Інноваційні процеси, що відбуваються в 

духовній, соціально-політичній і економічній сферах суспільства, поставили 

систему освіти дорослих перед необхідністю переосмислення ціннісної і соціально-

культурної значущості освіти, основна місія якої в умовах сучасності полягає в 

тому, щоб допомогти людині вийти з оточення речей і предметів у простір життєвих 

смислів і цінностей, в світ людської духовності. 

Науковою педагогічною сферою, яка логічно і послідовно вивчає особливості 

цілеспрямованого процесу освіти дорослих, визначаючи її специфіку, 

закономірності, принципи й методи освіти і навчання, є дидактика як наука, яка 

історично склалася в процесі еволюції людської цивілізації. Вона дає в кінцевому 

рахунку відповіді на ключові питання освітньої практики дорослих: в ім’я чого і для 

чого дорослих вчити (цілі й цінності освіти?) Кого вчити? Де вчити? Чому навчати? 

(зміст освіти?) Як навчати?(методи, прийоми, технології?). 

Пошуки відповідей на всі ці питання пов’язані з конкретним розумінням цілей і 

цінностей освіти дорослих, суті й структури навчання. Особливості цих питань в 

тому, що відповіді на них не такі прості, як може здатися на перший погляд, в тому, 

що їх розв’язання далеко неоднозначне. 

Дидактика освіти дорослих як загальна теорія навчання – лише відносно 

самостійний розділ педагогіки. Насправді, навчання (предмет дидактики) – 

надзвичайно важлива складова частина формування особистості. Ось чому 

дидактичні закономірності, категорії й підходи – це завжди конкретизація більш 

загальних педагогічних закономірностей і категорій, які тлумачать виховання як 

процес стимулювання і створення умов для реалізації сутнісних сил і становлення 

особистості дорослої людини. 

В сучасній дидактиці під терміном «освіта» розуміють процес зовнішнього 

впливу на засвоєння індивідуумом узагальненого, об’єктивованого, соціального 
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досвіду, норм, цінностей тощо в суб’єктивний світ особистості дорослої людини. 

Виховання ж, включаючи в себе і навчальний процес, і самоосвіту, і організовану 

громадсько корисну діяльність, охоплює всю життєдіяльність людини, все коло її 

пізнання, всі впливи суспільства і природи. 

І виховання, і освіта в сучасному розумінні продовжується все життя людини. В 

науковий обіг, в офіційні документи все міцніше входять поняття «освіта все 

життя», «неперервна освіта», «освіта дорослих». Простіше кажучи, людина тепер 

повинна вчитися і вдосконалюватися все життя. 

Концептуальні засади дидактики освіти дорослих складають такі принципові 

положення: 

- Варіативність, тобто теоретичне визнання об’єктивної багатоманітності 

технологій навчання і їх практичної реалізації; 

- Фундаментальність, яка передбачає спрямування на узагальненні й 

універсальні знання, формування загальної культури і розвитку наукового 

мислення; 

- Індивідуалізація, обумовлена потребою в нерегламентованих, творчих видах 

діяльності згідно з особливостями кожного окремого індивіда; 

- Теоретизація, яка стосується загального змісту освіти і до статусу компонентів 

знань, що вивчаються; 

- Плюралізація, пов’язана з необхідністю приймати рішення в умовах 

множинності утворення світу; 

- Аксіологізація, яка передбачає систематичне врахування можливих ціннісних 

орієнтацій і систем; 

- Гуманізація, основою якої є індивідуально-особистісна, ціннісно-смислова, 

культурологічна і діяльнісна орієнтація суб’єктів навчального процесу; 

- Цілісність і інтеграція як змістового, так і технологічного компонентів 

освітнього процесу, які орієнтуються на сприймання системно-

структурованого знання на основі інтеграції матеріалів з різних наукових 

сфер, наявність міждисциплінарних зв’язків і залежностей. 



 

26 

 

Виходячи з цільових і функціональних аспектів дидактики, закономірностей 

освіти дорослих, виховання й розвитку особистості, можна визначити таку ієрархію 

завдань, які покликана розв’язати теорія навчання дорослих. 

1. Генеральне завдання: прилучення дорослих до загальнолюдських цінностей 

за допомогою оволодіння найбільш значущими досягненнями людської 

цивілізації з метою набуття міцних і справжніх знань про основні явища і 

закономірності природи, суспільства і людини і їх усвідомленої і активної 

реалізації у власній практичній діяльності. 

2. Специфічні завдання дидактики освіти дорослих як теорії навчання: 

визначення обсягу і змісту наукового знання, тобто виявлення онтологічних 

основ процесу навчання: формування технологічного інструментарія, 

орієнтованого на функції дидактики; виявлення прогностично-цільових 

позицій дидактики, тобто створення оптимальних умов організації 

навчального процесу і їхня корекція. 

3. Специфічні завдання технології навчання: виявлення дидактичного 

конструкта процесу навчання, тобто його пізнавальної (гносеологічної) суті: 

конструювання моделі навчання згідно з її структурними характеристиками. 

Розв’язання даної системи задач, на думку Г. Я. Лернера і М. М. Скаткіна 

опосередковано пов’язане з впливом множини як поза педагогічних, так і 

внутріпедагогічних закономірностей, до яких відносяться: 

Структурні (залежність методів навчання від способів засвоєння різних видів 

освітнього змісту); 

Системні (єдність викладання, учіння і змісту освіти); 

Еволюційні (зміна структури навчання в залежності від вікових і психологічних 

особливостей учнів, рівня їх підготовки); 

Функціональні (підготовка учнів до збереження, відтворення і розвитку 

соціального досвіду); 

Історичні (залежність від соціально-історичних і культурних умов суспільства). 



 

27 

 

У зв’язку з цими основними категоріями дидактики освіти дорослих є: процес 

навчання, принципи дидактики, зміст навчання й освіти, форми і методи організації 

навчальної діяльності: кожна з яких перебуває у взаємозв’язку з іншими і 

розглядається як частина, елемент цілісної науково-дидактичної системи. 

Професійна діяльність дорослих становить цілісність. Якість цілісності – це не 

штучна конструкція з метою пізнання чи моделювання соціальних, педагогічних чи 

інших об’єктів, вона притаманна самій природі професійної діяльності. Вона є 

такою системою, в якій внутрішні зв’язки частин між собою є переважаючими по 

відношенню до руху цих частин і зовнішнього впливу на них. У зв’язку з цим 

навчання дорослих і повинно забезпечувати необхідні і достатні умови для 

створення цілісності навчально-пізнавальної діяльності, оволодівши якою і 

осмисливши яку майбутні спеціалісти найбільш ефективно трансформують у 

цілісність професійної діяльності. 

Освіта дорослих – це новий спосіб учіння або процес, за допомогою якого 

дорослий учиться, як усвідомлювати і оцінювати свій досвід. Наявність досвіду і 

його використання в освіті – це те, що відрізняє освіту дорослих школярів. В досвіді 

усвідомлюються дорослість і зрілість людини. 

У вітчизняній науці до специфічних методів навчання дорослих відносять 

організаційно-діяльнісні методи, засновані на технології усвідомлення, зорієнтовані 

на розв’язання проблем, які включають моделювання, рефлексію, проектування. 

Типовими характеристиками методів навчання дорослих є комунікація як розуміння 

іншого, рефлексія як усвідомлення себе, мислення як виробництво власних думок. 

Використовуються при андрагогічному підході і методи, властиві інтерактивному 

навчанню. 

Ефективне навчання дорослих неможливе без формування в них сучасної 

наукової картини світу – цілісної системи уявлень про загальні властивості і 

закономірності природи, суспільства, людського мислення, яка виникає в результаті 

систематизації, узагальнення і синтезу основних природничо-наукових і 

суспільствознавчих принципів, понять і теорій. Формування такої картини в 
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дорослих настійно вимагає застосування дидактичного принципу систематизації 

наукових знань – розумової діяльності, в процесі якої розрізненні, подрібнені 

(знання про предмети (явища) об’єктивної дійсності зводяться в єдину наукову 

систему, встановлюється їхня єдність на основі вибраного принципу. Необхідною 

умовою систематизації знань є висунення фундаментальної ідеї, здатної привести 

знання до логічної єдності. Вихідним пунктом процесу систематизації є прийняття 

певних принципів, що формулюють фундаментальну ідею. Систематизація відіграє 

досить важливу роль у розвиткові й вихованні мислення та пам’яті. Знання й уміння 

лише тоді є дійовим апаратом мислення, коли у свідомості людини вони 

організовані в системи взаємопов’язаних понять. 

В навчанні дорослих, у формуванні в них наукової картини світу важливу роль 

відіграє застосування методологічного принципу системного підходу, спрямованого 

на розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних типів 

зв’язків та зведення їх в єдину пізнавальну діяльність, а її складовими будуть сам 

суб’єкт пізнання (особистість), процес пізнання, продукт і мета пізнання, умови, в 

яких воно перебігає. Системний підхід дає можливість педагогу побачити 

професійну проблему в цілому і опрацювати науково обґрунтовані, оптимальні 

способи її розв’язання. Він передбачає не лише цілісне сприйняття суб’єктів і 

об’єктів проблемної ситуації, але й реалізацію комплексу взаємопов’язаних науково 

обґрунтованих дій з її розв’язання. 

В освіті дорослих дуже актуальним і перспективним є ситуаційний 

методологічний підхід до прийняття професіональних рішень. Ситуаційний підхід 

має більш широку галузь застосування в порівнянні з системним, є логічним 

продовженням системного підходу. Він дає можливість враховувати динаміку 

розвитку проблемної ситуації, вплив на ситуацію внутрішніх і зовнішніх факторів, 

виявити тенденції розвитку, розглянути альтернативи, оцінити можливі ризики, 

здійснити вибір найбільш оптимального розвитку в умовах неозначеності. 

Згідно з ситуаційним підходом необхідно враховувати конкретні умови 

педагогічної ситуації, що склалася в процесі прийняття професіональних рішень. В 
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залежності від конкретних умов ситуації повинні змінюватися стиль, методи, 

прийоми здійснення педагогічної діяльності, способи розв’язання професіональних 

проблем. 

Отже, істотною перевагою ситуаційного підходу є можливість також його 

здатності вийти за межі незмінних, консервативних систем, що описуються 

абстрактними моделями. Але, з другого боку, щоб мати можливість вийти за межі 

системи, треба мати цю систему – поглядів, уявлень, методів тощо, тому потенціал 

ситуаційного підходу в повній мірі може проявитися в його інтеграції з системним 

підходом.  

 

1.1. Зміст освіти дорослих 

Проблема визначення змісту освіти має такий самий поважний вік, як і сама 

освіта. Педагогу і педагогіці завжди доводилося розв’язувати питання про те, чому 

слід навчати? Яких знань потребує сучасна людина і яких знань вона потребуватиме 

через двадцять-тридцять років? Як відібрати з неосяжної багатоманітності 

наукового матеріалу фундаментальні відомості, які слід знати дорослій людині. 

Доросла людина повинна володіти не лише знаннями й уміннями їх застосовувати, 

але й способами діяльності, вмінням спілкуватися з іншими людьми, набути 

самостійності, виробити власне ставлення до світу, до інших людей, виробити 

власну наукову картину світу і науковий світогляд, критичне мислення, розуміння 

самої себе. Тому змістом дорослої людини повинна бути вся культура людства і 

система наукових знань і емоціонально-образний світ мистецтва, і історичні 

традиції, і система діяльності, в тому числі творчої, і відношення, і ціннісні 

орієнтації. Це дуже різні компоненти, і оволодіння ними вимагає не лише 

сприймання, розуміння, відтворення, дій за зразками, але й емоційного відгуку, 

власного пошуку, оцінкової діяльності і багато чого іншого. Все це вимагає 

старанного відбору змісту освіти дорослих людей. 

Проблема відбору змісту освіти, в тому числі дорослих, є найважливішою 

проблемою педагогічної науки у всьому світі. Зміст освіти виступає провідним 
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фактором її розвитку, в ньому реалізуються ціннісні, смислотвірні, гуманістичні і 

творчі компоненти життя суспільства. Зміст освіти визначається потребами 

особистості і держави, рівнем розвитку науки, культури і техніки, основними 

тенденціями розвитку сучасного суспільства. На кожному етапі соціального буття 

зміст освіти залежить від рівня розвитку науки та економіки, специфіки системи 

народної освіти певної країни, відведеного на освіту часу, теоретичного і 

практичного значення окремих галузей науки в загальній системі людських знань, 

завдань суспільства і держави у галузі політики, економіки і виховання (соціальне 

замовлення для системи народної освіти). На зміст освіти впливають об’єктивні 

потреби суспільства у розвитку людини, науки й техніки, що супроводжуються 

появою нових ідей, теорій і докорінними змінами технологій та суб’єктивні чинники 

(політика панівних сил суспільства, методологічні позиції вчених, тощо). 

В освіті традиційно утвердилась предметна структура змісту освіти. Така 

структура, безперечно, полегшує систематичне вивчення основ наукових знань, але 

вона подрібнює єдиний світ, розкладає його на складові частини, що заважає 

формуванню у свідомості людини цілісної наукової картини світу, уявлень про його 

єдність і внутрішні зв’язки.  

Друга трудність предметного навчання полягає в тому, що великий за обсягом 

матеріал кожного предмету вивчається за частинами, в лінійній послідовності, 

дискретно. Навчання з необхідності розтягнуте в часі, в людини на основі лінійної 

структури вивчення далеко не завжди складаються цілісні уявлення про окремі 

наукові теорії і навчальні предмети. 

Освіта дорослих вимагає подолання подрібненості змісту навчання, властивої 

науковому пізнанню світу, побудови предметного навчання за інтегрованим типом, 

завдяки чому не лише вивільняється так необхідний в навчальному процесі час, але 

й формується цілісна наукова картина світу. В навчальному відношенні більш 

ефективним є об’єднання в змісті освіти дорослих наукових знань за циклами 

(гуманітарний, природничо-науковий, суспільствознавчий, філологічний, 

математичний, технічний тощо), створення відповідних інтегрованих, 
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систематизованих, узагальнюючих курсів, які формують відповідні часткові картини 

світу. Систематизація, інтеграція знань про природу створює природничо-наукову 

картину світу, систематизація знань з суспільних наук створює наукову картину 

суспільства, систематизація знань з логіко-психологічних наук – наукову картину 

людської свідомості та пізнання, систематизація технічних знань і знань про 

практичне використання людиною різноманітних технічних пристроїв і машин – 

технічну картину світу, яка дає цілісне загальне уявлення про техносферу, а її 

формування і розвиток виступають умовою створення складних технічних систем і 

надає можливості для прогнозування їх розвитку. Нарешті, систематизація 

філософських знань формує філософську картину світу, яка й придає цілісний 

характер усім знанням, які входять в єдину наукову картину світу. 

В історії освіти не раз робилися спроби перебудувати предметне навчання і 

навіть замінити його більш цілісними структурами (комплексами, проектами). І 

комплексні програми, і метод проектів в якійсь мірі сприяли формуванню цілісного 

підходу до дійсності, формуванню цілісної наукової картини світу, розумінню 

взаємозв’язків різних сторін життя. Але досягалося це ціною відмови від 

систематичного і глибокого пізнання основ наукових знань. 

Сучасний підхід до розв’язання проблеми цілісності навчального пізнання 

полягає в тому, щоб використовуючи предметне навчання як основний спосіб 

структурування навчання, по-перше, випереджати його цілісним ознайомленням з 

навколишнім світом, і по-друге, виділити в освіті освітні сфери (галузі), - 

природознавство, суспільствознавство, словесність, мистецтво тощо, які побудовані 

на спільних основах і містять не лише предметно побудовані, але й узагальнюючі 

курси. Робляться також спроби вивчення узагальнених уявлень про розвиток 

природи, суспільства і людини, з формування єдиної наукової картини світу (синтез 

науки, мистецтва, віри як ірраціонального знання і почуттів). 

Найбільш гострі суперечності в педагогічній науці в питаннях проектування і 

модернізації освіти виникали і продовжують виникати по відношенню до змісту 

освіти. Процес модернізації змісту освіти є еволюційним, ґрунтується на врахуванні 
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позитивного досвіду школи й водночас передбачає істотні зміни, зумовлені 

сучасними тенденціями соціального розвитку. Нові підходи передбачають якісне 

оновлення змісту освіти відповідно до пріоритетних цілей освіти. Вони охоплюють 

цілісний розвиток особистості через забезпечення зростання її розумового, 

етичного, естетичного, емоційного, фізичного та соціального потенціалу, підготовку 

людей до виробничої діяльності, до активної участі в економічному та 

громадському житті суспільства, до успішної діяльності в умовах швидких змін 

технологій та мультикультурного суспільства; на розвиток навичок наукового 

мислення, критичного осмислення дійсності та навичок вирішення проблемних 

ситуацій. 

В сучасній педагогіці міцно утвердилося положення про те, що до визначення 

цілей навчання, його змісту і структури треба підходити з позицій сучасної 

концепції людини. При визначенні змісту освіти важливо враховувати, що це 

поняття тлумачиться в педагогіці по-різному. Так, Ю. К. Бабанський визначає його 

так: «Зміст освіти – це система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими 

забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей, школярів, 

формування їхнього світогляду, моралі і поведінки, підготовку до громадського 

життя і праці». Тут до змісту освіти включаються всі елементи соціального досвіду, 

нагромадженого людством. При цьому зміст освіти розглядається як один з 

компонентів процесу навчання. 

По-іншому підходить до означення змісту освіти В. С. Ледньов, який вважає, 

що зміст освіти необхідно аналізувати як цілісну систему. При цьому він вважає, що 

зміст освіти не є компонентом освіти в звичайному розумінні цього слова, інакше 

кажучи, це освіта, але без врахування її методів і організаційних форм, від яких в 

даній ситуації абстрагуються. Таким чином, «зміст освіти – це зміст процесу 

прогресивних змін властивостей і якостей особистості, необхідною умовою чого є 

особливим способом організована діяльність». Набір загальноосвітніх курсів 

обумовлюється структурою галузі діяльності, яка вивчається (жива й нежива 

природа, людина, суспільство, системи і структури, техніка і технології тощо) і 
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структурою діяльності, яка відображається в інваріантних сторонах культури 

особистості – пізнавальній, комунікативній, естетичній, моральній, трудовій, 

фізичній. 

І. Я. Лернер і М. М. Скаткін на основі аналізу соціального досвіду 

підкреслювали: «Головна соціальна функція освіти передана досвіду, 

нагромадженому попередніми поколіннями людей». Дана функція лежить в основі 

конструювання змісту освіти значної частини концепцій навчальних програм і 

підручників. Зміст освіти – це педагогічно адаптований соціальний досвід людства, 

тотожній за структурою людській культурі. «В даному випадку зміст освіти 

ізоморфний соціальному досвіду і складається з чотирьох елементів: досвіду 

пізнавальної діяльності, зафіксованої у формі її результатів – знань; досвіду 

репродуктивної діяльності – у формі способів її здійснення (умінь, навичок); досвіду 

творчої діяльності – у формі проблемних ситуацій, пізнавальних задач тощо; досвіду 

здійснення емоціонально-ціннісних відношень. 

Однак загальноприйняте розуміння освіти як засвоєння учнями соціального 

досвіду минулого, нагромадженого людством, вступає сьогодні в суперечність з 

потребою в самореалізації дорослої людини, в досягненні нею власних цілей. В 

цьому розумінні здається цікавим дидактичний підхід до змісту освіти, 

запропонований А. В. Хуторським: «Зміст освіти – освітнє середовище, здатне 

викликати особистісний освітній рух учня і його внутрішнє прирощення». Зміст 

освіти поділяється на зовнішній – середовище, і внутрішній – створюваний учнем 

при взаємодії з зовнішнім освітнім середовищем. Зовнішній і внутрішній зміст 

освіти не співпадають. Діагностиці і оцінці підлягає не повнота засвоєння учнем 

зовнішнього змісту, а прирощення його внутрішнього змісту освіти за певний 

навчальний період. 

Такий підхід до тлумачення змісту освіти дає можливість по-іншому 

подивитися на суть освіти, в якій центральним об’єктом виступає діяльність самої 

людини, яка навчається. 
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Розглянуті тлумачення змісту освіти відрізняються за багатьма параметрами, 

але найбільш яскраві відміни між ними проявляються у відповіді на запитання: 

«Відносяться до змісту освіти сам освітній процес чи ні?» Якщо відноситься, то 

зміст освіти є відчуженим від учнів матеріалом, який «передається» їм за допомогою 

«викладача». В цьому випадку кажуть, що освіту можна «дати» або «одержати». 

Якщо ж освітній процес входить в зміст освіти, то виникає комплекс інших 

питань. Що таке діяльнісний зміст освіти? Яким повинно бути співвідношення 

діяльнісних і інформаційних компонентів змісту освіти? В чому схожість і 

відмінність проектованого змісту освіти і реально створюваного в ході навчального 

процесу змісту освіти кожного учня? Який набір діяльностей входить до складу 

діяльнісного змісту освіти? Хто і що є джерелом і носієм цих діяльностей? 

В історії педагогіки здавна конкурують теорії матеріальної і формальної освіти. 

Теорія формальної освіти обґрунтовує, що основна увага в освіті повинна бути 

спрямована на розвиток здібностей учнів, їхнього мислення, пам’яті, уяви. 

Благодатним матеріалом для розвитку вважаються вивчення мов і математики. 

Освіта, за уявленнями теоретиків цього напрямку, становить курс розумової 

гімнастики. 

Теорія матеріальної освіти обґрунтовує доцільність дати учням як можна 

більше об’єм знань, передусім необхідних для життя і праці. Прихильники теорії 

матеріальної освіти основним її завданням вважали здобуття прикладних знань, 

зосередження на вивченні предметів природничо-математичного циклу, в процесі 

засвоєння яких має відбуватися розвиток мислення, розумових здібностей. 

Корисність цих теорій полягає у виділенні реальних протилежних тенденцій, 

підходів до змісту освіти. Істина ж, очевидно, полягає в подоланні однобічності 

згаданих теорій. Істина, що народжується в суперечності, не завжди знаходиться 

«посередині», кожна епоха по-своєму розставляє пріоритети в оцінці протилежних 

тенденцій, по-своєму їх суміщає. Курс на формування творчої, самостійної, 

відповідальної особистості, виховання соціальної відповідальності, волі, здатності 

до колективного творення, завдання розвиваючого навчання визначають пріоритет 
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розвиваючих завдань освіти дорослих. Але особливість сучасного розуміння завдань 

і змісту розвиваючого навчання дорослих на відміну від завдань навчання 

формального саме в тому і полягає, що ці завдання здійснимі лише на основі 

глибокого вивчення основ наук і глибокого занурення в культуру, освоєння її ідей, 

традицій, конкретного змісту. Такий підхід дає підстави сподіватися, що освіта 

дорослих зможе дати суспільству справді освічених людей, які володіють глибоким 

планетарним мисленням, громадянською свідомістю, розумінням неподільності 

світу природи і світу людини, здатністю до самореалізації. 

Особливу значущість для досягнення цілісності пізнання світу, формування 

цілісної наукової картини світу дорослої людини набувають у цьому плані проблема 

співвідношення гуманітарної і природничо-наукової освіти і проблема їхнього 

синтезу, на основі якого формується розуміння єдності світу, взаємозв’язку і 

взаємообумовленості процесів, які відбуваються в ньому, природоохоронна 

(екологічна) і здоров’язберігаюча (валеологічна) культура. 

Гуманітарне знання – це знання про людину і людське суспільство (історія, 

соціологія, літературознавство, етика, політологія, педагогіка тощо). Це знання і 

гуманітарне мислення в певному розумінні відрізняється від природничо-наукового 

і технічного знання, передусім, меншою визначеністю, точністю, більшою 

гнучкістю, варіативністю, багатозначністю. Гуманітаризація освіти пов’язана з 

певним підвищенням питомої ваги гуманітарних дисциплін в навчальному плані. 

Вона проявляється також в більш послідовному проведенні особистісно-

індивідуальної орієнтації освітнього процесу, у формуванні гуманітарного 

мислення, в центрі якого людина і світ людини, в персоніфікації природничих і 

технологічних дисциплін і, нарешті, в поглибленні гуманного змісту самих 

гуманітарних дисциплін (відхід від єдиної обов’язкової ідеології, єдиних програм, 

уніфікованого підходу, врахування інтересів, запитів, особливостей розвитку кожної 

людини). 

Методологічною основою визначення змісту освіти є загальнолюдські, духовні 

і національні цінності, сконцентрованість на актуальних і перспективних інтересах 
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людини. Головне в змісті освіти – фундаменталізація знань, науковість і 

системність, їх цінність для соціального становлення людини, гуманізація і 

демократизація освіти, ідеї полікультурності, взаємоповаги між націями і народами. 

Важливими є доступність, науковість, наступність і перспективність змісту освіти, 

практичне значення, потенційні можливості його для загальнокультурного, 

наукового, технологічного розвитку особистості, а також індивідуалізація, 

диференціація навчання. 

Кардинальним завданням сучасної дидактики освіти дорослих є створення 

цілісних основ фундаментальної освіти. Основними засобами фундаменталізації 

освіти є: 

1. Зміна співвідношення між прагматичним та загальнокультурним 

компонентами освіти. Пріоритетними мають стати проблеми розвитку 

загальної культури людини, формування в неї наукових основ системного 

мислення, наукової картини світу. 

2. Зміна змісту і методології навчального процесу. Передбачає поглиблене 

вивчення фундаментальних законів природи і суспільства, створення 

принципово нових навчальних курсів, зорієнтованих на формування 

цілісних уявлень про наукову картину світу, на формування навичок 

системного її пізнання. 

3. Реалізація тріади «екологічне виховання – екологічне навчання – екологічна 

освіта». Усі елементи її взаємопов’язані і є основою формування у людства 

екологічного світогляду, головне в якому – усвідомлення необхідності 

збереження оптимального для життя середовища, яким є планета Земля. 

Одним з головних напрямів визначення якісного змісту освіти дорослих є 

перехід від концепції підтримуючого до концепції випереджаючого навчання, 

орієнтованого на майбутнє. Такий підхід є актуальним, оскільки значна частина 

знань старіє протягом 3-5 років. Тому головну увагу в навчальному процесі 

дорослих слід звертати на розвиток творчих можливостей спеціаліста, його 

здібностей до самостійних дій в умовах невизначеності, на набуття нових знань та 
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навичок, освоєння сучасних методів отримання, накопичення, класифікації та 

передачі знань. Важлива умова реалізації випереджаючої освіти – тісний її зв'язок з 

наукою, «змонтованість» освіти в систему наукових досліджень. 

Методологічною основою для відбору змісту освіти дорослих можуть служити 

загальні дидактичні принципи. Існує кілька підходів до відбору і структурування 

змісту освіти: 

1. Підхід, при якому за основу береться природа знання з врахуванням 

закономірностей процесу навчання. 

2. Історичний підхід, при якому враховується послідовність розвитку знання (в 

основному ідеї його диференціації і інтеграції): від єдиного 

нерозчленованого знання через «тривіум», «квадріум» до «семи вільних 

мистецтв» і далі до більш спеціального членування змісту з одночасним 

посиленням інтегруючих начал. 

3. Підхід, в основу якого покладена ідея соціалізації людини в різних її 

аспектах: від уміння читати й писати до включення в громадське життя, з 

врахуванням структури професій, участі в реалізації громадських функцій 

навчального закладу. 

Сьогодні в світовій педагогічній науці співіснують різні концепції змісту 

освіти, корені яких сягають минулого. Кожна з них пов’язана з певним тлумаченням 

місця і функцій людини в світі і суспільстві. Розглянемо п’ять концепцій змісту 

освіти, що появилися в нас в різний час, але які й досі мають своїх прихильників з 

точки зору їх відповідності завданню формування творчої. Самостійно мислячої 

людини сучасного суспільства. Ці концепції характеризуються істотною спільністю 

теоретико-методологічних поглядів і можуть бути використані при відборі змісту 

освіти дорослих. 

В першій з цих концепцій, яка має досить давнє походження, зміст освіти 

тлумачиться як педагогічно адаптовані основи наук. В цьому випадку провідними 

принципами відбору змісту освіти виступають загальні методи і принципи побудови 

знання, властиві природничим наукам. Залишаючи в стороні такі якості особистості, 
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як здібність до самостійної творчості, уміння реалізувати свободу вибору, 

справедливе ставлення до людей тощо, педагогічний процес, зорієнтований на зміст, 

який так розуміється, направлений на прилучення учнів до науки і виробництва, але 

не до повноцінного самостійного життя в громадянському суспільстві. Фактично 

людина виступає тут в ряду засобів виробництва як «продуктивна сила». З точки 

зору світоглядної орієнтації таке розуміння змісту освіти та інших педагогічних 

реалій можна охарактеризувати як сцієнтистське. 

Друга концепція зміст освіти розглядає як сукупність (систему) знань, умінь і 

навичок, які повинні бути засвоєні учнями, а також досвід творчої діяльності і 

емоціонально-вольового ставлення до світу. Ця концепція цілком узгоджується з 

конформістськими позиціями, оскільки не розкриває характер цих знань і умінь і не 

ґрунтується на аналізі всього складу людської культури. Передбачається, що 

володіння знаннями й уміннями (які, до речі, відносяться до тих же основ наук) 

дасть можливість людині адекватно жити і діяти всередині існуючої соціальної 

структури. Досить ніби зажадати від людини, щоб вона володіла по можливості 

широким колом знань і вміла їх застосовувати. 

Однак насправді сьогодні всього цього не досить. В останні десятиріччя в 

соціальній і, звичайно, педагогічній свідомості сталося зрушення, яке потягло за 

собою, зокрема, і просунення в розумінні всього комплексу питань, пов’язаних з 

освітою. Те, що називають особистісно орієнтованою освітою, пов’язане зі 

звільненням творчої енергії кожної людини, яка перебуває в системі педагогічних 

відносин, є частиною глобального соціального процесу зміни рецептивно-

відображального підходу до мислення і освіти людини іншим, який називають 

конструктивно-діяльнісним. Прояви цього процесу глибокі і різноманітні. Вони 

включають відмову від авторитаризму в педагогічному спілкуванні, від 

впровадження в свідомість учнів непорушних догм як «істин в останній інстанції», 

орієнтацію на розвиток особистості, проблемне навчання, філософське осмислення 

педагогічної науки і освітньої практики. Сюди ж відноситься і культурологічний 
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підхід до побудови концепції змісту освіти, яка в найбільшій мірі відповідає 

установкам гуманістичного мислення. 

Третя, культурологічна концепція змісту розглядає його як педагогічно 

адаптований соціальний досвід людства у всій його структурній повноті. Згідно з 

таким розумінням змісту концепція повинна включати, крім готових знань і досвіду 

здійснення діяльності за звичним стандартом, також і досвід творчої діяльності, і 

досвід емоціонально-ціннісних відношень. 

Згідно цієї концепції зміст освіти не лише не зводиться до наукового досвіду 

людства, але навіть і при передачі основ наук не передбачається проста проекція 

науки (у вигляді її зменшеної копії) на школу. 

Таким чином, культурологічна концепція змісту освіти дорослих обґрунтовує 

освоєння чотирьох основних елементів соціального досвіду: 

- досвіду пізнавальної діяльності; 

- досвіду здійснення відомих способів діяльності; 

- досвіду творчої діяльності; 

- досвіду здійснення емоціонально-ціннісних відносин. 

Засвоєння цих елементів соціального досвіду дає можливість людині не лише 

успішно функціонувати в суспільстві, бути добрим виконавцем, але й діяти 

самостійно, не просто вписуватися в соціальну систему, але й бути в змозі змінити 

її. 

Четверта концепція змісту освіти як змісту і результату процесу прогресивних 

змін властивостей і якостей особистості була запропонована В. С. Ледньовим. Він 

обґрунтував, що набір загальноосвітніх курсів обумовлюється структурою галузі 

діяльності, що вивчається (жива й нежива природа, людина, суспільство, системи й 

структури, техніка і технології тощо) і структурою діяльності, яка відображається в 

інваріантних сторонах культури особистості – пізнавальної, комунікативної, 

естетичної, моральної, трудової, фізичної. 

П’ята концепція змісту освіти як освітнього середовища, була обґрунтована 

нещодавно. 
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Проблема раціонального відбору змісту освіти дорослих вже давно 

обговорюється в педагогіці й дидактиці. Найчастіше до змісту освіти дорослих 

пропонується включити:  

- основи всіх наук, які визначають сучасну природничо-наукову і соціальну 

картини світу, тобто сукупність фундаментальних понять, законів, теорій, 

базових фактів, основних типів проблем, які розв’язуються наукою; 

- основні галузі застосування, прикладання теоретичного знання; 

- методологічні знання, які забезпечують свідоме засвоєння й розвиток 

мислення, в тому числі відомості про історію пізнання; 

- відомості, необхідні для забезпечення всіх або багатьох сфер людської 

діяльності; 

- нерозв’язані, але важливі наукові і соціальні проблеми; 

- узагальнені ідеї і положення, які дають поняття про єдність і розвиток світу. 

При відборі змісту навчального матеріалу для навчання дорослих і побудові 

навчальних програм важливо керуватися світоглядним підходом, орієнтацією на 

формування наукової картини світу. В змісті окремих навчальних предметів 

повинна відображатися їхня провідна ідея, наприклад, ідея еволюції в біології, ідея 

функціональних залежностей в математиці, ідея відносності чи ймовірності у фізиці 

тощо. 

 



 

41 

 

РОЗДІЛ 2 

НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ 

2.1. Поняття наукової картини світу 

Наукова картина світу є цілісною системою уявлень людини про загальні 

властивості і закономірності природи, яка виникає в результаті узагальнення і 

синтезу основних природничо-наукових понять і принципів. Вона є засобом 

орієнтації особистості в олюдненому світі. А. Ейнштейн писав, що людина завжди 

прагне певними адекватними засобами створити собі просту й зрозумілу їй картину 

світу. В науковому обігу термін «наукова картина світу» вперше з’явився в кінці 

ХІХ – на початку ХХ століття. У цей період його широко застосовували 

природодослідники, зокрема Д. Максвел, М. Планк, А. Ейнштейн та інші. Під ним 

вони розуміли основні уявлення певної галузі науки про досліджувану реальність, 

яка була відображена в системі фундаментальних понять та принципів. Тому 

сьогодні ми часто використовуємо поняття «фізична картина світу», «хімічна 

картина світу», «біологічна картина світу», «астрономічна картина світу» тощо. У 

той самий час термін «наукова картина світу» є універсальним та одним з основних 

понять усіх галузей науки, а поняття «картина світу», «наукова картина світу», 

«загальнонаукова картина світу», «частково-наукова картина світу», «природничо-

наукова картина світу», «фізична картина світу» та інші подібні до них широко 

застосовують дослідники різних наукових галузей. 

Наука не створює цілісної наукової картини світу в тому розумінні, в якому це 

робить релігія або філософські вчення. Питання морального вибору, смислу життя 

та інші «вічні питання» не ставляться й не розв’язуються наукою. Про наукову 

картину світу можна говорити лише в смислі формально-раціональної моделі 

світобудови, яка, до того ж, змінюється з часом (класична наукова картина, 

неокласична, постнеокласична). 

В структурі наукової картини світу можна виділити два головні компоненті: 

концептуальний (понятійний) і почуттєво-образний. Концептуальний компонент 

представлений філософськими категоріями (матерія, рух, простір, час тощо) і 
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принципами (матеріальної єдності світу, всезагального зв’язку і 

взаємообумовленості явищ тощо), загальнонауковими поняттями і законами 

(наприклад, закон збереження і перетворення енергії), а також фундаментальними 

поняттями окремих наук (поле, речовина, енергія, Всесвіт, біологічний вид, клітина 

тощо). Почуттєво-образний компонент наукової картини світу – це сукупність 

наочних уявлень про природу (наприклад, планетарна модель атома, образ 

Метагалактики у вигляді сфери, яка розширюється, уявлення про спін електрона як 

дзигу, яка обертається). 

У сучасній науковій літературі картина світу розглядається як узагальнена 

система поглядів на об’єктивний світ та місце людини в ньому, а також 

підкреслюється, що це ядро суспільної та індивідуальної свідомості, а його 

суб’єктами можуть бути як особистість, так і соціальна група. Правильність цього 

підтверджується тим, що кожна людина має власне ставлення до оточуючого світу, 

власне його бачення, сприйняття тощо. Тобто картині світу властиві прояви 

індивідуальності. Разом з тим у всіх людей є спільне бачення оточуючого світу, яке і 

надає можливості їм співіснувати і розуміти один одного. Усі погляди на світі 

формуються в кожної людини протягом життя, а в людства – весь період його 

існування. Звідси формування картини світу – це довготривалий і складний процес, 

який збігається з процесом антропогенезу. 

Наукова картина світу – особлива форма теоретичного знання, яка репрезентує 

предмет дослідження науки відповідно до певного етапу її історичного розвитку, за 

допомогою якої інтегруються і систематизуються конкретні знання, одержані в 

різних галузях наукового пошуку. 

Наукова картина світу виступає як компонент наукового світогляду, який 

багато в чому визначає діяльність людини. Під світоглядом звичайно розуміють 

систему поглядів на об’єктивний світ і місце людини в ньому, ставлення людини до 

навколишньої дійсності і самого себе, а також обумовлені цими поглядами основні 

життєві позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, 

ціннісні орієнтації. 



 

43 

 

Картина світу може бути науковою або ненауковою. Враховуючи те, що 

об’єктом нашого розгляду виступає педагогічний процес навчання дорослих, а 

науки, які вивчаються дорослими людьми, є науковими, нас, передусім, цікавить 

процес формування наукової картини світу. Тим більше, що експансія на наукову 

картину людини відбувається в першу чергу через ті науки, які вивчаються в 

установі для навчання дорослих. 

З огляду на це вважаємо, що наукова картина світу – це картина, яка виникає в 

людини внаслідок усвідомлення нею отриманих знань, упорядкування, узагальнення 

інформації щодо світосприйняття, світорозуміння та світовідчуття. Тобто вона є 

інтегрованою сукупністю знань, понять людини про оточуючий світ та саму себе. 

Головна відміна наукової картини світу від донаукової або поза наукової 

(наприклад, релігійної) полягає в тому, що вона будується на основі певної 

фундаментальної наукової теорії (або теорій), яка служить її основою. Так, 

наприклад, фізична картина світу 17-19 століть будувалась на базі класичної 

механіки, а сучасна фізична картина світу – на базі квантової механіки, а також 

спеціальної і загальної теорії відносності. З другого боку, фундаментальна теорія 

знаходить в науковій картині світу засоби для своєї інтерпретації: наукова картина 

світу створює основи, загальнонауковий фон для її аналізу. Наукова картина світу як 

форма систематизації наукового знання відрізняється від наукової теорії. Якщо 

наукова картина світу відображає об’єкт, абстрагуючись від процесу одержання 

знання, то наукова теорія містить в собі логічні засоби як систематизації знань про 

об’єкт, так і перевірки (зокрема, експериментальної) їх істинності. Наукова картина 

світу виконує евристичну роль у процесі побудови фундаментальних наукових 

теорій. 

Наукова картина світу як форма систематизації наукового знання відрізняється 

від наукової теорії. Якщо наукова картина світу відображає об’єкт, абстрагуючись 

від процесу одержання знання, то наукова теорія містить в собі логічні засоби як 

систематизації знань, так і перевірки (зокрема, експериментальної) їхньої істинності. 

Наукова картина світу виконує евристичну роль у процесі побудови 
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фундаментальних наукових теорій. Фундаментальна наукова теорія знаходить в 

науковій картині світу засоби для своєї інтерпретації: наукова картина створює 

умови, загальнонауковий фон для її аналізу. 

Теорія, в широкому смислі – комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на 

тлумачення і пояснення якихось явищ; в більш вузькому і спеціальному смислі – 

вища, найбільш розвинута форма організації наукового знання, яка дає цілісне 

уявлення про закономірності і істотні зв’язки певної галузі діяльності – об’єкта 

даної теорії. 

За своєю будовою теорія становить внутрішньо диференційовану, але цілісну 

систему знання, яку характеризують логічна залежність одних елементів від інших, 

можливість виведення змісту теорії з певної сукупності тверджень і понять – 

вихідної бази теорії – за певними логіко-методологічними принципами і правилами. 

Теорія виступає як найбільш складна і розвинута форма наукового знання, інші 

його форми – закони науки, класифікації, типології, первинні пояснювальні схеми – 

генетично можуть передувати власне теорії, складаючи базу її формування; з 

другого боку, вони нерідко співіснують з теорією, взаємодіючи з нею в системі 

науки і навіть входять в теорію як її елементи (теоретичні закони, типології, 

засновані на теорії). 

Теорія може розвиватися у відносній незалежності від емпіричного 

дослідження – за допомогою знаково-символічних операцій за правилами 

математичних або логічних формалізмів, за допомогою введення різних 

гіпотетичних припущень або теоретичних моделей (особливо математичних гіпотез 

і математичних моделей), а також шляхом мисленого експерименту з ідеалізованими 

об’єктами. Подібна відносна самостійність теоретичного дослідження утворює 

важливу перевагу мислення на рівні теорії, тому що дає йому багаті евристичні 

можливості. Одна реальне функціонування і розвиток теорії в науці здійснюється в 

органічній єдності з емпіричним дослідженням. Теорія виступає як реальне знання 

про світ лише тоді, коли вона дістає емпіричну інтерпретацію. 
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Світогляд – система поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини, на 

ставлення людини до дійсності, яка її оточує, і до самого себе, а також обумовлені 

цими поглядами основні життєві позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи 

пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації. Світогляд – це далеко не всі погляди і 

уявлення про навколишній світ, а лише їх граничне узагальнення. 

Ряд дослідників ототожнюють поняття світогляду і картини світу. Однак 

важливо мати на увазі, що світоглядний образ світу – це не лише осмислення світу, 

знання про світ, але одночасно система цінностей, яка визначає характер 

світовідчуття, переживання світу людиною, певну оцінку тих чи інших його подій і 

явищ і, відповідно, активне ставлення людини до цих подій. Тому наукова картина 

світу фіксує в світогляді лише один блок – знання про будову світу, одержані на 

тому чи іншому етапі історичного розвитку науки. І оскільки наукова картина світу 

виступає лише як компонент світогляду, то в цьому розумінні немає підстав 

говорити про спів падання світогляду і наукової картини світу, швидше треба вести 

мову про взаємозв’язок світогляду і наукової картини світу. 

У світогляді, так само як і в індивідуальній картині світу, завжди присутня 

суб’єктивна складова. Суб’єктом світогляду звичайно виступають соціальна група 

або особистість. Світогляд є ядром суспільної і індивідуальної свідомості. Саме 

світогляд, а не картина світу людини визначає її думки, поведінку і вчинки. Завдяки 

світогляду людська діяльність набуває організованого і впорядкованого характеру, 

життєві позиції людини стають осмисленими, а сама діяльність цілеспрямованою. 

Необхідно також відмітити, що, виступаючи, з одного боку, відображенням 

об’єктивного світу, а з другого – продуктом свідомості людини, світогляд 

діалектичний за своєю суттю. Так, відображаючи реальну дійсність, він обов’язково 

містить об’єктивний компонент, навіть якщо людина, яка володіє ним, цього і не 

усвідомлює; ступінь повноти і універсальності цього компоненту визначається 

рівнем розвитку науки в конкретну історичну епоху. Але, крім об’єктивного змісту, 

світогляд, так само як наукові картини світу різних епох, завжди несе на собі, по-

перше, відбиток особливостей колективної свідомості свого часу, а по-друге – 
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суб’єктивні риси, що привносяться особистістю конкретної людини. Ці суб’єктивні 

риси пов’язані з особливостями мислення, художнього сприйняття світу, вольовими 

якостями і ставленням до питань віри даної людини як унікального суб’єкта 

пізнання, в свідомості якого виникає і розвивається його власний світогляд. 

Важливо також відмітити, що світогляд людини складається, передусім, з 

системи уявлень, а не системи понять. Справа в тому, що цілісність відображення 

найважливіших властивостей об’єкта в свідомості людини, яка намагається 

зрозуміти і суть об’єкта, і суть своїх взаємовідносин з ним, забезпечується тим, що 

продуктом відображення є не поняття, а уявлення. По-перше, вичленити в 

свідомості реальної, живої людини «поняття в чистому вигляді» неможливо і 

непотрібно, а по-друге, навіть якщо припустити «гіпотетично» мислене оперування 

«лише поняттями», то однолінійність виключно логічного дискурсу неминуче 

приведе до втрати найважливішої властивості розглядуваного об’єкта – його 

цілісності. 

Уявлення ж завжди містить в собі як логічний, так і образний компонент. 

Оперування уявленнями в свідомості людини здійснюється лише на основі 

продуктивної взаємодії вербальної логіки (більше вивченої) з логікою образною, про 

яку психологам поки що відомо значно менше. Мислительний процес у формі 

образів перебігає швидко, ніби згорнуто, розв’язок настає раптово, у вигляді 

осяяння, своєрідної мисленої просторової картини. 

Образ на відміну від понять і дефініцій, які містяться в науковій картині світу, 

індивідуальний і інструментальний, тобто являє собою синтез поняття, яке містить 

об’єктивне знання, і суб’єктивного досвіду його застосування індивідом. 

Суб’єктивність досвіду обумовлена мотивами і цінностями, якими керується 

людина. 

Наукова картина світу задає систему установок і принципів освоєння 

універсуму. Накладаючи певні обмеження на характер допущень нових гіпотез, 

наукова картина світу тим самим спрямовує рух думки. Зміст наукової картини світу 

обумовлює спосіб бачення світу, оскільки впливає на формування соціокультурних, 
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етичних, методологічних і логічних норм наукового дослідження. Тому можна 

говорити про нормативну, а також про психологічну функціях наукової картини 

світу, яка створює загальнотеоретичний фон дослідження і координує орієнтири 

наукового пошуку. 

Внаслідок цих обставин поняття наукової картини світу в системі наукового 

знання функціонально схоже з поняттям парадигми. І парадигма, і наукова картина 

світу виконують в системі наукового пізнання інтегруючу функцію. Однак між 

парадигмою і науковою картиною світу є і відміни. За словами видатного сучасного 

французького мислителя Е. Морена, парадигма відіграє роль одночасно і 

глибинного шару, і верховного рівня у всякій теорії, доктрині або ідеології. 

Парадигма є безсвідомою, але вона живить свідоме мислення, контролює його, в 

цьому розумінні вона є також надсвідомою. Згідно Е. Морену, парадигма 

встановлює ті первинні відношення, згідно з якими формулюються аксіоми, 

визначаються поняття, перебігають роздуми і будуються теорії. Парадигма є те, що 

їх організує і породжує, вона здійснює відбір, детермінує побудову концепцій і 

логічні операції. Наукова ж картина світу є результат побудови цих концепцій. 

Оскільки існують різні рівні систематизації знання в науковій картині світу, 

розрізняють три основних її етапи. По-перше, це поняття позначає особливий 

горизонт систематизації знань, одержаних в різних науках. В цьому значенні 

говорять про загальну наукову картину світу, яка виступає як цілісний образ світу, 

який включає уявлення і про природу, і про суспільство. По-друге, термін «наукова 

картина світу» застосовується для позначення системи уявлень про природу, які 

складаються в результаті синтезу досягнень природничо-наукових дисциплін, або 

для позначення сукупності знань, одержаних в гуманітарних і суспільних науках. 

По-третє,ним позначається горизонт систематизації знань в окремій науці 

(наприклад, в педагогіці), фіксується цілісне бачення предмету даної науки, яке 

складається на певному етапі її історії і змінюється при переході від одного етапу до 

іншого.  
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2.2. Картини світу античності 

Картини світу античності носили натурфілософський характер. Вихідною 

точкою історичного розвитку відносин людини з оточуючим світом і його пізнанням 

була архаїчна епоха. У цей період у людей, як соціальних істот, разом з 

виникненням мови та логічного мислення, виникає певна система понять про себе та 

оточуючий світ, з’являються уявлення про потойбічний світ духів, який керує й 

природою і людьми. На цій основі в них формувалась анімістична картина світу. 

Тобто, ще в стародавньому світі з появою в людей перших знань виникло поняття 

картини світу натурфілософського характеру. Світорозуміння первісних людей було 

міфологічним, антропоморфним, пов’язаним з анімізмом і магією, далеким від 

логічного мислення. 

В античну епоху поряд з міфологічною картиною світу виникає й космологічна, 

філософське розуміння світу. Тому античну картину світу називають загальною 

натурфілософською картиною світу. 

Засновниками атомістичної картини світу в Стародавній Греції вважаються 

Левкіпп і його знаменитий учень Демокріт (біля 460-370 рр. до н.е.). Згідно 

Левкіппу і Демокріту в світі є лише два «начала» - порожнеча (небуття) і атоми 

(буття). Порожнеча безмежна, в ній немає ні «верха», ні «низу», немає в ній і 

якогось «центру». В цьому нескінченому просторі в різних напрямках хаотично 

носяться атоми. Атоми нескінченно різноманітні за формою, вони мають 

випуклості, заглиблення і навіть гачкоподібні зачіпки. Демокріт твердив, що 

пізнання істини повинно ґрунтуватися на досвіді і узагальненні. Пізнання, на його 

думку, може бути чуттєвим і раціональним. Знання повинні формуватися на основі 

раціонального (достеменного чи істинного) пізнання природи (світу). Чуттєве 

пізнання – не достеменне, це тільки результат людської уяви. Властивості предметів 

існують лише при взаємодії з органами відчуттів. Весь світ, за Демокрітом, урешті-

решт будується завдяки різним комбінаціям неподільних і вічних атомів, які 

безперервно рухаються в порожнечі. Стан світу залежить від переміщення атомів. 
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Піфагор (580-500 рр. до н.е.) вважав основою світорозуміння математичні 

закони світової гармонії і порядку. На його думку, число є незмінною суттю. 

Атомізм Демокріта виражає поряд з глибоким і вірним, хоча переважно 

умоглядним, пізнанням природи (здогад про існування атомів) також індивідуалізм 

античного світу, а тому всі закони можна записати у вигляді математичних формул і 

з їх допомогою описати й пояснити всі явища. 

Геракліт з Ефесу (520-460 рр. до н.е.) будував картину світу на основі космосу, 

який увесь час змінюється і в якому відбуваються перетворення одних речей в інші. 

Він вважав, що весь світ постійно рухається у затухаючому чи пломеніючому вогні, 

де знищуються чи народжуються ті чи інші речі, явища. Зміни космосу 

відбуваються за певним Логосом (законами). Логос регулює різні стани речей, а 

тому той, хто пізнає його, зможе управляти світом. 

Грецький філософ Сократ (470-399 рр. до н.е.) найголовнішим вважав 

самопізнання і самовдосконалення людини. На його думку, мета навчання – 

допомогти людині пізнати себе. До пізнання природи філософ ставився негативно, 

бо був переконаний, що дерева не навчать як жити. 

Учень Сократа Платон (427 – 347 рр. до н.е.) розділяв світ на швидкоплинний 

світ явищ і вічний світ ідей. У першому немає нічого істинного і постійного, а тому 

життя й оточуючий світ це лише слабе відображення постійного світу ідей. За 

Платоном уявлення охоплюють усе, що можна побачити – живе й неживе, тобто й 

те, що існує в природі і те, що створене людьми. Разом із тим ці уявлення необхідно 

підвести до знання. На думку вченого, активна пізнавальна діяльність є 

внутрішньою роботою розуму, а світ ідей конструює себе сам. Пізнання – це згадка 

душі про ті ідеї, у світлі яких вона колись існувала, а наближення до того світу є 

наближенням до істини. 

У картині світу Арістотеля (384 – 322 рр. до н.е.) центр світу нерухомий, а 

перебіг всіх світових процесів незмінний. Земля має форму кулі і є центром 

Всесвіту. Вона оточена різними сферами (місяць, сонце, зірки), які обертаються 

навколо. Усе це створене Богом, приведене ним у рух і тому існує в просторі та часі. 
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У світі все знаходиться в рівновазі й рух тіл напрямлений на її підтримку. Тобто 

кожне тіло рухається й повинно бути в певному місці у визначений час. Арістотель 

висунув положення про те, що світ єдиний і ідеї речей не можна відділити від самих 

речей. Ідеї речей і явищ існують нероздільно із самими речами і явищами. Життя – 

це процес розвитку, який Арістотель розглядає як внутрішній розвиток, а тіло – як 

необхідну умову для діяльності душі. Звідси випливає, що буття – це діяльність, а 

діяльність і розвиток – основа всякого буття. В основу пізнання Арістотель ставив 

досвід і відчуття, а найвищою мірою людини вважав розум, мудрість. Він був 

переконаний, що всі закони буття можна вивчати, а всі люди бажають отримувати 

знання. 

Арістотель розрізняє природні і не насильницькі (вимушені) рухи. Для земних 

тіл природними є рухи по прямій до центру Космосу (тобто вниз) або від центру 

Космосу (вгору); важкі тіла за самою своєю природою прагнуть донизу, а легкі 

прагнуть вгору. Всякі інші рухи земних тіл є вимушеними. Для небесних світил 

природними рухами є рухи по колам навколо центру Космосу, тобто навколо Землі. 

Причину природних рухів Арістотель вбачав в самій природі цих рухів, причина 

вимушених рухів – сила, яка діє на тіло. Якщо дія сили припиниться, рух повинен 

відразу також припинитися. 

Уявлення Арістотеля про природні і вимушені рухи панували в науці протягом 

багатьох століть – аж до ХУП ст., коли виникла механіка Галілея – Ньютона. 

Пізніше Птоломей (100-178 рр.) на основі космології Аристотеля розробив 

геоцентричну систему світу, яка була канонізована у середньовіччя християнською 

церквою і значний період слугувала фундаментом релігійного світорозуміння та 

основою картини світу більшості населення Європи.  

Можна зробити висновок, що для античності був характерний цілісний погляд 

на світ, на підґрунті якого представники цієї епохи намагались осягнути й 

відобразити універсальний взаємозв’язок природи. Атомістичне вчення було свого 

роду сплавом натурфілософського світогляду й наукової картини світу, що 

зароджувалась на основі емпіричних спостережень. 
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У тій чи іншій мірі релігійна (або міфологічна) картина світу продовжувала 

панувати й в епоху європейського Середньовіччя, і в епоху Відродження. 

Християнство Середньовіччя сформувало жорстку ієрархічну картину світу, де 

людина посідала найбільш високе місце під Богом. Пізнання світу людиною було 

можливе тільки на підґрунті релігійних знань, тобто на основі уявлення світу як 

універсально-символічного тексту. Звідси випливала прагматична взаємодія з 

оточуючим середовищем. 

В епоху Відродження створюється дещо інша картина світу, яка включає 

елементи раціонального підходу до природи на основі наукових знань (згодом вона 

отримала назву механічної). Розвиток сучасного природознавства затруднявся на 

перших порах успадкованим від середньовіччя поділом на «гуманістичні» і 

«механічні» науки. Перших нараховувалося сім (граматика, діалектика, риторика, 

арифметика, геометрія, астрономія і музика); ними займалися лише умоглядно, 

шляхом диспутів. Лише ці науки вважалися гідними справі освіченої людини. 

Механічним же наукам дали в період середньовіччя образливу назву «плебейських». 

Аж до ХУІ ст. великі уми Відродження змушені були виступати проти таких 

соціальних забобонів. 

Видатні вчені епохи Відродження М. Копернік, Дж. Бруно, Г. Галілей, 

Леонардо да Вінчі обґрунтовували гармонію між людиною і природою. М. Копернік 

спростував геоцентричну систему Птоломея і запропонував геліоцентричну систему 

побудови Всесвіту. Але він помилково вважав центром світу Сонце, навколо якого 

по колу обертались планети. Пізніше Дж. Бруно запропонував теорію про 

нескінченість кількості зоряних і зіркових систем Всесвіту. Величезним в різні 

науки є внесок Леонардо да Вінчі, хоча він не зміг досягти рівня експериментально-

математичного природознавства. Леонардо да Вінчі звертав увагу на чуттєве, 

сенсуальне сприйняття світу. Його раціоналізм зберігав кольорове розмаїття світу і 

взаємозалежність людини і природи. 

Видатний внесок в розвиток природознавства зробили народи Сходу, а також 

народи Центральної, Південної і Східної Азії. Для прикладу культурних досягнень 
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середньовікового Сходу можна вказати на монументальні праці таджикського 

лікаря, природодослідника і філософа Ібн-Сіни (латинізоване – Авіценна) (близько 

980-1037). Ібн-Сіна вчив, що світ створено в результаті певного в часі процесу, що 

світ матеріальний і вічний, виник в результаті «еманації», витоку божественного 

начала. З тих пір він розвивається з неминучою необхідністю. 

До передумов становлення механічної картини світу можна віднести в першу 

чергу роботи Й. Кеплера. Відкриті ним закони руху планет стали підґрунтям тієї 

картини світу, якою вона стала у фізиці Г. Галілея, а також у механіці та астрономії 

І. Ньютона. 

 

2.3. Становлення механічної картини світу 

Перша наукова картина світу ґрунтувалася на досягненнях природознавства і в 

першу чергу фізики (ХУІ-ХУШ ст.), а тому її часто називають фізичною картиною 

світу. Ця картина виникла на основі універсалізації класичної механіки, основи якої 

заклав Г. Галілей у процесі вивчення кінематики руху тіл. Г. Галілей розглядав рух, 

використовуючи поняття інерції. Це було принципово важливим і новим. Адже 

пануюча в той час арістотелівська концепція руху поняття інерції не знала – 

вважалося, що всякий рух (крім так званих природних рухів) вимагає впливу, який 

не припиняється, причина впливу веде до негайного припинення руху. 

До Галілея фізика і математика існували окремо. Фізики були зайняті 

умоглядним поясненням причин різних явищ, тоді як математики мали справу з 

штучними моделями, які придумувалися лише для опису спостережуваних явищ і не 

претендували на розкриття їхніх причин. Галілей знімає різницю між фізикою як 

наукою, яка пояснює причини руху, і математикою як наукою, яка дає можливість 

описати цей рух, тобто сформулювати його закон. Як один із засновників класичної 

механіки, Галілей зробив два принципово важливі кроки: звернувся до фізичного 

досліду і поєднав фізику з математикою. 

Становлення і подальший розвиток класичної механіки залежало, природно, від 

активності дій в обох вказаних напрямках. Математичний напрям активно 
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розвивався Р. Декартом (1596 – 1650). Він заклав основи аналітичної геометрії, 

застосував її апарат до опису переміщень тіл. Декарт опрацював поняття змінної 

величини і функції, що дало можливість висунути на передній план виявлення 

законів руху і змін, встановлення закономірних зв’язків між елементами рухомих 

об’єктів. Саме на цьому шляху були згодом відкриті рівняння руху. 

Вирішальний внесок в становлення механіки зробив І. Ньютон (1643 – 1727). 

Саме в ньютонівській науковій програмі експеримент почав, нарешті відігравати 

фундаментальну роль. Якщо Декарт і його послідовники йшли від умоглядних 

«самоочевидних» загальних положень («гіпотез») до менш загальних через 

дедукцію, то Ньютон йшов від досвіду до узагальнень на основі методу індукції. Він 

протиставляв абстрактному раціоналізму Декарта продумане експериментальне 

обґрунтування одержуваних результатів. 

Декарт і Ньютон дотримувалися принципово різних підходів до вивчення світу. 

У Декарта на першому місці була проникність розуму: він переконаний, що можна 

чисто умоглядно, за допомогою логічних міркувань побудувати картину світу. 

Ньютон виходив з експериментальних досліджень – він йшов до картини світу не 

від витончених здогадок і осяянь, а від результатів старанно продуманих дослідів. 

У світі Декарта матерія тотожня простору, весь простір заповнений матерією, 

порожнечі немає. Атоми заперечуються, матерія подільна до безмежності. 

Ньютон вважав, що є порожній простір і є корпускули, з яких побудовані тіла. 

Як і в Декарта, всі явища зводяться до механічних переміщень, однак ці 

переміщення не зводяться до вихорів, як у Декарта. Взаємодіють тіла не лише при 

співударах, але й на відстані існує всесвітнє тяжіння. 

Ще в ХШ – ХУІ ст. почали формуватися уявлення, що всяка жива істота, всяка 

тварина – це механізм, а бог – вмілий механік. В ХУП і особливо ХУШ ст. вже весь 

світ в цілому, вся природа стали уподібнюватися якомусь складному організму, 

будь-який механізм складається з багатьох деталей. Вони можуть бути дуже 

різноманітними. Як найдрібніші «деталі» можуть розглядатися, в кінцевому 

рахунку, атоми (корпускули). Поступово формується нова парадигма: всі явища 
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мають чисто механічне пояснення, функціонування всіх деталей природного 

механізму – як відносно великих, так і найдрібніших (корпускул) – відбувається 

згідно з строгими законами механіки. 

Період становлення механіки досить швидко перетворився в період її розквіту і, 

більше того, період торжества. Механіка стала основою світогляду. Все, що 

створила сама людина, все, що є в природі, має, вважалось, єдину механічну суть. 

Це була епоха, коли світ дійсно виглядав єдиним. Але така єдність не була 

діалектичною, це не була єдність різноманітного, це була одноманітна, метафізична 

єдність, єдність всеохоплюючої механічної системи. 

Формування механічної картини світу зайняло кілька століть, практично воно 

завершилось лише до середини ХІХ ст. Цю картину треба розглядати як важливий 

ступінь в пізнанні людиною навколишнього світу. Яким здавався цей світ? Всі тіла – 

тверді, рідкі, газоподібні – складаються з атомів і молекул, які перебувають в 

тепловому русі, який ніколи не припиняється. Взаємодія тіл відбувається як при їх 

безпосередньому контакті (сили пружності, тертя), так і на відстані (сили тяжіння). 

Весь простір заповнює всепроникаючий ефір. Атоми сприймаються як цілісні, 

неподільні «цеглинки»; зчіплюючись між собою, вони утворюють молекули і, в 

кінцевому рахунку, всі тіла. Природа цього «зчеплення», по суті справи, не 

досліджується; передбачається чисто механічне зчеплення. Немає розуміння суті 

ефіру, тому створюються його різноманітні моделі: абсолютно нестискуваний ефір, 

ефір твердий для швидких змін, але текучий для повільних, ефір, який складається з 

найдрібніших «шестереньок», «вовчків» тощо. 

Говорячи про механічну картину світу, виділимо чотири принципові моменти. 

По-перше, світ в цій картині будувався на єдиному фундаменті – на законах 

механіки Ньютона. Всі спостережувані у природі перетворення, а також теплові 

явища зводилися на рівні мікроявищ до механіки атомів і молекул – до їх 

переміщень, зчеплень, роз’єднань. Відкриття всередині ХІХ ст. закону збереження і 

перетворення енергії, здавалося б, остаточно доводило механічну єдність світу – 

адже всі види енергії можна тепер «звести» до енергії механічного руху. Справді 
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світ виглядав гігантською машиною, побудованою за законами механіки і яка за 

цими законами функціонує. Правда, в другій половині ХУШ ст. і особливо в ХІХ ст. 

розгорнулися дослідження електричних і магнітних явищ. Але спочатку вони, як 

здавалось, не підривали, а всього лише ускладнювали, доповнювали механічну 

картину світу. Саме під таким кутом зору розглядалась, наприклад, зовнішня 

схожість закону Кулона з законом всесвітнього тяжіння. 

По-друге, механічна картина світу виходила з уявлення, що мікросвіт 

аналогічний макросвіту. Була добре досліджена механіка мікросвіту, вважалося, що 

точно така сама механіка описує рух атомів і молекул. Як рухаються і стикаються 

звичайні тіла, точно так само рухаються і стикаються атоми. Вважалося, що як 

нежива, так і жива матерія, «сконструйована» з одних і тих самих «механічних 

деталей», які відрізняються лише розмірами. 

По-третє, в механічній картині світу відсутній розвиток - світ в цілому такий, 

яким він був завжди. В біології ХУШ ст. панувала концепція преформізму, згідно 

якої в яйцеклітині будь-якої живої істоти вже міститься в мініатюрі майбутній 

дорослий організм; в зародках містяться свої зародки – і так до безмежності. Таким 

чином, механічна картина світу фактично відкидала якісні зміни, зводячи все до 

змін чисто кількісних. В цьому і вбачалася запорука непорушності природи. 

По-четверте, в механічній картині світу всі причинно-наслідкові зв’язки – 

однозначні. Світ функціонує з точністю і перед визначеністю відрегульованого 

годинникового механізму. Правда, в середині ХІХ ст. Максвелл, а потім Больцман 

ввели у фізику ймовірність, однак це тоді не здавалося принциповим. Вважали, що 

використання ймовірностей пов’язано з нашим незнанням всіх деталей складного 

механізму природи, з нашим нерозумінням. 

Такі основні риси механічної картини світу – парадигми, яка панувала в 

природознавстві протягом кількох століть (аж до другої половини ХІХ ст.). За 

самою своєю суттю ця картина світу була метафізичною – в ній були відсутні 

внутрішні суперечності і, як наслідок, якісний розвиток, все, що відбувалося в світі, 
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розглядалося як жорстко передвизначене, вся багатогранність світу зводилась до 

механіки. 

В обґрунтуванні механічної картини світу активну участь брали філософи, 

узагальнюючи нові знання про Всесвіт і людину. У цей період були спроби довести, 

що людину як частину природи можна досліджувати науковими методами пізнання, 

тобто засобами механіки. Так, Р. Декарт вважав, що за допомогою законів механіки 

можна досліджувати тіло людини. На відміну від нього Д. Дідро був переконаний, 

що пояснити сутність людини механічною картиною світу неможливо, а говорячи 

про систему людських поглядів на світ вказував, на взаємозалежність одних уявлень 

від інших. Дж. Локк розкривав механізм формування в людини уявлень про світ. 

Зокрема, він писав, що ідеї й образи в людських душах є тими невидимими силами, 

які постійно керують ними і яким вони повністю підкоряються. Д. Юм, розглядаючи 

уявлення людини про абстрактні речі, звертав увагу на особливості сприйняття нею 

навколишнього світу. Він зазначав, що сутність та якість сприйняття залежать від 

«враження» та «ідеї», які можуть бути як простими, так і складними, і подекуди, 

дуже схожими між собою, бо «уявлення» виражають собою ідеї від отриманих 

раніше вражень. 

На грунті механічної картини світу стрімко почали розвиватися техніка і 

технології, бурхливо розвивалося природознавство. В середині ХІХ ст. було 

зроблено три великих відкриття в природознавстві: відкриття клітини, теорія 

розвитку, обґрунтована Ч. Дарвіним, і відкриття перетворення енергії. Ці відкриття 

стали стимулом для розвитку матеріалістичної діалектики і в той же час 

підтвердженням її. Завдяки цим трьом відкриттям і іншим величезним успіхам 

природознавства можна було виявити не лише той зв'язок, який існує між процесами 

природи в окремих її галузях, але також, в загальному й цілому, й той, який об’єднує 

ці окремі галузі. Таким чином, за допомогою даних, наданих самим емпіричним 

природознавством, можна було в досить систематичній формі дати загальну картину 

природи як зв’язного цілого, сформулювати загальну природничо-наукову картину 

світу. 
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Відкриття клітин рослин і тварин революціонізувало всю фізіологію, зіграло 

величезну роль для теорії розвитку, оскільки клітина є тією одиницею, з 

розмноження й диференціації якої розвивається все тіло рослини і тварини. 

Вчення про перетворення енергії дає найбільш загальне філософське розуміння 

вічності і незнищуваності матерії. 

Тривалий час (з початку ХУП і до середини ХІХ ст.) науковці визнавали тільки 

механічну картину світу і намагалися підвести всі явища природи під закони 

механічного руху матерії. Так, відомий німецький фізик Г. Герц визначав механічну 

картину світу як основні поняття механіки разом із принципами, що об’єднують їх і 

створюють найпростіші образи, які може створити фізика про світ відчуттів та про 

процеси, що в них перебігають. Разом із тим він увів ряд уточнень, пов’язаних з тим, 

що можливий не один, а декілька образів однієї і тієї ж реальності, які не будуть 

світом в цілому. Г. Герц пояснював, що в залежності від вибору точки відліку можна 

вивчати й порівнювати з точки зору їх допустимості, правильності і доцільності. 

Механічна картина світу є давно пройденим людством етап. На зміну 

механічній картині світу прийшла, як відомо, електромагнітна, а її, в свою чергу, 

змінила сучасна природничо-наукова картина світу. Отже, механічна картина світу – 

це архаїзм. Але він винятково живучий. Основні положення механічної картини 

світу з часом не були просто відкинуті й забуті, а використовуються до 

сьогоднішнього дня. Неспроможною була не сама механічна картина світу, а її 

філософська основа. Ми звикли мислити механістично, полюбляємо будувати 

механічні моделі. Між іншим, вивчення фізики в школі досі значною мірою 

будується на основі механістичної концепції. Механічні моделі виграшні тим, що 

вони наочні; їх можна добре собі уявити. Тому ніхто не заперечує проти їх 

використання. Небезпека полягає в тому, що виникає звичка мислити механістично 

– надавати механічним моделям буквальний смисл, не бачити їхньої умовності, 

обмеженості, наближеності. Це небезпечне надмірним спрощенням і, в кінцевому 

рахунку, спотворенням дійсності. Ми завжди працюємо в якомусь наближенні, ми 

завжди використовували і завжди будемо використовувати різні механічні моделі. 
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Але принципово важливо, щоб ці моделі не абсолютизувалися. Тому потрібно, 

користуючись ними, підкреслювати їхню наближеність, показувати, в чому саме ця 

наближеність полягає. 

Самі по собі механічні моделі дуже корисні в методичному відношенні – 

небезпечна лише їх абсолютизація. Не можна, щоб учень, в тому числі й дорослий, 

ототожнював ідею єдності світу з механічною одноманітністю, щоб він вважав, 

нібито, заглиблення процесу пізнання матерії неминуче передбачає нескінченне 

подрібнення її на все менші частини, щоб всі причинно-наслідкові зв’язки він 

розглядав як однозначні. Не можна зрозуміти суть сучасної наукової картини світу, 

не усвідомивши обмеженості механістичних концепцій. 

 

2.4. Передумови створення електромагнітної картини світу 

Спроби зрозуміти світ за допомогою механічної концепції продовжувалися аж 

до початку ХХ ст., але вченим не вдавалося вписати в механічну картину світу 

результати частини наукових досліджень, нові відкриття щодо закономірностей 

природи. Так, за допомогою механічної картини світу неможливо було пояснити 

відкриті у ХУШ ст. електромагнітні явища: електромагнітну індукцію, досліди 

Ерстеда, закон Ампера тощо. Світло взагалі не вписувалося у механічну систему і 

розглядалося науковцями як окремий процес. Усе очевиднішим ставало розуміння 

того, що однобоке уявлення про світ створювало певні утруднення при його 

вивченні. Чим далі розвивалася наука, тим більша кількість явищ не знаходила собі 

місця в механічній картині світу. Серед них теорія Менделеєва, закон збереження і 

перетворення енергії, теорія електромагнетизму Фарадея – Максвелла тощо. 

До початку ХІХ ст. фізика вже являла собою цілком розвинуту самостійну 

науку, яка нагромадила величезний емпіричний матеріал, який треба було 

систематизувати, узагальнити, осмислити. Цей матеріал дав можливість зробити ряд 

вірних висновків, але в основному він ще не дістав належного осмислення. Факти 

розглядалися окремо, ним часто давали надумане тлумачення. Широко 

використовувалися уявлення про різні флюїди, невагомі «рідини», субстанції; з їх 
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допомогою намагалися пояснити ті чи інші спостережувані факти. Електричні і 

магнітні явища розглядалися незалежно одне від одного. З магнітними явищами 

пов’язували наявність у тілах (магнітах) двох різнорідних магнітних рідин, одна з 

яких ніби нагромаджувалася біля північного полюсу магніта, а друга – біля 

південного. Електричні явища також пояснювали існуванням двох особливих рідин. 

Вважалося, що коли в тілі є однакова кількість тієї й іншої рідини, то відбувається 

їхня взаємна компенсація, таке тіло електронейтральне. Переважання в тілі тієї чи 

іншої рідини робить його зарядженим; знак заряду залежить від того, який саме вид 

електричної рідини переважає. Американський вчений Б. Франклін (1706 – 1790) 

виходив з існування однієї електричної рідини. Він вважав, що тіло наелектризоване 

або тому, що має надмір цієї рідини, або, навпаки, недостачу; в першому випадку 

воно заряджене позитивно, а в другому – негативно. В міру нагромадження 

емпіричного матеріалу питання про те, що таке електрика, почав швидко 

ускладнюватися. В доповнення до відомої Франкліну електрики, яка одержується 

при терті («статичної», або, як почали говорити, «звичайної»), почали розглядати, 

починаючи з 80-х років ХУШ ст., так звану «тваринну електрику», а в самому кінці 

століття з’явилася ще й «вольтова» електрика. Про «тваринну» електрику 

заговорили після знаменитих експериментів Л. Гальвані (1737 – 1798) з жабами, яка 

фактично поклала початок електрофізіології. «Вольтова» електрика увійшла в науку 

після винаходу А. Вольтою (1745 – 1827) першого джерела струму, яке стало 

першим у світі гальванічним елементом. Ускладнення видів електрики 

продовжувалося і в першій половині ХІХ ст.: з’явились «термоелектрика», а потім 

«магнітоелектрика». 

В галузі теплових явищ панувала в ХУШ і в першій половині ХІХ ст. ідея 

особливої теплової рідини – теплороду (теплотвору). 

Відмітимо також флюїд, який «відповідав» за оптичні явища; світлове 

випромінювання розглядалося як поширення цього флюїду в просторі. 

Нарешті, в живих організмах передбачалася наявність особливого флюїду, який 

називали «життєвою силою». 
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Отже, природознавство вступило в ХІХ ст. з величезним багажем 

нагромаджених фактів і з цілим рядом домислів про природу цих фактів. 

Осмислення наукових фактів, об’єм яких швидко зростав, вимагало, здавалося б, 

спільних дій природодослідників і філософів. Однак з другої половини ХУШ ст. 

виявилося різке розходження між філософією і природознавством. Філософія, 

очолювана І. Фіхте (1762 – 1814), Ф. Шеллінгом (1775 – 1854), Г. Гегелем (1770 – 

1831), кваліфікувала нагромадження експериментальних даних як «малі справи», 

собі ж вона відводила роль справжнього здобувача істини. В ХУП-ХІХ ст. в науці 

зміцнів і широко застосовувався аналітичний метод мислення. Він був надзвичайно 

корисний, без нього не сталося б такого могутнього нагромадження емпіричних 

даних. В той же час цей метод страждав схильністю перетворювати одержувані дані 

в догмати, розривати і абсолютизувати їх, розглядати як істини в остаточному 

вигляді. Перенесений з природознавства у філософію, цей спосіб розуміння створив 

специфічну обмеженість останніх сторіч – метафізичний спосіб мислення. 

Перший важливий крок в розвитку електродинаміки був зроблений данським 

фізиком Х. К. Ерстедом. Він вважав, що повинен існувати зв'язок між електричними 

і магнітними явищами. Цей зв'язок йому вдалося продемонструвати в 1820 р. в 

дослідах з впливу електричного струму на магнітну стрілку. 

В цьому ж 1820 р. французький фізик А. Ампер (1775 – 1836) повідомив про 

відкриття ним нового явища – взаємодію двох провідників, по яких тече струм. 

Ампер вперше висловив думку про електричну природу магнетизму і підтвердив її 

експериментально. Після цього з магнітними рідинами було покінчено, тепер в них 

не було необхідності. Магнітні явища, як виявилось, обумовлені електричними 

струмами. 

В 20-х роках ХІХ ст. проблемами електромагнетизму зацікавився геніальний 

англійський вчений М. Фарадей. Знамениті досліди Фарадея привели до відкриття 

явища електромагнітної індукції. Фарадей показав, що зміна магнітного потоку в 

часі породжує електрорушійну силу індукції, приводить до виникнення 

електричного струму в замкнутому контурі. Фарадей відкрив явище обертання 
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площини поляризації світла в намагніченому середовищі, встановив справжній 

безпосередній зв'язок і залежність між світлом і магнітними й електричними силами. 

Фарадей відмовився від ньютонівської концепції далекодії; він увів у фізику 

зовсім новий об’єкт – фізичне поле. Згідно нової концепції впливу одного струму на 

інший пояснюється так: перший струм створює навколо себе в просторі магнітне 

поле, а це поле діє на другий струм, який в ньому знаходиться. Аналогічно другий 

струм створює своє магнітне поле, яке діє на перший струм. 

Польові уявлення Фарадея дуже зацікавили Д. К. Максвелла. Дослідження 

Максвелла дали можливість зробити два дуже важливі висновки. Перший: 

електромагнітне поле може поширюватися в просторі у вигляді електромагнітної 

хвилі. Другий: світло є нічим іншим, як електромагнітними хвилями в певному 

діапазоні частот. 

Одним з головних досягнень природознавства ХІХ ст. був істотний прогрес в 

розумінні електричних, магнітних і оптичних явищ. Якщо на початку століття вони 

розглядалися окремо, то в кінці століття в єдиному комплексі. Перетворення 

електрики в магнетизм, а потім магнетизму в електрику означало фактично 

об’єднання електрики і магнетизму; була створена єдина теорія електричних і 

магнітних явищ – теорія електромагнітного поля. З’явилося якісно нове фізичне 

поняття – поле, почала формуватися електромагнітна картина світу, яка мала 

замінити механічну картину. Процес інтеграції фізичного знання не обмежився 

об’єднанням електрики й магнетизму в рамках теорії електромагнітного поля; була 

встановлена електромагнітна природа світла, що фактично означало включення 

оптики в електромагнетизм. 

Один за одним почали сходити зі сцени різні флюїди. Першим зійшов світловий 

флюїд після створення хвильової оптики. Дослідження Ампера змусили відмовитися 

від магнітних флюїдів. Після відкриття в кінці ХІХ ст. електрона відмовилися від 

електричного флюїду. 

У ХУШ ст. були винайдені парові насоси, а згодом і парові машини. Широке 

застосування пари висувало на передній план дослідження теплових явищ, шляхів 
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підвищення ефективності парових машин. Виникла і почала швидко розвиватися 

термодинаміка. Процес її розвитку був фактично процесом інтеграції знань. Якщо 

на початку століття народжена термодинаміка виступала як механічна теорія 

теплоти, то в кінці століття вона являла собою дуже загальну теорію, яка виходила 

за рамки власне теплових явищ, застосовну до всіх фізичних і хімічних процесів, що 

відбуваються в речовині, в різних системах. Важливим досягненням на шляху цього 

процесу інтеграції знань було відкриття фундаментального закону 

природозбереження і перетворення енергії. 

З відкриттям закону збереження і перетворення енергії термодинаміка виходить 

за рамки теорії процесів, які відбуваються в теплових машинах. Набуває глибокого і 

загального смислу перше начало термодинаміки: будь-яка система може 

обмінюватися енергією з навколишнім середовищем кількома способами, з яких 

найважливіші два – через теплопередачу і через виконання роботи. Напрям передачі 

енергії по тому чи іншому каналу (до системи або від системи) в кожному 

конкретному випадку регулюється другим началом термодинаміки. 

Успіхи термодинаміки приводили, як це не один раз траплялося в науці до 

абсолютизації досягнутого рівня розуміння природи. Так, вони привели до появи так 

званої енергетичної концепції. Енергетики вважали, що все зводиться до енергії, що 

крім перетворень енергії в світі нічого не відбувається. Зокрема, вони заперечували 

атоми і молекули. А між тим саме на шляху розвитку атомістики дістали фізичне 

пояснення багато понять термодинаміки, стала зрозумілою фізична природа другого 

начала термодинаміки. 

Розвиток атомістики йшов в двох напрямках. Перший був пов'язаний з 

вивченням колективів молекул – без з’ясування того, що являють собою самі 

молекули (атоми). Важливою віхою на цьому шляху стало відкриття закону 

Авогадро. 

Найбільш важливим досягненням атомістики ХІХ ст. було усвідомлення того 

факту, що в цілому колектив молекул повинен підкорятися ймовірнісним 

(статистичним) закономірностям. В 1859 р. Д. К. Максвелл одержав першу у фізиці 
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функцію розподілу, яка описувала ймовірність молекулам мати те чи інше значення 

швидкості – знаменитий розподіл Максвелла. Так у фізиці з’явилася ймовірність. 

Ідеї Максвелла дістали подальший розвиток в працях Л. Больцмана. Так народилася 

статистична фізика, яка стала ідеологічною основою фізики ХХ ст. 

Другий напрям атомістики ХІХ ст. пов'язаний з з’ясуванням самої природи 

молекул і атомів. Перший крок в цьому напрямку зробили хіміки; по суті справи це 

був перший крок на шляху інтеграції фізичних і хімічних знань. В 1815 р. У. Проут 

висунув гіпотезу, згідно якої всі атоми побудовані з атомів водню. Особливе місце 

посідає відкриття в 1869 р. Д. І. Менделеєвим (1834 – 1907) фундаментального 

закону – Періодичної системи хімічних елементів. В 1859 р. фізик Г. Кірхгоф (1824 

– 1887) і хімік Р. Бунзен (1811 – 1899) відкрили спектральний аналіз. Ці два 

відкриття (спектральний аналіз і Періодична система елементів) змусили усвідомити 

складність структури атома. Стало зрозумілим, що атом має складові частини, рух 

яких і породжує характерні спектри. 

Для розуміння структури атома важливу роль зіграло відкриття в 1897 р. 

Дж. Дж. Томсоном (1856 – 1940) електрона. Виконані Е. Резерфордом (1871 – 1937) 

експерименти з розсіювання альфа-частинок металевою фольгою переконливо 

показали, що майже вся маса атома зосереджена у винятково малому об’ємі – 

атомному ядрі. Досліди Резерфорда послужили основою для створення ядерної 

моделі атома, яка і виражає наші сьогоднішні уявлення про будову атома. 

Значним був внесок в розвиток природознавства в ХІХ ст. й інших 

природничих наук. Хімія ХІХ-ХХ ст. пояснила велику кількість складних речовин і 

хімічних реакцій переміщенням атомів, їх асоціаціями та дисоціаціями. Біологія ХІХ 

ст. довела, що закони розвитку життя невіддільні від загальної каузальної системи 

пояснення природи, але разом з тим, їх не можна звести до простих законів 

неорганічного світу. 
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2.5. Електромагнітна картина світу 

В другій половині ХІХ ст. на основі досліджень в галузі електромагнетизму 

(вирішальну роль зіграли дослідження, виконані М. Фарадеєм і Д. К. Максвеллом, 

які дали можливість ввести поняття фізичного поля). В небуття відходять і 

класичний ефір і схеми простору і часу старої фізики. В процесі формування нової 

картини світу на зміну механічній моделі ефіру прийшла електромагнітна модель; 

електричне, магнітне, електромагнітне поле тлумачились спочатку як різні «стани» 

ефіру. Пізніше, уже в ХХ ст. необхідність в ефірі відпала, прийшло розуміння того, 

що електромагнітне поле саме є певним видом матерії, так що для його поширення 

не потрібне якесь особливе «середовище» (ефір). 

Електромагнітна картина світу формувалася не лише в ХІХ ст., вона 

продовжувала формуватися протягом трьох десятиріч ХХ ст. Тому вона використала 

не лише вчення про електромагнетизм і досягнення атомістики, але також деякі ідеї 

сучасної фізики (ідеї теорії відносності і квантової механіки). Розглянемо основні 

риси електромагнітної картини світу, яка склалася в першій чверті ХХ ст. 

Згідно електромагнітної картини світу матерія існує в двох видах – у вигляді 

речовини і у вигляді поля, причому між вказаними видами є непрохідна грань: 

речовина не може перетворюватися в поле, поле не перетворюється в речовину. 

Відомі два типи полів – електромагнітне і гравітаційне. Відповідно є дві 

фундаментальні взаємодії. Електромагнітна взаємодія пояснює не тільки електричні 

і магнітні явища, але й багато інших явищ – оптичних, теплових, хімічних. Якщо у 

ХУШ ст. намагалися звести все до механіки, то тепер все, включаючи і ряд 

механічних явищ (наприклад, тертя, пружність) прагнуть звести до 

електромагнетизму. Поза сферою панування електромагнетизму залишається по суті 

справи, лише тяжіння. 

Як елементарні частинки («Цеглинки»), з яких побудована вся матерія, 

розглядаються всього три частинки – електрон, протон і фотон. Фотони – 

«цеглинки» (зерна, кванти) електромагнітного поля. Корпускулярно-хвильовий 

дуалізм (про нього вже говорять фізики) «примиряє» хвильову природу поля з 



 

65 

 

корпускулярною, іншими словами, при розгляді електромагнітного поля 

користуються, поряд з хвильовими, також корпускулярні (фотонні) уявлення. 

Досліджуючи проблеми теплового випромінювання і фотоефекту, Альберт 

Ейнштейн на самому початку ХХ ст. прийшов до висновку про квантування енергії 

світлового випромінювання, а в 1916 р. увів в розгляд порції самого 

випромінювання (світлові кванти), які мають не лише певну енергію, але й певний 

імпульс. З 1926 р. світлові кванти Ейнштейна почали називатися фотонами. 

Елементарними «цеглинками» речовини є електрони і протони. Речовина 

складається з молекул, молекули утворені з атомів, атом має масивне ядро і 

електронну оболонку. Атомне ядро «зібране» з протонів (як тоді вважали) 

своєрідних дублетів – компактних з’єднань з протона й електрона. Так, наприклад, 

вважали, що ядро гелію утворено двома протонами і двома нейтральними 

дублетами, тобто містить в собі 4 протони і 2 електрони. При такому погляді на 

структуру речовини всі сили, що діяли в речовині, зводилися до електромагнітних – 

в повній відповідності з ідеологією електромагнітної картини світу. Ці сили 

відповідають за міжмолекулярні зв’язки і за зв’язки між атомами в молекулі; вони ж 

утримують електрони атомної оболонки поблизу ядра; більше того, ці ж сили 

забезпечують міцність атомного ядра. І електрон, і протон – стабільні частинки, 

тому повинні бути стабільними атоми і атомні ядра. Здавалося б, таку картину 

будови матерії можна було б вважати цілком бездоганною. Однак були «дрібниці», 

які не вписувалися в рамки картини, наприклад, радіоактивність. Досить швидко 

стало зрозумілим, що подібні «дрібниці» дуже принципові – вони привели до краху 

електромагнітну картину світу. 

Звичайно, електромагнітна картина була значним кроком вперед в пізнанні 

людиною навколишнього світу (в порівнянні з механічною картиною). Багато 

деталей електромагнітної картини збереглися в сучасній природничо-науковій 

картині: поняття фізичного поля, електромагнітна природа сил, що відповідають за 

різні явища в речовині (але не в самих ядрах), ядерна модель атома, дуалізм 

корпускулярних і хвильових властивостей і багато іншого. В той же час в 
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електромагнітній картині, як і в механічній, панували однозначні причинно-

наслідкові зв’язки, як і раніше все було жорстко визначено. Відкриті Максвеллом і 

Больцманом ймовірнісні фізичні закономірності не визнавалися фундаментальними; 

тому вони не включалися ні в механічну, ні (пізніше) в електромагнітну картину 

світу. Ці ймовірності відносилися до колективів молекул, а самі молекули (кожна 

окремо) все рівно дотримувалися однозначних ньютонівських законів. Такими ж 

однозначними, жорсткими здавалися і максвеллівські закони, що управляли 

електромагнітним полем. Як і для механічної картини світу, для електромагнітної 

картини була характерною метафізична омертвілість, все було чітко розмежоване, 

внутрішніх суперечностей не існувало. 

Дев’ятнадцяте століття підвело людину до розуміння діалектики природи, але 

саме це століття залишалось на позиціях метафізичного матеріалізму. 

 

2.6. Сучасна фізика 

До 80-х років ХІХ ст. склалося переконання в тому, що фізика як наука 

знаходиться на завершальному етапі свого розвитку, що опис законів природи 

повинен швидко набути всеохоплюючої і остаточної форми. Вражаючі досягнення 

фізики ХІХ ст. в галузі механіки, електромагнетизму, оптики, термодинаміки 

породжували ілюзію повного торжества людського розуму, який розкрив всі 

таємниці природи, приводили (як це не раз траплялося і раніше) до абсолютизації 

знань. 

І хоча незабаром було зроблено цілий ряд справді сенсаційних відкриттів, які 

пролунали мов грім серед ясного неба, переможні настрої певний час все таки 

зберігалися. А між тим відкриття, зроблені у відносно короткий період (з 1885 по 

1905 р.) красномовно свідчили про те, що ні про яке завершення фізичної науки не 

може бути й мови. Ці відкриття вступали в суперечність з існуючими концепціями і, 

як тоді здавалося, розгойдували і навіть спростовували багато «старих принципів». 

Нові відкриття, а також перші спроби їх пояснення явно не вкладалися в рамки 

сформованих уявлень. Вперше у фізиці була виявлена дискретність величин: вона 
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проявилась в лінійчастих спектрах газів, вона вимагалась для пояснення загадок 

фотоефекту і випромінювання чорного тіла. Фізики звикли до того, що фізичні 

величини завжди змінюються неперервно, ідея дискретності здавалася їм 

«безумною», неприйнятною. Виявилося, що загадковий ефір попросту не існує. В 

той же час з’явилося зовсім невідоме раніше Х-випромінювання: незрозуміло, куди 

слід віднести це нове випромінювання, яка його природа. Хімічні елементи завжди 

здавалися непорушними, стабільними, тепер же з’ясувалося, що вони можуть 

взаємно перетворюватися. Було незрозуміло, звідки береться енергія, яка 

звільняється при радіоактивному розпаді; у зв’язку з цим виникали сумніви в 

справедливості закону збереження енергії. Створювалося враження, що руйнуються 

фундаментальні закони. Це враження, здавалось підтверджувала спеціальна теорія 

відносності, яка вимагала відмови від абсолютності таких понять, як одночасність 

подій, проміжок часу, тривалість в просторі, яка встановлювала наявність 

універсального зв’язку між енергією і масою. 

В ХІХ ст. оптика розвивалась як вчення про світлові хвилі. Вважалось, що ці 

хвилі поширюються в специфічному невагомому середовищі, яке заповнює весь 

світовий простір, проникає у всі тіла; це середовище називали світовим ефіром. Всі 

спроби фізиків виявити існування ефіру виявилися даремними. 

Нарешті в 1905 р. вийшла в світ фундаментальна праця А. Ейнштейна «До 

електродинаміки рухомих тіл», в якій автор взагалі відмовився від ефіру. Ця праця 

Ейнштейна означала народження спеціальної теорії відносності. За словами 

Ейнштейна, теорія відносності починається з двох положень: «1. Швидкість світла у 

вакуумі однакова у всіх системах координат, що рухаються прямолінійно і 

рівномірно одна відносно одної. 2. Всі закони природи однакові у всіх системах 

координат, що рухаються прямолінійно і рівномірно одна відносно одної». Такі два 

основоположні принципи спеціальної теорії відносності – принцип постійності 

швидкості світла і принцип відносності. 
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До створення спеціальної теорії відносності закони збереження енергії і маси 

розглядалися як два самостійні закони збереження. За висловом Ейнштейна, маса 

повинна розглядатися як зосередження гігантської кількості енергії. 

Вплив спеціальної теорії відносності виходить далеко за межі тих проблем, з 

яких вона виникла. Вона знімає трудності і суперечності теорії поля; вона формулює 

більш загальні механічні закони; вона замінює два закони збереження одним; вона 

змінює класичне поняття абсолютного часу. 

З спеціальної теорії відносності випливає ряд важливих висновків: 1) 

відносність одночасності подій; 2) відносність проміжків часу; 3) відносність 

довжини; 4) швидкість тіла в різних системах відліку. 

В 1915 р. Ейнштейном була створена загальна теорія відносності, яка зробила 

істотний крок вперед в розумінні фундаментальних проблем, пов’язаних з 

простором і часом. Був показаний взаємозв’язок простору – часу з матерією. 

Засвоївши ідеї теорії відносності (неможливість передачі сигналів з швидкістю 

світла у вакуумі, взаємозв’язок маси й енергії; інваріантність фізичних законів 

відносно переходу з однієї інерціальної системи в іншу тощо), фізика ХХ ст. 

розвивалася далі під прапором квантової теорії. В певному розумінні практично вся 

сучасна фізика – це квантова фізика. Вона здійснила переоцінку ролі динамічних і 

статистичних закономірностей (на користь примата останніх), вимагала зміни 

самого характеру фізичних моделей, переосмислення ролі дослідника в освіті, що 

вивчається, відмова від багатьох звичних понять і уявлень. 

Квантова фізика – це теорія, яка описує властивості матерії на рівні мікроявищ: 

вона досліджує закони руху мікрооб’єктів. Атоми, молекули, елементарні частинки 

– основні «діючі особи» в квантовій фізиці. 

Разом з тим квантова фізика – це теоретична основа сучасного вчення про 

структуру і властивості речовини і поля. В порівнянні з класичною фізикою вона 

розглядає матерію на глибшому, більш фундаментальному рівні. 

Квантова фізика містить класичну як свій граничний випадок, при переході від 

мікрооб’єктів до звичайних об’єктів (будемо називати їх макрооб’єктами) закони 
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квантової фізики перетворюються в закони класичної. Перехід від класичної фізики 

до квантової є перехід не з одного «світу» в інший, а від менш глибокого до більш 

глибокого розгляду матерії. Це означає, що, вивчаючи поведінку мікрооб’єктів, 

квантова фізика розглядає фактично ті ж самі макрооб’єкти, але на більш 

фундаментальному рівні. 

Строго кажучи, квантова фізика – не одна, а кілька наук. Науки ці цілком 

самостійні, хоча грані між ними часто виявляються дуже неозначеними. 

Фундаментом квантової фізики є квантова механіка, яка вивчає закони руху (закони 

механіки) мікрооб’єктів, будову і властивості атомів і молекул. До неї тісно 

прилягає квантова електродинаміка (вивчає взаємодію електронів і фотонів) і 

квантова хромодинаміка, яка вивчає кваркову структуру елементарних частинок. 

Роком народження квантової фізики прийнято вважати 1900 р. – коли М. Планк 

висунув припущення, що енергія теплового випромінювання тіл випускається 

переривчасто, тобто у вигляді порцій (квантів). Ідея Планка про переривчатість 

процесу випускання випромінювання тілами дала можливість розв’язати гостру 

проблему, пов’язану з тепловим випромінюванням. Планк вважав, що 

випромінювання переривчасто лише випускається, а поглинається неперервно. 

Ейнштейн пішов далі і, поширив ідею переривчастості також і на поглинання 

випромінювання, пояснивши в 1905 р. проблеми, які виникли у зв’язку з 

дослідженнями фотоефекту. 

Розвиток квантової фізики визначався не лише дослідженнями теплового 

випромінювання і фотоефекту. Велику роль зіграли також дослідження з 

спектроскопії газів, з вивчення будови атома. Ще в кінці ХІХ ст. було встановлено, 

що спектри випускання вільних атомів не неперервні, а складаються з 

упорядкованих наборів ліній (лінійчасті спектри). Виявилося, що кожен хімічний 

елемент характеризується власним набором спектральних ліній. 

Багатий експериментальний матеріал з атомних спектрів, нагромаджений на 

початку ХХ ст., не знаходив пояснення в рамках класичної фізики. Чому спектри 

вільних атомів лінійчасті? Чим пояснюються спостережувані закономірності в 
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спектральних лініях? Як влаштовано атом і як пов’язані з його будовою 

закономірності в спектрі? На всі ці питання класична фізика відповіді не давала. 

В історії квантової фізики особливе місце посідають праці Н. Бора «Про будову 

атомів і молекул» (1913 р.) і дві праці А. Ейнштейна «Випускання і поглинання 

випромінювання за квантової теорією» (1916 р.) і «До квантової теорії 

випромінювання» (1916 р.). 

Нільс Бор (1885 – 1962) вбачав глибокий зв'язок між лінійчастою структурою 

атомних спектрів і ідеями Планка і Ейнштейна про дискретний характер процесів 

випускання і поглинання світла атомами. Виходячи з планетарної моделі, він в своїй 

праці розвинув теорію атома водню. В основі теорії Бора лежать два постулати. 

Перший постулат вводить поняття «дозволена орбіта». Це орбіта, знаходячись на 

якій електрон, всупереч вимогам класичної електродинаміки, не випромінює. Таким 

орбітам відповідають стаціонарні стани і певні рівні його енергії. Другий постулат 

твердить, що випускання або поглинання світла відбувається при переході 

електрона з однієї дозволеної орбіти на іншу, або, іншими словами, при переході 

атома з одного енергетичного рівня на інший. Ці переходи називають квантовими. 

Теорію Бора розглядають як один з перших етапів в розвитку квантової фізики і 

при цьому відмічають її непослідовність. Ця специфіка проявляється в знаменитих 

співвідношеннях неозначеностей, запропонованих В. Гейзенбергом в 1927 р. 

Якщо спробувати коротко сформулювати те головне, що дала квантова фізика 

людині, яка пізнає світ, що її оточує, то слід виділити такі два моменти. 

Перший: квантова фізика показала, що основними (фундаментальними) 

закономірностями в природі є закономірності не динамічного, а статистичного типу 

і що ймовірнісна форма причинності є основною формою, тоді як класичний 

(лапласівський) детермінізм є лише граничний випадок. Квантова фізика показала, 

що ймовірнісні закони застосовні не лише до колективів, але й до окремих об’єктів – 

поведінка вже одного мікрооб’єкта має яскраво виражений ймовірнісний характер. 

Другий момент: квантова фізика виявила, що з ймовірностями на рівні 

мікроявищ слід поводитися не зовсім так, як це практикується в класичних 
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статистичних теоріях, виявилось, що в певних випадках треба додавати не самі 

ймовірності подій, а амплітуди цих ймовірностей. 

Саме в квантовій фізиці особливо яскраво і глибоко проявились властива 

природі діалектика. Квантова фізика показала, що характерний для класичної фізики 

метафізичний підхід до явищ природи відповідає лише першому етапу пізнання, що 

для глибшого пізнання законів природи необхідне використання діалектичного 

методу. 

На основі дослідів з розсіювання альфа-частинок Резерфорд в 1911 р. прийшов 

до висновку, що в центрі атома є позитивно заряджене мале ядро, яке містить в собі 

майже всю масу атома. Було зрозуміло, що до складу ядра входять протони і що 

число протонів у ядрі дорівнює числу електронів, що рухаються навколо ядра – 

адже атом електрично нейтральний. Однак вимірювання мас атомів дали досить 

несподівані результати. Виявилося, наприклад, що в атома гелію, який має два 

електрони, маса не в два, а в чотири рази більша за масу атома водню, виходило, що 

в атомі гелію не два, а чотири протони. Щоб спасти нейтральність атома, довелося 

припустити, що поряд з чотирма протонами в ядрі гелія містяться два електрони. 

Однак в другій половині 20-х років завдяки розвитку квантової теорії стало 

ясно, що електрон ні в якому разі не може бути локалізований в атомному ядрі. Він 

не може там знаходитися ні в «чистому вигляді, ні, тим більше, всередині дублета. 

Це означало, що спостережувані при бета-розпаді ядер електрони народжуються у 

процесі бета-розпаду подібно до того, як народжуються фотони при випромінюванні 

світла атомами. «Вигнання» електрона з атомного ядра, природно, загострило 

проблему будови ядра. Виникла думка, що до складу ядра входять нейтрони – 

нейтральні елементарні частинки з масою, близькою до маси протона. Однак 

нейтрон на той час ще не був відкритий. 

Відкрив існування нейтрона в 1932 р. англійський фізик Д. Чедвік (1891 – 

1974). Це відкриття мало справді революційне значення, оскільки фактично 

означало крах електромагнітної концепції у фізиці. До цього фізична картина світу 

будувалася на двох фундаментальних взаємодіях – електромагнітній і гравітаційній 
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– і обходилася всього трьома «елементарними цеглинами» - електроном, протоном і 

фотоном. З появою нейтрона у фізику не просто увійшла ще одна елементарна 

частинка – з’явилася додаткова фундаментальна взаємодія: її почали називати 

ядерною або сильною. Відразу ж після відкриття нейтрона була запропонована 

протонно-нейтронна модель атомного ядра: ядро складається з протонів і нейтронів, 

між якими на дуже малих відстанях діють потужні сили притягання не 

електромагнітної природи – це і є ядерна (сильна) фундаментальна взаємодія. 

З нейтроном у фізику увійшла не тільки третя (сильна) фундаментальна 

взаємодія, але й четверта взаємодія – так звана слабка взаємодія. Виявилося, що, на 

відміну від електрона, протона і фотона нейтрон нестабільний – він самовільно 

(спонтанно) перетворюється в інші частинки. 

У 1932 р. К. Андерсон (н. 1905) відкрив нову частинку, що мала позитивний 

заряд і масу, яка дорівнювала масі електрона. Це був передбачений рік назад 

П. Діраком (1902-1984) позитрон – античастинка електрона. Так була відкрита 

перша античастинка. Це було відкриття великої важливості, оскільки до того часу 

вважалося, що є два види фундаментальних частинок, електрони і протони, які 

відрізнялися тим, що вони ніколи не змінюються і що число їх завжди постійне. З 

відкриттям позитрона руйнувалася перегородка між речовиною і полем. 

Виявляється поле може перетворюватися в речовину (утворення електронно-

позитронної пари), так само як речовина може перетворюватися в поле (зворотній 

процес – анігіляція електрона і позитрона). 

Якщо до 1932 р. було відомо всього три елементарні частинки (електрон, 

протон, фотон) і всі вони були стабільними, то в 1964 р. число елементарних 

частинок вимірювалося сотнями; зараз їх відомо понад 300. Практично всі вони 

виявились нестабільними, причому в переважної більшості час життя становить 

всього лише 10
-22 

– 10
-23 

с (частинки з таким коротким часом життя називають 

«резонансами»). Спочатку нові частинки виявлялися не дуже часто. Так, в 30-ті роки 

до нейтрона додався мюон, а потім піон. В ті роки нові частинки шукали, 

переважно, в космічному випромінюванні. В кінці 40-х років дослідження 
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елементарних частинок почали переміщатися в лабораторії, оснащені 

прискорювачами заряджених частинок. В кінці 40-х – першій половині 50-х років 

була відкрита досить велика група частинок, яка дістала назву «дивні частинки», для 

пояснення особливостей поведінки цих частинок була введена «дивність» - 

величина, яка зберігається лише в слабких взаємодіях. «Дивність» - специфічний 

безрозмірний «заряд» частинки, який відсутній у всіх відкритих раніше частинок. 

В 1964 р. число елементарних частинок вимірювалося сотнями. Правда, 

переважна більшість частинок характеризувалася винятково малим часом життя, 

який не перевищував 10
-22 

с. Якщо не враховувати всі ці частинки, то число 

частинок скорочується до 19. Їх розподілили за трьома сім’ями. 

Перша сім’я складалася всього з однієї частинки – фотона. 

Другу сім’ю утворювали лептони (по-грецьки «лептос» означає «дрібний, 

легкий»). В даний час ця сім’я складається з 4 частинок: електрона, мюона, 

електронного і мюонного нейтрино). 

Третя, найбільш численна сім’я була названа адронами (від грецького 

«хандрос» - «масивний, важкий»). Зауважимо, що всі «резонанси» відносяться до 

сімейства адронів. В даному сімействі розрізняють дві підсім’ї – мезони і баріони. 

З 19 частинок лише в трьох немає античастинок. 

Існує чотири типи взаємодій елементарних частинок: гравітаційна, слабка, 

електромагнітна, сильна. 

Сильна (ядерна) взаємодія відповідає за зв'язок нейтронів і протонів в атомних 

ядрах, за різноманітні ядерні реакції і, зокрема, за ті реакції, які ведуть до 

вивільнення енергії в активній зоні реактора атомної електростанції. З 

електромагнітною взаємодією ми зустрічаємося, мабуть, найчастіше: при вивченні 

електричних і магнітних явищ, властивостей речовини і електромагнітного, зокрема, 

оптичного випромінювання. Ця взаємодія визначає будову і властивості атомів і 

молекул. Вона включає в себе поряд з кулонівськими силами і силами, які діють на 

провідник із струмом, також сили тиску, тертя, опору, пружності, хімічні сили тощо. 

В електромагнітній взаємодії беруть участь всі частинки, за винятком обох 



 

74 

 

нейтрино. Слабка взаємодія визначає процеси, які перебігають в сфері самих 

елементарних частинок, вона відповідає за взаємодії частинок, які відбуваються за 

участю нейтрино або антинейтрино. 

Типи взаємодій істотно відрізняються силами або, точніше, енергією взаємодії. 

Сильна взаємодія перевищує електромагнітну приблизно в 100 разів і в 10
14 

разів – 

слабку. 

На відміну від електромагнітної, сильна і слабка взаємодії проявляються на 

дуже коротких відстанях, іншими словами, мають дуже малий радіус дії. Сильна 

взаємодія проявляється тоді, коли частинки зближаються до відстані порядка 10
-15 

м. 

Радіус слабкої взаємодії ще менший – він не перевищує приблизно 10
-18 

м. 

Незважаючи на істотну різницю між електромагнітною і слабкою взаємодіями, 

удалося створити в 60-х роках і експериментально підтвердити в 70-80-х роках 

єдину теорію цих взаємодій, з’явився термін «електрослабка взаємодія». 

Велика кількість адронів мимоволі наштовхувала фізиків на припущення, що ці 

частинки не є, по суті справи, елементарними, а являють собою певні структурні 

утворення. В 1964 р. М. Гелл-Манн (н.1929) і Д. Цвейг (н.1937) висунули гіпотезу, 

згідно якої адрони складаються з частинок, названих кварками. Як підтвердив час, 

ця гіпотеза виявилася винятково плідною. На сьогодні можна вважати доведеним 

існування кварків всередині адронів, однак вирвати звідти кварки не можна. 

Протягом ХХ ст. фізика пройшла три етапи в пізнанні будови речовини. На 

першому етапі розглядалась будова атомів і молекул, була досліджена електронна 

оболонка атомів і молекул, її роль в утворенні хімічних зв’язків. На другому етапі 

досліджувалась будова атомного ядра як об’єкта, який складається з протонів і 

нейтронів. На третьому етапі вивчалась структура самих протонів і нейтронів, або, 

більш широко, кваркова структура адронів. 

2.7. Сучасна природничо-наукова картина 

У процесі ознайомлення з теорією відносності, квантовою механікою, ядерною 

фізикою, фізикою елементарних частинок ми, по суті, знайомилися з сучасною 

природничо-науковою картиною світу. Залишається підвести підсумки, розставити 
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певні акценти, що стосуються формування цієї картини у дорослих. Сформовані в 

рамках електромагнітної картини світу поняття поля і речовини як двох видів 

матерії дістають подальший розвиток в сучасній картині. Істотно збагачується, 

поглиблюється зміст цих понять. Замість двох основних типів силових полів і 

відповідно двох фундаментальних взаємодій (електромагнітної й гравітаційної) 

тепер розглядається чотири – гравітаційна, слабка, електромагнітна, сильна. При 

цьому електромагнітну і слабку взаємодії вдалося описати єдиною теорією. 

Збудження чотирьох основних силових полів інтерпретується на корпускулярній 

мові як фундаментальні бозони: всього цих бозонів тринадцять. Речовину 

утворюють молекули, атоми і вільні частинки (лептони і адрони). В кінцевому 

рахунку вона складається з фундаментальних ферміонів – шести лептонів і шести 

кварків (не рахуючи анти лептонів і антикварків). 

На відміну від електромагнітної картини, в сучасній картині вже немає 

непрохідної межі між полем і речовиною. На рівні елементарних частинок 

відбуваються взаємоперетворення поля і речовини. Так, фотони можуть 

перетворюватися в електронно-позитронні пари, а ці пари у процесі анігіляції 

перетворюються у фотони. 

Характерною рисою світу елементарних частинок є взаємоперетворюваність. 

Електромагнітній картині була властива стабільність: недаремно в основі її 

використовувалися стабільні «елементарні цеглинки» - електрон і протон, а потім 

фотон. Виявилося, однак, що стабільність частинок – це виняток, особливий 

випадок, а правилом є якраз нестабільність, майже всі елементарні частинки 

нестабільні. Вони самодовільно розпадаються, тобто перетворюються в інші 

частинки. 

Взаємоперетворення відбуваються не лише при спонтанних розпадах, але й при 

зіткненнях частинок. 

Припустимо, що бажаючи «розщепити» протони, вибити з них кварки, ми 

почали б обстрілювати їх фотонами, поступово збільшуючи енергію останніх. 

Замість розщеплення ми спостерігали б різні процеси взаємоперетворень. Завдяки 
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взаємоперетворенням частинок виявляються безплідними спроби розщепити одні 

частинки, обстрілюючи їх іншими. Насправді відбувається не розщеплення 

обстрілюваних частинок, а народження нових частинок: вони народжуються за 

рахунок енергії частинок, які стикаються. 

Процеси взаємоперетворень частинок вивчають, використовуючи 

фотопластинки з дуже високою роздільною здатністю або в спеціальних камерах. На 

фотопластинці і в камері заряджені частинки залишають добре видимі сліди (треки). 

Широко використовують камери, заповнені рідким воднем, який перебуває в 

перегрітому стані. Пролітаючи через камеру, заряджена частинка викликає кипіння 

водню вздовж свого шляху, в результаті цього утворюється добре видимий трек з 

дрібних бульбашок. Такі камери називають бульбашковими. Якщо помістити 

бульбашкову камеру в досить сильне магнітне поле, то треки частинок виявляються 

трохи зігнутими, причому викривлення частинок з різними за знаком зарядами 

відбуватимуться в протилежні сторони. 

На перший погляд може здатися, що можливі будь-які перетворення частинок. 

Це, звичайно,не так. В світі елементарних частинок діє правило: дозволено все, що 

не забороняють закони збереження. Останні відіграють роль правил заборони, які 

регулюють взаємоперетворення частинок. Передусім відмітимо закони збереження 

енергії, імпульсу, електричного заряду. До речі, ці три закони пояснюють 

стабільність електрона. Із збереження енергії і імпульса випливає, що сумарна маса 

спокою продуктів розпаду повинна бути менша за масу спокою частинки, яка 

розпадається. Значить електрон міг би розпадатися тільки на нейтрино і фотони. Але 

ці частинки електрично нейтральні. Ось і виходить, що електрону немає просто 

кому передати свій електричний заряд, тому він стабільний. 

Існує багато специфічних «зарядів», зображення яких регулює 

взаємоперетворення частинок – баріонний заряд, лептонний заряд, парність 

(просторова, часова, зарядова) дивність, зачарування тощо. Деякі з них не 

зберігаються в процесах, обумовлених слабкою взаємодією (парність, дивність, 

зачарування). 
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Як механічна, так і електромагнітна картини були побудовані на динамічних 

(однозначних) закономірностях. Ймовірність там допускалася лише у зв’язку з 

неповнотою нашого знання: передбачалося, що зі зростанням знань і уточненням 

деталей ймовірнісні закони повинні поступитися місцем динамічним. В сучасній 

картині світу ми маємо принципово іншу ситуацію – тут ймовірнісні закономірності 

виявляються фундаментальними, які не зводяться до динамічних. Коли, наприклад, 

фотон стикається з протоном, не можна точно передбачити, яке перетворення 

відбудеться, можна говорити лише про ймовірність того чи іншого перетворення. Не 

можна точно передбачити момент розпаду тієї чи іншої частинки, можна говорити 

лише про ймовірність розпаду: час життя частинок, який вказується в таблицях, має 

ймовірнісну природу, він усереднений по великому числу розпадів. Якщо є кілька 

схем розпаду частинки, то не можна точно передбачити, за якою саме схемою 

станеться розпад даної частинки – має смисл лише ймовірність реалізації тієї чи 

іншої схеми розпаду. 

В сучасній природничо-науковій картині світу випадковість стала принципово 

важливим атрибутом. Вона виступає тут в діалектичному взаємозв’язку з 

необхідністю, що й перед визначає фундаментальність ймовірнісних 

закономірностей. Панування ймовірності в сучасній природничонауковій картині 

світу підкреслює її діалектичність. 

Фундаментальні бозони є збудженням силових полів. Припустимо тепер, що всі 

поля перебувають в не збудженому (основному) стані. Це і є фізичний вакуум. В 

попередніх картинах світу вакуум розглядався як порожнеча, її міг заповнювати 

невагомий таємничий ефір. В сучасній картині вакуум – не порожнеча, в 

звичайному розумінні, а основний стан фізичних полів, він «заповнений» 

віртуальними частинками. 

Що таке віртуальна частинка? Це поняття тісно пов’язане з співвідношенням 

неозначностей для енергії і часу. Віртуальна частинка – принципово відрізняється 

від частинки, яку можна спостерігати в експерименті. Вона існує малий час Δt – 

настільки малий, щоб визначена співвідношенням неозначеностей енергія ΔЕ =
h
 Δt 
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виявилася достатньою для «народження» маси, яка дорівнює масі віртуальної 

частинки. Таким чином, виникнення віртуальної частинки не вимагає спеціальних 

затрат енергії. Ці частинки народжуються ніби самі по собі, з тим щоб незабаром 

зникнути. Фізичний вакуум як раз і являє собою простір, в якому народжуються і 

знищуються міріади віртуальних частинок. Можна сказати, що він володіє якоюсь 

енергією (яка відповідає основному енергетичному стану полів), яка весь час 

перерозподіляється між віртуальними частинками. Однак скористатися енергією 

вакууму ми, природно, не можемо – адже це є найнижчий енергетичний стан полів. 

При наявності зовнішнього джерела енергії можна реалізувати збудженість полів – 

тоді спостерігатимуться звичайні (не віртуальні) частинки. 

Звичайний електрон можна уявити собі оточеним «хмаринкою» віртуальних 

фотонів. Звичайний фотон рухається в «супроводі» віртуальних електронно-

позитронних пар. Розсіяння електрона на електроні можна розглядати як обмін 

віртуальним фотоном – одним або кількома. 

Віртуальні частинки народжуються не лише звичайними частинками, але й 

іншими, віртуальними частинками. Завдяки цьому «порожній» простір і 

перетворюється у фізичний вакуум. 

Важливо підкреслити, що на відміну від попередніх картин світу сучасна 

природничо-наукова картина розглядає світ на якісно глибшому, фундаментальному 

рівні. Атомістична концепція була присутня у всіх попередніх картинах, однак лише 

тепер вдалося створити теорію атома, яка дала можливість пояснити періодичну 

систему хімічних елементів, утворення різних видів хімічних зв’язків, 

багаточисленні фізичні і хімічні явища. Сучасна картина розкрила світ мікроявищ, 

дослідила незвичайні властивості мікрооб’єктів і в результаті самим радикальним 

чином вплинула на уявлення, які вироблялися століттями, змусивши переглянути їх 

і в багатьох випадках рішуче порвати з традиційними поглядами і підходами. 

Всі попередні картини світу страждали своєю метафізичністю: вони виходили з 

чіткого розмежування всіх досліджуваних сутностей, стабільності і статичності. 

Спочатку вони перевищували роль механічних законів, а потім електромагнітних 
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явищ, намагаючись в одному випадку звести всі закони до механіки, а в другому – 

до електромагнетизму. Така орієнтація на крайності, на чіткі і безумовні 

розмежування, на закінченість метафізична за самою своєю суттю. Сучасна 

природничо-наукова картина світу рішуче пориває з подібною орієнтацією. В її 

основі буяння взаємоперетворень, гра випадку, багатогранність явищ. Заснована на 

ймовірнісних законах, сучасна картина світу діалектична: природно, що вона значно 

тонше, ніж попередні картини, відображає діалектично суперечливу дійсність. 

У зв’язку з цим слід спеціально виділити ще одну принципову відміну сучасної 

картини від попередньої. Раніше розглядалися окремо – речовина, поле, вакуум 

(порожній або з ефіром). В сучасній картині як речовина, так і поле складаються з 

елементарних частинок, а частинки взаємодіють між собою, взаємоперетворюються. 

Більше того, вакуум також «складається» з частинок (віртуальних частинок), які 

взаємодіють як між собою, так і з звичайними частинками. Таким чином, зникають 

фактично межі між речовиною і полем і навіть між вакуумом, з одного боку, і 

речовиною і полем – з другого. На фундаментальному рівні всі грані в природі 

дійсно виявляються умовними. 

Якщо раніше мова йшла дійсно про фізичні картини світу, то тепер для картини 

світу характеристика «фізична» була б занадто вузькою. В цій картині фізика тісно 

об’єднується з іншими природничими науками – вона фактично зливається з хімією 

і виступає в найтіснішому зв’язку з біологією: недаром сучасну картину світу 

характеризують як «природничо-наукову». Для неї характерним є стирання всіх і 

всіляких граней. Тут час і простір виступають як єдиний просторово-часовий 

континуум, маса і енергія взаємозв’язані, хвильовий і корпускулярний рух в 

певному розумінні об’єднуються, характеризуючи один і той самий об’єкт, нарешті, 

речовина і поле взаємоперетворюються. Зникають межі між традиційними 

розділами всередині самої фізики, навіть такі, здавалося б, далекі один від одного 

розділи, як астрофізика і фізика елементарних частинок, виявляються 

взаємозв’язаними настільки сильно, що доводиться говорити про справжню 

революцію в космології. 
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Вчення про Всесвіт (космологія) – один з найважливіших елементів будь-якої 

картини світу. В сучасній картині світу космологія посідає особливе місце – вона не 

просто описує будову Всесвіту, а розглядає Всесвіт в його розвитку. 

В 1922 р. А. А. Фрідман знайшов розв’язання рівнянь загальної теорії 

відносності А. Ейнштейна: виявилось, що розв’язок є нестаціонарним – Всесвіт 

повинен або розширятися або стискатися. В 1929 р. американець Е. Хаблл виявив 

розбігання галактик (за червоним зміщенням в їхніх спектрах), що свідчило про 

розширення Всесвіту. Повертаючи подумки назад картину розширення Всесвіту, 

вчені прийшли до висновку, що приблизно 20 млрд років назад Всесвіт містився в 

надзвичайно малому об’ємі і мав як завгодно велику густину; в результаті Великого 

вибуху він почав розширюватися,інакше кажучи, почав існувати Всесвіт. Вченим 

вдалося прослідкувати за розвитком розширення Всесвіту з малих часток першої 

секунди після моменту Великого вибуху. Але ми не знаємо ні причин, які викликали 

вибух, ні того, що було до нього. В 1965 р. було виявлено так зване реліктове 

випромінювання, яке є наочними слідами подій, пов’язаних з Великим вибухом (так 

називають космічне мікрохвильове випромінювання). 

В еволюції Всесвіту від моменту Великого вибуху до наших днів виділяють три 

періоди: першу секунду, перший мільйон років і всю решту часу, яка становить 

приблизно 20 млрд років. 

Перший період називають «дуже-дуже раннім Всесвітом». Це надзвичайно 

густий і гарячий Всесвіт. Моменту, який дорівнює одній сотій секунди від моменту 

Великого вибуху, відповідала температура 10
11

К; до кінця першої секунди 

температура знизилась до 10
10 

К. Звичайно, ні про які атоми і ядра говорити при 

цьому не доводиться – вся матерія існувала тоді у вигляді високоенергетичних 

частинок (електронів, позитронів, нейтрино, протонів, нейтронів) і їхніх 

античастинок, а також фотонів; все це утворювало своєрідний «космічний борщ» 

густиною в мільярди разів більшою за густину води. В перші митті існування 

Всесвіту в ньому було майже порівну частинок і античастинок, з рівною 

ймовірністю йшли процеси народження пар і їхньої анігіляції. Але вже до кінця 
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першої секунди внаслідок охолодження Всесвіту починають переважати процеси 

анігіляції. Коли б з самого початку частинок і античастинок була точно однакова 

кількість, то внаслідок анігіляції у Всесвіті, в кінцевому рахунку, не залишилося б 

нічого, крім фотонів і нейтрино. На щастя, вихідна рівність частинок і античастинок 

була не зовсім точною: 1000 000 000 частинок припадало 99 999 999 античастинок. 

Завдяки цьому мізерно малому неспівпаданню у Всесвіті, крім фотонів і нейтрино, 

існує також речовина. Та сама речовина, з якої побудовані галактики, зірки, планети 

і ми з вами. 

Наступний етап – ера плазми – охоплює приблизно перший мільйон років. 

Особливої уваги заслуговують в цьому періоді кілька перших хвилин. Протягом цих 

хвилин йшов процес утворення найлегших атомних ядер – дейтерія і тритія. За п’ять 

хвилин температура впала настільки, що реакції ядерного синтезу тимчасово 

припинилось; ядра решти елементів виникнуть значно пізніше. В кінці даного 

періоду, тобто через мільйон років після Великого вибуху температура Всесвіту 

знизилась до 3000 К і виникли умови, сприятливі для утворення атомів водню; 

почався третій період.  

Третій період називають ерою «прозорого Всесвіту». На початку цього періоду 

сталося розділення речовини і випромінювання. Замість плазми Всесвіт тепер 

заповнювала гігантська хмара газу, який складався з атомів водню і гелію; густина 

хмари становила на початку періоду приблизно 10
-21

г/см
3
. Після утворення хмари з 

атомів водню і гелію у Всесвіті починають формуватися галактики і зірки. Під дією 

сил тяжіння речовина збирається в згустки. При стисканні цих згустків температура 

підвищується і знову наближається до 10
7
К. Знову стають можливими термоядерні 

реакції. Завдяки енергії, яка виділяється в цих реакціях, сила тиску в надрах зірки 

підвищується настільки, що зрівноважує силу тяжіння. Подальше стискання зірки 

припиняється і встановлюється рівновага. В цьому рівноважному стані зірка може 

перебувати дуже довго – поки весь водень в ході термоядерних реакцій не 

перетвориться в гелій. Для зірки типу нашого Сонця ця стадія може тривати близько 

десяти мільярдів років. В більш масивних зірках температура вища, і вони згоряють 
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швидше. Але в будь-якому випадку рахунок йде на багато мільйонів років. За такий 

термін в надрах зірок відбуваються повільніші ядерні реакції, які не встигли 

відбутися за перші секунди на початку еволюції Всесвіту. В цих реакціях 

утворюються елементи більш важкі за гелій. 

При ядерному синтезі в перші секунди ланцюжок реакцій обірвався на гелії, 

оскільки наступні за ним ядра з масою 5 і 8 нестійкі. В надрах зірок ядра більш 

масивні, ніж гелій, народжуються в складних реакціях. Наприклад, водень 

утворюється при потрійних співударах: 
4
Не+

4
Не+

4
Не=

12
С+7,7 МеВ. В цій реакції 

виділяється надмір енергії 7,7 МеВ. Ймовірність такого синтезу і, отже, поширеність 

водню у Всесвіті була б дуже малою, коли б ядро 
12

С не мало резонансного рівня як 

раз з енергією 7,7 МеВ. Завдяки цьому надмірна енергія поглинається, а ядро, що 

виникає, стає нестійким, а ймовірність реакції утворення вуглецю з гелію сильно 

підвищується. При зіткненні ядер вуглецю з ядрами водню і гелію в зоряних надрах 

синтезуються все важчі ядра – аж до заліза. Ще важчі елементи народжуються при 

вибухах масивних зірок, відомих як спалахи «наднових». 

Час життя масивних зірок не дуже великий – десятки мільйонів років. Тому ті з 

них, що утворилися в перший мільярд років історії Всесвіту, вже давно закінчили 

свій шлях, збагативши світ важкими елементами. Сонце й планети, в тому числі й 

наша Земля сформувалися вже значно пізніше з речовини, яка залишилася від 

масивних зірок першого покоління. Відбувалося це близько п’яти мільярдів років 

тому назад, або приблизно 15 мільярдів після Великого вибуху. 

Отже, історія Всесвіту від першої секунди його існування до нашого часу вчені 

уявляють сьогодні досить ясно: «А що чекає Всесвіт в майбутньому?» Його 

розширення відбувається з швидкістю, яка поступово зменшується. В будь-якому 

випадку ще один-два десятки мільярдів років Всесвіт продовжуватиме розширятися. 

подальша його доля залежить від того, якою буде середня космічна густина, чи 

виявиться вона достатньою, щоб сили тяжіння змусили Всесвіт почати стискатися. 

Підраховано, що коли середня густина речовини в теперішньому Всесвіті 

перевищить критичне значення, яке дорівнює 2.10
-29 

г/см
3 

, то сили тяжіння зможуть 
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в подальшому зупинити процес розширення – Всесвіт почне стискатися з 

швидкістю, яка поступово зростатиме. Стискання Всесвіту триватиме приблизно 

стільки ж часу, скільки тривало розширення, і завершиться стисканням його в 

«точку» з нескінченно високою густиною. Якщо ж середня космічна густина 

виявиться нижчою за критичну, Всесвіт розширюватиметься вічно. В першому 

випадку говорять про закриту модель Всесвіту, а в другому – про відкриту. 

Сьогодні незрозуміло,яка модель відповідає дійсності. Є дані, що середня 

космічна густина близько 10
-30 

г/см
3
; це менше критичного значення. Але в дійсності 

густина повинна бути вищою за рахунок міжгалактичного йонізованого водню, 

зірок, що погасли і, можливо, нейтрино (якщо виявиться, що нейтрино мають масу 

спокою, яка не дорівнює нулю). Таким чином, маса нейтрино і доля Всесвіту 

виявилися на шальках терез. 

Вкажемо на ще одну принципову обставину. Всі попередні картини світу 

створювалися ніби ззовні – дослідник вивчав навколишній світ абстраговано, поза 

зв’язком з собою, будучи повністю переконаним, що можна досліджувати явища, не 

порушуючи їх перебігу. Така була сторіччями закріплена природничо-наукова 

традиція. У процесі створення сучасної картини світу ця природничо-наукова 

традиція рішуче ламається. Вона змінюється принципово іншим підходом до 

вивчення природи, тепер наукова картина світу створюється вже не «ззовні», а 

«зсередини», сам дослідник стає невід’ємною частиною створюваної ним картини. В 

полі зору сучасної науки насамперед – мережа взаємовідносин людини з природою, 

ті зв’язки, внаслідок яких ми, тілесні істоти, являємо собою частину природи, яка 

залежить від інших її частин і в результаті яких сама природа виявляється 

предметом нашої думки і дії лише з самою людиною. Наука вже не займає позиції 

лише спостерігача природи, вона усвідомлює себе як частковий вид взаємодії 

людини з природою. Науковий метод, який зводився до ізоляції, аналітичного 

пояснення і впорядкування, наштовхнувся на свої межі. Виявилося, що його дія 

змінює і перетворює предмет пізнання, внаслідок чого сам метод вже не може бути 
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відстороненим від предмета. В результаті природничо-наукова картина світу, по 

суті, перестає бути лише природничо-науковою. 

 

2.8. Методологічні проблеми сучасної наукової картини світу 

Методологічні проблеми сучасної наукової картини світу органічно пов’язані з 

проблемами матеріалістичної діалектики. Володіння методологією сучасної науки є, 

в кінцевому рахунку, володінням діалектикою. Використання цієї методології в 

практиці навчання є практичним навчанням діалектиці. Таким чином, розмова про 

методологію сучасної науки – це, по суті справи, розмова про діалектику: діалектику 

необхідного і випадкового, збереження і зміни, одиничного і загального тощо. 

Почнемо її з діалектики необхідного і випадкового – покажемо, як сучасна наука 

прийшла до висновку про фундаментальність ймовірнісних закономірностей. 

Наука розглядає два основні типи причинно-наслідкових зв’язків і відповідно 

два типи закономірностей – динамічні і статистичні (ймовірнісні). Перші дають 

можливість робити передбачення абсолютно жорсткі, однозначні, а другі – 

ймовірнісні. Після того як в середині ХІХ ст. Ймовірність почала застосуватися у 

фізиці, виникло питання про співвідношення між динамічними і статистичними 

закономірностями. 

Спочатку дане питання розв’язувалося на користь примата динамічних 

закономірностей. Вважалося, що статистичні закони обумовлені неповнотою наших 

знань, що до ймовірнісного опису доводиться вдаватися, коли невідомі деталі 

картини, коли важко або не можна точно врахувати всі дані, всі взаємодії. Таку 

концепцію можна назвати концепцією неповноти знань або, краще, концепцією 

примата динамічних законів. Фактично вона вважала, що за статистичними 

законами обов’язково «приховуються» динамічні, що в основі всього лежать саме 

динамічні закони, які як раз і виражають об’єктивні причинно-наслідкові зв’язки. В 

одних випадках ми використовуємо ці закони, в інших виявляємося не в змозі цього 

зробити: тоді і виходять на сцену ймовірнісні закони. 



 

85 

 

Згідно даної концепції, поведінку газу можна було б описати не ймовірнісно, а 

цілком однозначно, коли б ми змогли задати початкові стани всіх молекул у цьому 

газі і врахувати всі зіткнення молекул. Тоді газові закони були б одержані як 

наслідок динамічних законів класичної механіки Ньютона, застосованих до окремих 

молекул. Але внаслідок занадто великого числа молекул ми практично не можемо 

прослідкувати за поведінкою кожної з них і тому доводиться користуватися 

ймовірнісними законами статистичної механіки. 

Коли з’ясувалося, що ймовірнісна поведінка притаманна не лише великому 

колективу, але й окремим атомам і молекулам (це продемонструвала квантова 

механіка), прихильники даної концепції припустили наявність якихось «прихованих 

параметрів», які підкоряються динамічним законам і описують поведінку на 

глибшому рівні. В даний час пошук «прихованих параметрів» в квантовій механіці 

припинено. 

В рамках концепції примату динамічних закономірностей причинність 

пов’язується, по суті справи, лише з цими закономірностями. Випадковість 

розглядається лише в суб’єктивному плані (неповнота наших знань), об’єктивна 

випадковість ототожнюється попросту з відсутністю причинності. Показово, що 

замість термінів «динамічні» і «статистичні» нерідко вживаються терміни 

«причинні» і «випадкові», тим самим причинність протиставляється випадковості – 

або причинність або випадковість. Недаром ймовірнісну поведінку мікрооб’єктів 

певний час розглядали як результат порушення принципу причинності в квантовій 

механіці. 

Концепція примату динамічних закономірностей виявилася дуже живучою. Це 

пояснюється рядом причин. По-перше, статистичні фізичні теорії виникли пізніше 

динамічних, як здавалося, на базі останніх. Так, статистична механіка має як свого 

«динамічного аналога» класичну механіку, а мікроскопічна електродинаміка – 

класичну електродинаміку. По-друге, здавалося б (та й сьогодні здається багатьом), 

що однозначні передбачення, що їх дістають в динамічних теоріях, в більшій мірі, 

ніж ймовірнісні, відповідають самому духу «точної науки». По-третє, для розуміння 
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принципової ролі статистичних законів вимагається володіння діалектикою 

розгляду таких діалектичних категорій, як необхідне і випадкове, можливе і дійсне. 

Саме недіалектичне розуміння цих категорій і є та основа, на наш погляд, причина, 

яка пояснює приниження і навіть заперечення принципової ролі статистичних 

законів. 

В цьому зв’язку згадаємо так звану концепцію рівноправ’я. на відміну від 

попередньої концепції, вона не утверджує примату динамічних закономірностей. 

Вона виходить з того, що динамічні і статистичні закономірності в певному 

розумінні рівноправні – вони відіграють однаково важливу роль, але в різних 

галузях: закони поведінки індивідуальних об’єктів динамічні, а закони поведінки 

великих колективів статистичні. Згідно такої концепції, при переході, наприклад, від 

вивчення руху окремої молекули до вивчення газу динамічні закони повинні 

переходити в статистичні. 

Концепція рівноправ’я може здатися більш прогресивною в порівнянні з 

концепцією примату динамічних закономірностей. Однак вона також здається 

сьогодні неправомірною. Серйозного удару цій концепції завдала квантова механіка, 

яка показала, що для прояву статистичних закономірностей необов’язкова наявність 

колективу об’єктів – навіть окремий об’єкт може описуватися цими 

закономірностями. Неспроможність концепції рівноправ’я пояснюється свавіллям, 

допущеним тут при виборі категорій діалектики. Не можна такі поняття, як 

динамічні і статистичні закони, відносити до категорій, єдиних у протилежності. 

Вказані поняття не є діалектичними категоріями. В якості таких категорій слід 

розглядати необхідне і випадкове, можливе і дійсне. 

Розглядаючи проблему співвідношення між динамічними і статистичними 

закономірностями, сучасна наука виходить з концепції примату статистичних 

закономірностей. Не лише динамічні, але й статистичні закони виражають 

об’єктивні причинно-наслідкові зв’язки. Більше того, саме статистичні 

закономірності є фундаментальними, в порівнянні з динамічними закономірностями 

вони глибше виражають вказані зв’язки. Сучасну концепцію можна сформулювати 
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так: «Динамічні закони є першим, нижчим етапом в процесі пізнання 

навколишнього світу; статистичні закони більш досконало відображають об’єктивні 

зв’язки у природі: вони є наступним, вищим етапом пізнання». 

Всі фундаментальні фізичні теорії можна розділити на дві групи – динамічні і 

статистичні теорії. В динамічних теоріях величини підкоряються однозначним 

(динамічним) закономірностям; статистичні теорії ґрунтуються на ймовірнісних 

(статистичних) закономірностях. 

До динамічних теорій відносяться класична механіка (вона була створена в 

ХУП-ХУШ ст.), механіка суцільних середовищ, тобто гідродинаміка (ХУШ ст.) і 

теорія пружності (початок ХІХ ст.), феноменологічна термодинаміка (ХІХ ст.), 

класична електродинаміка, включаючи хвильову оптику (ХІХ ст.), спеціальна і 

загальна теорія відносності (початок ХХ ст.). В цих теоріях стан фізичного об’єкту 

(системи) однозначно визначається завданням точних значень тих чи інших 

величин. В класичній механіці, наприклад, стан системи задається значеннями 

координат і проекцій швидкостей частинок. В механіці суцільних середовищ замість 

набору координат і швидкостей частинок використовують функції, які описують 

розподіл у просторі певних величин – густини, тиску, швидкостей тощо. В 

термодинаміці стан системи описують термодинамічні параметри – об’єм, 

температура, тиск тощо. В електродинаміці розглядаються напруженості і індукції 

електричного і магнітного полів. У всіх динамічних теоріях величини, які 

визначають стан системи, є неперервними функціями просторових координат і часу. 

Істотно, що знання значень цих величин в початковий момент часу дає можливість, 

в принципі, однозначно визначити значення величин в будь-який наступний момент. 

Майже всі фундаментальні динамічні теорії були створені у ХУШ-ХІХ ст.; з 

ними пов’язане становлення фізики як науки, яка охоплює широке коло явищ – 

механічних, теплових, електричних, магнітних, оптичних. З динамічних теорій лише 

теорія відносності створена в ХХ ст. Після її створення на самому початку століття 

переможна хода динамічних теорій припинилась – з тих пір нових динамічних 
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теорій не з’явилося. Теорія гравітації Ейнштейна – це останній тріумф динамічних 

закономірностей. 

Інша справа статистичні теорії. Перше ймовірність була використана у фізиці в 

середині ХІХ ст. Саме тоді і з’явилися вперше терміни «динамічна теорія» і 

«статистична теорія». 

Перша статистична фізична теорія – статистична механіка – виникла в другій 

половині ХІХ ст. на основі фундаментальних праць Максвелла і Больцмана. 

Незабаром з’ясувалося, що застосування цієї теорії до теплових процесів дає 

можливість пояснити найважливіші положення феноменологічної термодинаміки і 

насамперед друге начало термодинаміки. І все-таки статистична механіка з 

великими труднощами завойовувала прихильників – занадто сильною була загальна 

тяга до «точних» динамічних теорій. Остаточно вона завоювала визнання на початку 

нашого століття, коли А. Ейнштейн і М. Смолуховський (1872-1917) створили 

теорію броунівського руху. Тут важливо підкреслити два моменти. Перший: 

броунівський рух виявився першим детально дослідженим явищем, пов’язаним з 

флуктуаціями. Другий: на прикладі броунівського руху було показано, що 

статистичні закони можуть застосовуватися не лише до колективу й частинок, але й 

до окремих частинок. 

На межі ХІХ і ХХ ст. Лоренц заклав основи електронної теорії речовини – 

мікроскопічної електродинаміки. Це означало, що статистичні методи почали 

поширюватися на електричні і магнітні явища. В основі статистичної механіки 

лежало припущення, що речовина має дискретну структуру – складається з молекул 

(в другій половині ХІХ ст. це припущення було далеко не загальновизнаним); 

мікроскопічна електродинаміка ґрунтувалася на припущенні про дискретність 

електричних зарядів. В рамках мікроскопічної електродинаміки об’єдналося вчення 

про теплоту і електромагнетизм. Це дало можливість П. Ланжевену (1872-1946), 

побудувати в 1905 році теорію парамагнетизму речовини. В 1910 році А. Ейнштейн 

створив теорію розсіювання світла на мікроскопічних неоднорідностях середовища, 
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обумовлених флуктуаціями його густини; тим самим дістали пояснення голубий 

колір неба і червоне світло Сонця, яке заходило. 

Підкреслимо ще раз, що в мікросвіті ймовірність відіграє принципову роль – 

вона характеризує поведінку окремої частинки. Квантова механіка стала 

вирішальним аргументом на користь фундаментальності статистичних 

закономірностей. Саме в цей час і виникла сучасна концепція, яка стверджує примат 

статистичних закономірностей. 

Всі статистичні теорії відрізняються від динамічних передусім змістом поняття 

стану системи. На відміну від динамічних, в статистичних теоріях стан задається не 

значеннями фізичних величин, а законами розподілу, які дають ймовірності того, що 

розглядувані величини набувають тих чи інших значень. Самі ж величини є 

випадковими – вони не набувають певних значень в заданих умовах. 

Починаючи з 20-х років ХХ ст., після створення нерелятивістської квантової 

механіки, весь подальший розвиток фізики мікросвіту йшов під прапором квантових 

теорій статистичного характеру. Переможна хода статистичних законів, яка 

почалася в другій половині ХІХ ст., привела до того, що динамічні закони зовсім 

втратили бувше значення основного, а іноді і єдиного методу дослідження 

фундаментальних процесів природи. З фундаментальних статистичних теорій, які 

виросли на «грунті» квантової механіки, вкажемо на квантову електродинаміку, 

теорію слабких взаємодій, квантову хромодинаміку. Всі ці теорії показали, що 

ймовірнісні закони керують не лише значеннями тих чи інших фізичних величин 

(координат, імпульса, енергії тощо, але й самими числами частинок, що на рівні 

мікроявищ сам факт існування матерії в тій чи іншій формі визначається 

ймовірнісними законами. Особливої уваги заслуговує той факт, що в сучасній фізиці 

фізичний вакуум розглядається не як порожнеча, а як простір, «заповнений» 

віртуальними частинками, які випадково виникають і зникають. 

Остання фундаментальна динамічна теорія (теорія відносності) була створена 

на самому початку ХХ ст. Перша статистична теорія (статистична механіка) виникла 

в другій половині ХІХ ст. В цілому ХІХ ст. – це століття динамічних теорій; ХХ ст. 
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– це парад статистичних теорій. Глибше проникнення в суть матерії вимагало 

переходу від динамічних теорій до статистичних. Деякі з статистичних теорій 

виникли як своєрідні аналоги створених раніше динамічних теорій, можна сказати, 

що вони створювалися на базі відповідних динамічних теорій (статистична механіка 

на базі класичної; мікроскопічна електроніка на базі електродинаміки Максвелла). 

Але більшість статистичних теорій з самого початку розвивалися як саме 

статистичні; (для них аналогія з динамічними теоріями в принципі неможлива. 

Такими є квантова механіка, квантова електродинаміка, теорія слабких взаємодій, 

квантова електродинаміка). 

Отже, навіть загальний погляд на історію виникнення фундаментальних 

фізичних теорій дає підстави для висновку, що динамічні теорії відповідали 

першому етапу в процесі пізнання природи людиною, тоді як на наступному етапі 

головну роль почали відігравати статистичні теорії. Вже звідси видно, що 

ймовірнісні закономірності є глибшими, більш фундаментальними в порівнянні з 

динамічними, і що спроби шукати «приховані» за статистичними законами 

однозначні зв’язки заздалегідь приречені на невдачу. 

Завжди вважалося очевидним, що прості системи, які описуються динамічними 

теоріями, повинні вести себе жорстко детерміновано, що при розгляді таких систем 

немає ніякої необхідності вдаватися до ймовірнісних. Як з’ясувалося, така точка 

зору не зовсім вірна. Виявилося, що ймовірності проявляють себе навіть там, де 

панують однозначні причинно-наслідкові зв’язки. Вони проявляються, наприклад, у 

поведінці дуже простих динамічних систем, які описуються в рамках класичної 

механіки чи гідродинаміки. Виявлення і розуміння того факту, що хаотична, 

випадкова поведінка можлива навіть в дуже простих динамічних системах, стало 

чудовим відкриттям сучасної науки. 

Виникає питання, за рахунок чого виникає випадковість в поведінці простої 

динамічної системи? Це пов’язано з нестійкістю руху системи. Нестійка динамічна 

система виявляється, по суті справи, системою статистичною. 



 

91 

 

Ймовірнісна поведінка простих динамічних систем – вагомий аргумент на 

користь фундаментальності статистичних закономірностей. Однак можна піти ще й 

далі – показати, що динамічні теорії аж ніяк не протистоять статистичним, а 

включаються в рамки останніх як граничний випадок (тому і не можна розглядати 

динамічні і статистичні закони як дидактичні категорії). Це добре видно на прикладі 

класичної механіки, яку можна розглядати як граничний випадок квантової 

механіки. 

Одним з основних принципів класичної механіки є принцип найменшої дії. 

Його можна сформулювати так: з усіх можливих траєкторій між початковою і 

кінцевими точками тіло «обирає» таку, для якої мінімальною є величина, яку 

називають дією. З точки зору квантової механіки принцип найменшої дії – це 

принцип максимальної ймовірності. Тіло не «обирає» класичну траєкторію; це 

просто і є найбільш ймовірна з усіх можливих траекторій. 

Поділ фундаментальних теорій на динамічні і статистичні, є строго кажучи, 

умовним. Фактично всі фундаментальні теорії повинні розглядатися як статистичні. 

Так, класичну механіку з повною основою слід вважати статистичною теорією, 

оскільки принцип найменшої дії, який лежить в її основі, має ймовірнісну природу. 

Звичайно, класичну механіку можна сформулювати, не вдаючись до ймовірностей; 

але ймовірнісний опис в даному випадку не лише можливий, але, більше того, саме 

він відповідає глибшому рівню розгляду теорії. Зауважимо, що на відміну від 

класичної квантову механіку в будь-якому випадку треба розглядати на мові 

ймовірностей. Правда, головна різниця між цими механіками полягає в іншому (в 

кінцевому рахунку, обидві механіки описуються на мові ймовірностей) – справа в 

тому, що в квантовій механіці первинною величиною є не сама ймовірність, а 

амплітуда ймовірності (хвильова функція), що тут є специфічне явище інтерференції 

амплітуд, яке не має аналога в класичній механіці. Іншими словами, головна відміна 

між квантовою механікою і класичною полягає не в тому, використовується чи не 

використовується ймовірність (вона використовується в обох теоріях), а в різниці 

правил роботи з ймовірностями. 
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У фізиці закони збереження посідають особливе місце. Існує точка зору, що ці 

закони є найглибшими законами природи, до яких, можливо, зведеться в 

майбутньому вся фізика; вони є динамічними законами, тому первинними слід 

вважати все таки не статистичні, а динамічні закономірності. Можна сказати, щ 

закони збереження – це останній бастіон прихильників концепції примату 

динамічних закономірностей. Але й цей бастіон виявляється на перевірку 

ненадійним. По-перше, не можна звести всі закони природи до сукупності законів 

збереження. Адже ці закони є певними заборонами, які накладаються на процеси, 

що відбуваються в природі. По-друге, закони збереження зовсім не відміняють 

ймовірнісної природи процесів. Вони формулюють умови, при яких ймовірність 

певних процесів виявляється рівною нулеві. По-третє, не слід так категорично 

вважати, що самі закони збереження є динамічними законами. На рівні мікроявищ ці 

закони виявляють статистичний характер, що проявляється у співвідношеннях 

неозначеностей. Закони збереження імпульсу й енергії строго виконуються для 

статистичних середніх і на досить великих просторово-часових інтервалах. Отже, 

закони збереження найважливіших механічних величин мають не динамічний, а 

статистичний характер. Точніше, динамічний характер ці закони набувають лише на 

великих інтервалах. 

Говорячи про фундаментальність ймовірнісних закономірностей, не слід 

обмежуватися рамками власне фізики. Ці закономірності, фундаментальні закони 

мають місце в біології. Маються на увазі закономірності випадкового комбінування 

генів при схрещуванні, встановлені Г. Менделем, закони розщеплення і незалежного 

розподілу генів, а також відкриті Т. Морганом закон спільного спадкування 

зчеплених генів і явище перехресту хромосом. Випадкові спадкові зміни пов’язані 

не лише з комбінуванням генів при схрещуванні; вони можуть бути обумовлені дією 

зовнішнього середовища на генну структуру хромосом, а також випадковими 

порушеннями в біологічному механізмі, який забезпечує збереження генетичної 

інмейозі. Ці спадкові зміни називають мутаціями. В цілому картина мутацій виявляє 

закономірність, яка виражається законом гомологічних рядів, відкритим 
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М. І. Вавіловим. Генетика – принципово статистична теорія; вона дала строге 

наукове обґрунтування дарвінівської теорії походження і еволюції видів, пояснила, 

як саме відбувається спадкоємність змінених ознак. 

Фізик добре знає, що флуктуації величин, які характеризують макросистему, 

завжди дуже малі. Саме тому макросистему можна описувати в першому 

наближенні за допомогою динамічних законів, що й робиться у феноменологічній 

термодинаміці. Виходить, що при переході з атомно-молекулярного рівня розгляду 

на макрорівень відбувається взаємна компенсація багаточислених випадкових 

відхилень в поведінці молекул; в результаті поведінка макросистеми як цілого 

виявляється однозначно передбачуваною. 

Біолог має справу з якісно іншою ситуацією. Окремі флуктуації, які 

характеризують випадкові зміни тієї чи іншої генетичної програми, посилюються в 

мільйони мільярдів раз і виявляються на макрорівні – в організмі – фенотипі. Ніякої 

взаємної компенсації подібних флуктуацій тут немає. Окрема флуктуація зростає до 

макророзмірів. Припустимо, що в зіготу потрапив ген, який змутував. В міру 

розвитку даного організму відбувається багатократний поділ клітин і в результаті 

ген-мутант виявляється про дубльованим і випадкова комбінація генів, яка 

реалізується в розглянутій зіготі. Таким чином, у процесі становлення фенотипу 

випадкові зміни генетичної програми виявляються багатократно підсиленими – вони 

переходять з атомно-молекулярного рівня на макрорівень. На макрорівні 

відбувається відбір фенотипів – знищуються фенотипи, які випадково виявилися 

непристосованими до умов проживання, зберігаються і дають потомство 

пристосовані до цих умов фенотипи. Однак, випробуваним надається зайвий шанс. 

Зміни генетичної програми, які не виявилися придатними сьогодні, можуть 

знадобитися завтра. Нехай випадково виникла зміна протягом кількох поколінь 

фенотипів «подрімає», замаскувавшись в рецесивному генотипі, раптом вона 

знадобиться в майбутньому. 

Із сказаного випливає,що процес еволюції в живій природі є принципово 

непередбачуваним, в тому розумінні, що не можна передбачити виникнення того 
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або іншого конкретного виду. Інакше кажучи, будь-який вид є явище випадкового 

характеру. Можна знищити вид, можна створити якийсь новий вид, але не можна 

відновити вид, який зник. В цьому розумінні будь-який з існуючих нині видів 

унікальний. 

Генетика й еволюційна теорія особливо яскраво демонструють 

фундаментальність ймовірнісних закономірностей в біології, тут чітко проявляється 

принципова роль випадковостей. Але цим тема «Ймовірність в біології» далеко не 

вичерпується. Вона включає в себе такі важливі проблеми, як виникнення життя на 

Землі, зміни чисельності популяцій, моделювання процесів в нервовій системі, 

створення моделі людського мозку тощо. 

Зауважимо, що спроби моделювати роботу мозку в рамках хоча б проблеми 

розпізнавання образів були невдалими, поки розглядалися лише жорсткі однозначні 

зв’язки. Розв’язання цієї проблеми було одержано при використанні ймовірнісного 

підходу, який дав можливість створити кібернетичний пристрій – персептрон, - в 

саму конструкцію якого закладені зв’язки, організовані випадковим чином. Сьогодні 

вже немає сумнівів у тому, що будь-яка реалістична модель мозку повинна бути 

стохастичною, тобто повинна ґрунтуватися на ймовірнісних закономірностях. 

Ми приклали немало зусиль для переконання читача в тому, що 

фундаментальні не динамічні, а статистичні (ймовірнісні) закономірності. Цим 

зусиллям протистояло властиве нам усім прагнення пояснити навколишній світ на 

основі однозначних зв’язків, розкласти все по «поличках», досягти в усьому 

граничної ясності, яка виключає неозначеність чи недомовлення. Іншими словами, 

необхідно було подолати внутрішню симпатію до чітких метафізичних моделей, які 

не містять якихось напівтонів, суперечностей. Вказане подолання як раз і пов’язане 

з переходом від менш глибокого до більш глибокого розгляду законів природи. 

В динамічних закономірностях принципово відсутня діалектика необхідного і 

випадкового. Випадкове тут попросту виключається, а необхідне абсолютизується. 

Діалектику необхідного і випадкового виражають саме статистичні закономірності. 

Власне кажучи, вже звідси можна було б зробити висновок на користь концепції 
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примату статистичних закономірностей. Але такий висновок був би досить 

переконливим лише для тих, хто добре володіє діалектикою. На жаль, цього не 

можна сказати про багатьох учителів (а тим більше учнів), тому потрібна розгорнута 

аргументація згаданої концепції, з тим щоб краще продемонструвати діалектику 

необхідного і випадкового. Дослідження співвідношення динамічних і статистичних 

законів нерозривно пов’язане з розумінням категорій необхідного і випадкового. На 

основі цього дослідження з найбільшою повнотою може бути розкрита діалектика 

необхідного і випадкового, яка пронизує процеси природи, що нас оточує. Єдність 

протилежних категорій необхідного і випадкового в статистичних закономірностях 

фізики виступає безпосередньо. В них ми можемо прослідкувати, так би мовити, 

«механізм» зв’язку необхідного і випадкового, причому сама вона дана в строго 

кількісній формі. 

Отже, перехід від динамічного опису природи до статистичного 

(ймовірнісного), від динамічних закономірностей до ймовірнісних – це, по суті 

справи, перехід від метафізичного розгляду досліджуваного світу до діалектичного. 

Приведена раніше думка, що динамічні закономірності відповідають початковому 

етапу в процесі пізнання людиною світу, а статистичні – наступному, глибшому 

етапу, набуває тепер досить глибокий смисл: на першому етапі людина пізнавала 

світ метафізично, а на наступному етапі – діалектично. Перехід від першого етапу 

до наступного (перехід від фізики ХІХ ст. до сучасної фізики) – це і є фактично 

перехід від метафізичного дослідження світу до діалектичного. 

Діалектика необхідного і випадкового лежить в основі методології сучасної 

фізики. Вона не визнає ні «чистої» випадковості, ні «чистої» необхідності. 

Справді, спробуємо уявити собі абсолютно випадковий світ, тобто світ, де є 

чиста випадковість і взагалі немає необхідності. В такому світі відсутні були б будь-

які причинно-наслідкові зв’язки. За всякою об’єктивно випадковою подією стоять 

якісь причини, які викликали дану подію, що випадковість пов’язана з 

некорельованістю подій, що подія, яка виявилася випадковою в «одній площині», є в 

той же час необхідною в якійсь «іншій площині». Але в абсолютно випадковому 
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світі необхідності немає взагалі, значить, тут випадкова подія стає просто 

безпричинною. Такий світ можна було б назвати абсолютним хаосом, в ньому ніщо 

ні звідки не випливає і ніщо ні на що не впливає. Будь-який розвиток в цьому світі 

виключений. Подібний світ абсурдний, нереальний. 

Спробуємо тепер уявити другу метафізичну крайність – абсолютно необхідний 

світ, тобто світ, де є «чиста» необхідність і взагалі немає випадковостей. В такому 

світі все жорстко і раз назавжди передвизначено, все намертво обплутане 

ланцюгами чітких приписів. Як і в абсолютно випадковому світі, в такому світі 

виключений будь-який розвиток. Він такий же нежиттєвий і нереальний. 

Зрозуміло, що реальний світ повинен включати в себе і випадковість, і 

необхідність. Випадковість без необхідності і необхідність без випадковості ведуть 

до абсурду, до завідомо нереальної картини світу. 

Можна поставити й таке запитання: чи має смисл говорити про необхідність, 

якщо не розглядається поняття випадкового? Або: чи має смисл говорити про 

випадковість, якщо не береться до уваги поняття необхідного? 

Ми розуміємо, що не можна говорити про позитивне, якщо немає поняття 

негативного. Біологи досліджують спадковість саме тому, що існує змінюваність. 

Ми виділяємо симетричні форми, тому що можемо розрізняти симетричне й 

асиметричне. Ми говоримо про загальне, тому що існує часткове, одиничне. Точно 

так само слід сприймати необхідне й випадкове: необхідність як протилежність, 

заперечення випадковості: випадковість як протилежність, заперечення 

необхідності. І при тому не просто протилежність. Необхідне і випадкове єдині в 

своїй протилежності. У випадковостях проявляється необхідність, в хаосі 

впорядкованість. В будь-якому порядку проявляється певний безпорядок. Тому 

поряд з переходами від порядку до хаосу (переходами, звичними для нас) треба 

розглядати переходи від хаосу до порядку (переходи, до яких ми ще лише 

починаємо звикати). Досліджуючи процеси самоорганізації, відбору інформації з 

шуму, сучасна наука найбільш переконливо утверджує діалектику необхідного і 

випадкового. 
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У процесі вивчення фізики, біології, хімії (та інших предметів) принципово 

важливо на конкретних прикладах демонструвати твердження, що необхідність 

пробиває собі дорогу в рамках випадковості. Удари молекул в стінки посудини 

випадкові, але необхідна залежність тиску газу від його температури (при 

постійному об’ємі). Акти поділу ядер урану випадкові, але розвиток ланцюгової 

реакції необхідний. Спонтанні переходи атома із збудженого рівня на основний 

випадкові, але виникнення лазерної генерації необхідне. Флуктуації густини повітря 

в атмосфері випадкові, але голубий колір неба необхідний. Зіткнення молекул 

реагентів випадкові, але хід хімічної реакції необхідний. Місце знаходження 

електронів двох атомів, які вступають у взаємодію, випадкове, але виникнення 

хімічного зв’язку необхідне. Мутації випадкові, але процес відбору необхідний. 

Саме по собі те чи інше відкриття випадкове, але необхідна (закономірна) логіка 

розвитку науки, яка веде, в кінцевому рахунку, до відкриття. В рамках суспільства 

окремі народження людей випадкові, але закономірним є зростання чисельності 

населення. Подібних прикладів можна знайти дуже багато в рамках будь-якого 

навчального предмету. Ними переповнена й дійсність, яка нас оточує. 

Необхідність виявлена з маси випадковостей, виражається математично через 

ймовірність. Теорія ймовірностей є апаратом, який дає можливість розглянути 

діалектику необхідного і випадкового кількісно. Важливо розуміти: окремі елементи 

змінюються від випадку до випадку, а картина в цілому виявляє стійкість, 

закономірність, яка і виражається через ймовірність. Саме тому наш світ 

виявляється достатньо гнучким, динамічним, здатним до розвитку. Це світ, 

побудований на ймовірності. 

 

2.9. Картина світу й наукове мислення 

Наукова картина світу людини – це цілісна система систематизованих знань 

про загальні властивості і закономірності природи, яка формується в результаті 

узагальнення і синтезу основних природничонаукових понять і принципів, визначає 

ідеал наукового пізнання людини і стиль її наукового мислення. Сучасне наукове 
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мислення є мисленням ймовірнісним. Ймовірнісне мислення вимагає розуміння 

умовності догматів, орієнтацію на багатоваріантність, готовність до перебудови, до 

пошуку оптимальних шляхів. Необхідне правильне ставлення до випадкового, 

розуміння не лише його негативної, але й позитивної ролі в житті людини. Нарешті, 

потрібне знання і уміння застосовувати ймовірнісні підходи – не лише в науковій 

діяльності, але і у всій практичній роботі, в повсякденному житті. На жаль, наша 

школа досі не готує молодь до зустрічі з випадковим, до вірної оцінки ролі випадку 

в природі й людській практиці. В шкільних програмах випадковість не 

зустрічається. Школа завжди висувала на передній план всілякі догмати, знайомила 

лише з однозначними закономірностями, вимагала від учнів строго детермінованої 

поведінки, яка визначається жорсткими правилами. Вона не помічала ймовірності, 

пов’язуючи її лише з азартними іграми і не бажала мати з нею справу. Вона завжди 

вимагала: лише так і ніяк не інакше. Виходило, що школа відкривалася від життя. 

Більше того, сьогоднішній відрив школи від життя виявляється ще глибшим і 

драматичнішим, оскільки сьогоднішнє життя значно сильніше спирається на 

ймовірнісні закономірності. 

Досі школа говорить про досадну випадковість, яка вносить в наше життя 

неозначеність, невпевненість, і тривогу. Але давно помічено, що крім досадного є 

ще випадок щасливий, корисний, бажаний. Вперше, мабуть, зрозуміли користь 

випадковості й застосували її селекціонери. При штучному виведенні нових рослин, 

нових порід худоби, птахів і риб. Останнім часом випадковістю почали цікавитися 

інженери, які зуміли створити ряд дивовижних машин, незвичайні властивості яких 

одержані за рахунок введення в їх конструкцію елементів випадковості. Зрозуміли й 

оцінили важливу і корисну роль випадковості економісти і військові. Випадковість 

не пасивна, вона активно втручається в життя, плутаючи плани і створюючи 

можливості. Важко переоцінити вплив випадковості на природу, на наше життя. 

Досить сказати, що походження життя є випадковим процесом. Випадок в природі 

неминучий і закономірний. Він буває сліпим, а буває і дивовижно «прозорливий»: 
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руйнує так само неминуче, як і створює, викликає жаль так само часто, як і 

захоплення, перешкоджає і одночасно допомагає. 

Згідно сучасної точки зору, випадок не лише заважає, плутаючи і руйнуючи 

наші плани, але й допомагає створюючи нові можливості. Випадок виступає в ролі 

не лише нашого ворога, але й союзника і навіть помічника. 

У сучасного молодого покоління і в дорослих необхідно формувати сучасне 

ставлення до випадкового, формувати ймовірнісне мислення. Для цього передусім 

при вивченні фізики необхідно акцентувати увагу на питаннях, що мають 

ймовірнісну природу, пояснювати, що таке ймовірність, якою є специфіка 

ймовірнісних законів, про принципову роль випадковості, про зв'язок випадкового і 

необхідного. Це треба і можна робити вже при розгляді будови речовини й тиску в 

рідині і газах,броунівського руху, теплових явищ і, зокрема, фазових переходів. При 

вивченні хімії важливо звертати увагу на ймовірнісний характер хімічних реакцій, 

ймовірнісну природу електронних хмаринок в атомах. При вивченні біології 

важливо обговорювати ймовірнісну суть природного відбору, законів Менделя, 

мутацій. При вивченні фізики, хімії, біології потрібно демонструвати загальний 

принцип – ймовірнісні закономірності фундаментальні, оскільки виражають 

діалектику необхідного й випадкового. При вивченні різних навчальних предметів 

учні повинні зустрічатися з ситуаціями, коли в хаосі виявляється порядок, коли з 

хаосу народжується порядок. Зауважимо,що з ймовірнісним підходом тісно 

пов'язаний багатоваріантний підхід, він повинен знаходити відображення при 

вивченні історії й літератури.  

При вивченні фізики є можливість показати фундаментальну роль випадку в дії 

лазера й атомного реактора. 

В лазері відбувається генерація світлової хвилі від самодовільних (спонтанних) 

переходів атомів із збудженого стану в основний. Фотони, які народжуються при 

цих переходах, індукують індуковані переходи в інших збуджених атомах; в 

результаті виникають справжні лавини фотонів, які й утворюють лазерний промінь. 
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Але в спонтанних переходах народжуються фотони з випадковими напрямками 

руху: це означає, що індуктивно випущені фотони теж повинні мати різні напрямки 

руху. Один спонтанно народжений фотон, пролітаючи поблизу збуджених атомів, 

викличе появу лавини індукованих фотонів в напрямку свого руху. Другий 

спонтанно народжений фотон поведе лавину індукованих фотонів в іншому 

напрямку. Третій – в третьому напрямку і так далі. Як же утворюється ядерний 

промінь? 

Тут вирішальну роль відіграє резонатор лазера: він «дає можливість» 

підсилюватися одним фотонним лавинам і виводить з гри інші фотонні лавини. Тим 

самим здійснюється вибірковість підсилення: підсилюються лавини, породжені 

фотонами, які спонтанно народилися в напрямку оптичної вісі дзеркала резонатора. 

Це і є напрям лазерного проміння. Коли б не було спонтанних переходів в атомах 

активного елементу лазера, то не виникла б лазерна генерація.  

З хаосу випадкових, неузгоджених між собою переходів виникає, в кінцевому 

рахунку, гостро напрямлене випромінювання. Лазерна генерація демонструє 

народження порядку з хаосу. 

Розглянемо тепер, як починається ланцюгова реакція поділу ядер урану. 

Потрапляючи в ядро урану, нейтрон викликає його поділ на два осколка. При цьому 

звільнюється певна енергія і виникають два чи три вільних нейтрони. Нові нейтрони 

викличуть поділ вже двох-трьох ядер урану, число вільних нейтронів буде тепер ще 

більшим, і,значить, на наступному етапі поділиться ще більше ядер урану. Процес 

розвивається лавиноподібно. Але звідки береться перший нейтрон? 

Справа в тому, що ядро урану може розділитися не лише при потраплянні в 

нього нейтрона, але й зовсім випадково, інакше кажучи, спонтанно, самовільно. 

Саме від спонтанного поділу ядер і бере початок ланцюгова реакція. 

В обох розглянутих прикладах (в лазері і атомному реакторі) 

фундаментальність випадкового проявляється на рівні мікроявищ, на атомному 

рівні, а на макрорівні ніякої випадковості немає. 
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Фундаментальність випадкового в масштабі макросвіту можна побачити в 

біології, на прикладі еволюції в живій природі, в основі якої лежить відбір 

випадкових змін генетичних програм, викликаних мутаціями. 

Наприклад, в деяких орхідей квітки нагадують за виглядом самок джмелів. 

Опилюються вони самцями джмелів, які приймають їх за самок. Припустимо, що 

виникла мутація, яка змінила форму або забарвлення квітки. Така квітка залишиться 

неопиленою. Можна сказати, що відбір забракував мутацію, яка змінила зовнішній 

вигляд квітки. Але коли один з видів орхідей став самозапилюваним, квітки цього 

виду набули за рахунок мутацій різноманітну форму і забарвлення. 

В сучасній науці і практиці застосовуються спеціальні обчислювальні методи, 

які ґрунтуються на використанні фактора випадкового. Створено спеціальні теорії: 

теорія випадкового пошуку, теорія масового обслуговування, теорія ігор тощо. В 

школі можна знайомити учнів з методом Моньте-Карло (методом статистичних 

випробувань), з системами масового обслуговування, з кібернетикою тощо. 

Чи має смисл говорити про необхідність, якщо не розглядається поняття 

випадкового? Або: чи має смисл говорити про випадковість, якщо не враховувати 

поняття необхідного? Ми розуміємо, що не можна говорити про позитивне, якщо 

немає поняття негативного? Біологи досліджують спадковість саме тому, що існує 

мінливість. Ми виділяємо симетричні форми тому, що можемо розрізняти 

симетричне й асиметричне. Ми говоримо про загальне тому, що існує часткове, 

одиничне. Точно так само слід сприймати необхідне і випадкове: необхідність як 

протилежність, заперечення випадковості; випадковість як протилежність, 

заперечення необхідності. І при цьому не просто протилежність. Необхідне і 

випадкове єдині в своїй протилежності. У випадковостях проявляється необхідність, 

в хаосі є впорядкованість. В будь-якому порядку проявляється якийсь безпорядок. 

Тому поряд з переходами від порядку (переходами, звичними для нас) треба 

розглядати переходи від хаосу до порядку (переходи, до яких ми лише починаємо 

звикати). Досліджуючи процеси самоорганізації, відбору інформації з шуму, сучасна 

наука найбільш переконливо утверджує діалектику необхідного і випадкового. 
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2.10. Картина світу і формування світогляду 

Наукова картина світу тісно пов’язана з науковим світоглядом, будучи одним з 

дійових засобів його формування, його науковою основою як цілісна система 

уявлень про загальні властивості і закономірності природи, суспільства та 

людського мислення, яка виникає в результаті узагальнення і систематизації 

основних природничо-наукових і суспільних понять і принципів. Науковий 

світогляд є системою поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини, на 

ставлення людини до навколишньої дійсності і до самої себе, а також обумовлені 

цими поглядами основні життєві позиції людей. 

Дехто з психологів-філософів розглядають наукову картину світу як компонент 

світогляду, який відображає цілісну систему уявлень про загальні властивості і 

закономірності природи і суспільства і формується в результаті філософського 

узагальнення і синтезу раціонально-теоретичного і чуттєво-емпіричного знання. 

Наукова картина світу сама по собі не може стати основою світогляду, адже 

наукові знання не мають достатнього смислового потенціалу, закінченості та 

істинності для того, щоб стати основою самовизначення, самореалізації і поведінки 

в оточуючій дійсності, у реальному житті ніколи не буває світоглядної 

одноманітності, монолітності та незмінності. 

Суб’єктом світогляду реально виступають соціальна група і особистість. 

Світогляд є ядром суспільної й індивідуальної свідомості. Вироблення, формування 

світогляду – істотний показник зрілості не лише особистості, але й певної соціальної 

групи, соціального класу і його партії. 

Світогляд є загальним розумінням світу, людини, суспільства, яке визначає 

соціально-політичні, філософські, релігійні, моральні, естетичні, науково-теоретичні 

орієнтації людини. Існують три основні типи світогляду – життєйський (буденний), 

філософський і релігійний. Всі ці типи світогляду виявляють певну єдність, 

охоплюючи певне коло питань, наприклад як дух співвідноситься з матерією, що 

таке людина і її місце у всезагальному взаємозв’язку явищ світу, як людина пізнає 
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дійсність, що таке добро і зло, за якими законами розвивається людське суспільство. 

Гносеологічна структура світогляду утворюється в результаті узагальнення 

природничо-наукових, соціально-політичних, технічних і філософських знань. 

Розрізняють поняття «світогляд», «загальна картина світу», «світовідчуття», 

«світосприймання», «світоспоглядання», «світорозуміння». Між всіма цими 

поняттями існує тісний зв'язок і єдність. Нерідко вони вживаються як синоніми. 

Разом з тим між цими поняттями є і різниця. Загальна картина світу – це синтез 

знань людей про природу і соціальну реальність. 

Людина стверджує себе в предметному світі не лише за допомогою мислення, 

але і за допомогою всіх своїх пізнавальних здібностей. Цілісне усвідомлення і 

переживання людиною реальності у формі відчуттів, сприймань, уявлень і емоцій 

утворюють світовідчуття, світосприйняття і світоспоглядання. Світорозуміння являє 

собою лише понятійний, інтелектуальний аспект світогляду. Для світогляду ж 

характерна ще вища інтеграція знань, ніж в загальній картині світу і наявність не 

лише інтелектуального, але й емоціонально-ціннісного ставлення людини до світу. 

Поняття світогляду співвідносять з поняттям «ідеологія», але вони не 

співпадають за своїм змістом: світогляд ширший за ідеологію. Ідеологія охоплює 

лише ту частину світогляду, яка зорієнтована на соціальні явища і класові 

відносини. Світогляд же в цілому відноситься до всієї об’єктивної дійсності і до 

людини. 

Світогляд – це не лише зміст, але й спосіб усвідомлення дійсності, а також 

принципи життя, які визначають характер діяльності. Найважливіший компонент 

світогляду становлять ідеали як вирішальні життєві цілі. 

Характер уявлень про світ сприяє постановці певних цілей, з узагальнення яких 

утворюється загальний життєвий план, формуються ідеали, які надають світогляду 

дійову силу. Зміст свідомості перетворюється у світогляд тоді, коли вона набуває 

характер переконань, повної і непорушної впевненості людини в правоті своїх ідей. 

Світогляд має величезний практичний життєвий смисл. Він впливає на норми 

поведінки, на ставлення людини до праці і до інших людей, на характер життєвих 
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прагнень, на її побут, смаки й інтереси. Це свого роду духовна призма, через яку 

сприймається і переживається все оточуюче. 

В неоднорідному суспільстві немає і не може бути єдиного світогляду, оскільки 

кожен клас має свій специфічний світогляд. 

Будучи відображенням світу і ціннісним ставленням до нього, світогляд 

відіграє і певну регулятивно-творчу роль, виступаючи в якості методології побудови 

загальної картини світу. Жодна конкретна наука сама по собі не є світоглядом, хоча 

кожна з них з необхідністю містить в собі світоглядне начало. 

Поняття світогляду співвідносяться з поняттям «ідеологія», але вони не 

співпадають за своїм змістом: світогляд ширше за ідеологію. Ідеологія охоплює 

лише ту частину світогляду, яка зорієнтована на соціальні явища і класові 

відносини. Світогляд же в цілому відноситься до всієї об’єктивної дійсності і до 

людини. 

В радянський період спостерігалася значна ідеологізація світогляду. Звичайно, 

знак рівності між політичною ідеологією і світоглядом не ставився. Але місце і роль 

ідеології, яка входила в сферу світоглядної свідомості, абсолютизувались. Ідеологія 

домінувала по відношенню до інших елементів системи світоглядних поглядів і 

переконань, в тому числі по відношенню до наукового знання. А на рівні 

нерозвинутої свідомості в рамках спрощення ситуації могло відбуватися 

ототожнення світогляду і політичної ідеології. Тоді світогляд виявлявся прямо і 

безпосередньо прив’язаним до реальної політичної практики з усіма наслідками, які 

звідси випливали. 

Крім ідеологізації світогляду відбувалася за радянських часів і його своєрідна 

сцієнтизація. Мається на увазі не пряме ототожнення науки і світогляду (що, до речі, 

іноді мало місце), а тлумачення науки як єдиної основи світогляду. Тим самим 

здавалося, що світогляд «виростає» з науки, її змісту, методів розвитку, способів 

обґрунтування, форм організації. При цьому науковість розумілася двояко. По-

перше, як знання, яке виступало основою світоглядних принципів, які спонукають 

людину до активних практичних дій, вважалося науковим (не здоровий глузд, не 
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релігійний досвід, не результати освоєння світу в художній творчості тощо). По-

друге, своєрідним стержнем світогляду вважався діалектичний і історичний 

матеріалізм, як єдино наукова філософія. 

Нарешті, значна увага приділялась функціональному аспекту світогляду – його 

ролі в побудові нового суспільства, розвитку духовного світу особистості. 

Світогляд може виступати на життєйському (побутовому) рівні, 

породжуваному безпосередніми умовами життя, які передаються з покоління в 

покоління досвідом людей. Цей світогляд існує у формі здорового глузду, 

стихійних, несистематизованих, традиційних уявлень про світ. Релігійний світогляд 

дає фантастичну картину світу і пов'язаний з визнанням надприродного світового 

начала, його основи виражаються в ірраціональній і емоціонально-образній формі. 

Філософський світогляд виступає в понятійній, категоріальній формі, в тій чи іншій 

мірі спираючись на досягнення наук про природу і суспільство і володіючи певною 

мірою логічними доведеннями. 

В сучасних умовах в індустріально-розвинутих країнах світу серцевиною освіти 

дорослих виступає формування наукового світогляду, вироблення сучасної 

світоглядної парадигми. 

В світоглядному контексті здійснюється синтез знань, їхня інтеграція й 

диференціація, формується дуже важливий для освіти інтегративний пізнавальний 

образ – наукова картина світу. Ці процеси, оновлюючи світорозуміння і смисли 

традиційних понять, сприяють народженню нових смислів і нових понять, важливих 

і для сприймання освіти. 

Світоглядна парадигма якісно перетворює освітній простір. Реальністю і 

основною цінністю освіти стають не самі по собі «знання – уміння – навички», але 

життєвий світ людини («ЗУНи» з мети перетворюються в засоби). Перед 

педагогічними технологами постають проблеми конструювання психолого-

педагогічної реальності повсякденного відтворення екзистенціальної цілісності, 

гармонізації розрізнених (в умовах сучасності) світів людини – природного, 

соціального, знаково-символічного (культури), космічного, віртуального тощо. 
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Світоглядна парадигма не просто формує нову наукову картину світу і оновлює 

стиль наукового мислення – вона змінює наукову онтологію, задає орієнтири 

ментальності, або світорозуміння, основаного на Розумі. Розум засвоює сучасний 

тип наукової раціональності і синтезує світорозуміння в його цілісності з 

світовідчуттям, світовідношенням і світостворенням людини. 



 

107 

 

РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

Наукова картина світу – це картина, яка виникає в людини внаслідок 

усвідомлення нею отриманих знань, упорядкування, узагальнення інформації щодо 

світосприйняття, світорозуміння, та світовідчуття. Тобто вона являє собою 

інтегративну сукупність знань, понять людини про оточуючий світ та саму себе. 

Сформована в людини вона визначає її ідеал пізнання і стиль мислення. Тому в 

становленні особистості все більшу роль відіграє формування в неї наукової картини 

світу. Кожна людина по-своєму сприймає оточуючу дійсність і формує свою власну 

картину світу, але вона одночасно є носієм суспільної картини світу, яка виходить за 

межі безпосереднього сприйняття. 

3.1. Психологія про картини світу 

Специфічні уявлення про формування наукової картини світу склалися в 

психологічній науці. Деякі психологи вважають, що наукова картина є складовою 

образу світу, інші думають навпаки або взагалі розводять ці поняття. 

Так, наприклад, відомий російський психолог О. Леонтьєв писав, що картина 

світу є інтегральним образом і вона не ідентична живій картині, яка виникає при 

безпосередньому сприйнятті оточуючого світу. Звідси картину світу не можна 

побудувати тільки на основі особистих уявлень чи досвіду О. Леонтьєв 

підкреслював, що становлення образу світу людини є переходом за безпосереднє 

відчуття картинки і не зводить зміст картини до фіксації чуттєвої реальності. В 

образі світу відбувається об’єднання різних сенсорних модальностей. Предметно-

практична діяльність людей створює узагальнений образ світу, де об’єднуються всі 

людські відчуття (слухові, тактильні, наочні та інші). Причому всі ці відчуття в 

одних і тих же умовах у кожної окремої особистості мають різне значення в процесі 

формування картини світу. Наприклад, у сліпих, глухих людей і з вадами зору, 

рухливості тощо картини світу подібні до тих, що формуються у звичайних людей, 

але вони «розмальовані іншими фарбами» за рахунок «роботи» інших органів 
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відчуття. Картини світу відрізняються від форм живого сприйняття тим, що несуть 

відчуття і уявлення з різних місць огляду і в різний час, а також пов’язані з 

індивідуальною будовою органів людини та обсягом отриманого історичного 

досвіду. До того ж картина світу відображує погляд людини на речі, сформований 

відповідно до установок даної культури (цей аспект О. Леонтьєв називав «п’ятим 

квазівиміром». Саме тому картина світу є образом сприйняття, мислення, засобом 

регуляції соціальної поведінки й відображує, у першу чергу, особисті та соціальні 

характеристики світу. Вона повинна включати значну кількість складових – 

політичні події й штучне людське середовище, природу і ставлення до неї людини, 

приватне життя і соціальні інститути тощо. Звідси випливає, що таке інтегральне 

психічне утворення включає в себе всі ці різнорідні явища, але в той же час має 

цілісність, єдність, упорядкованість і повинно мати ту простоту, яка спроможна 

внести ясність у багатоликість речей і явищ. Так, при розгляді фізичного світу 

гострота проблеми знімається тим, що ми, завдяки отриманим знанням, уже знаємо, 

який він. Ми можемо уявити Землю як планету в космосі чи як глобус, подумки 

наблизитися до поверхні чи віддалитися, уявити географію материків, океанів, гір, 

рівнин. У той самий час соціального світу ми так ясно уявити не можемо. Він не 

такий наочний і переконливий. Соціальний світ швидкозмінний як за своєю 

природою, так і за сприйняттям. Тому й виникає питання: чи може існувати у 

окремої людини цілісний і єдиний образ світу, чи вона має багато різних образів 

світу? Останнє доводять психологічні дослідження, які підтверджують що немає 

універсальної структури образу світу. Усі сходяться на тому, що немає цілісного 

єдиного, єдиного і стійкого образу світу, але деякі його частини можуть співпадати в 

тих чи інших людей, соціальних спільнот тощо. Проведені дослідження щодо 

стереотипів та соціальних явищ показують, що універсальний і стійкий образ світу 

побудувати швидше за все неможливо, оскільки стереотипи, соціальні уявлення 

складаються із значної кількості утворень, які досить часто не тільки значно 

різняться між собою, а протиставляються один одному як окремими людьми, так і 

соціальними спільнотами. 
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На думку психологів, універсальної картини світу теж немає, адже це поняття 

визначає змістовний аспект образу світу – сукупність його складових образів і 

уявлень. Вона вживається в контексті стимулюючого підходу до пізнання і дає 

індивідуальну систему уявлень про світ, але не визначає зміст цих уявлень. Тобто у 

кожної людини свої уявлення про світ, а отже, своя картина світу. 

Творення картини світу починається в людини зі сприйняття оточуючого 

середовища. У психології проблема сприйняття (за О. Леонтьєвим) повинна 

ставитись як проблема побудови у свідомості індивіда багатогранного образу світу, 

образу реальності. В образ, в картину світу входять не зображення, а зображене, як 

відкривається тільки через рефлексію. Тобто психологія образу є конкретно-наукове 

знання про те, як у процесі своєї діяльності індивіди будують образ світу – світу, в 

якому вони живуть, діють, який самі переробляють та частково створюють. Люди 

дійсно будують, але не світ, а образ, активно виділяючи його з об’єктивної 

реальності. Процес сприйняття і є процесом, засобом окреслення образу 

об’єктивного світу. Картина, образ світу виникає тоді, коли виникають якості. Від 

того, стверджував О. Леонтьєв, що в людей відсутній панорамний зір, картина світу 

позаду індивідууму не зникає, а існує в його свідомості по іншому. В картину світу 

входять також якості предметів, які не можна побачити: амодальні (відкриваються 

промисловістю, експериментом, мисленням) і функціональні властивості, якості, що 

в субстраті об’єкту не містяться (наприклад, ціна). Вони представлені в значеннях. 

Природа значень існує у всій сукупності людської практики, а у своїх ідеалізованих 

формах вони входять у картину світу. Предметний світ виступає в значеннях, а 

картина світу наповнюється значеннями. 

Отже, на думку психологів, наукова картина світу є конкретно науковим 

знанням людини про світ, у якому вона живе, діє, який сама й переробляє та 

частково створює, але це не сам світ, а його образ. Цей образ людина у своїй 

свідомості вибудовує сама на підґрунті отриманих знань та об’єктивної реальності, а 

тому її картина світу поєднує в собі й невидимі, не матеріальні, уявні, абстрактні 

якості предметів, об’єктів тощо. У картину світу людини входять тільки ті 
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зображення, які вона відкрила для себе за допомогою власної рефлексії, але ці 

зображення в кожної особистості свої. Вони відрізняються від зображень інших 

людей і ніколи повністю не співпадають. 

 

3.2. Педагогіка про картину світу 

На думку вчених-педагогів основою картини світу є фундаментальні образи 

певної історичної епохи, а вже на них закладаються образи наукових, художніх, 

міфічних, релігійних, технічних уявлень. Тому можна стверджувати, що в будь-який 

історичний період розвитку людства існувала загальна інтегрована картина світу, 

але складалася вона з окремих картин – побутових, наукових, релігійних, 

філософських та інших. 

Кожне нове покоління спиралося на певну модель побудови світу, яка в 

подальшому слугувала підґрунтям для створення як індивідуальної, так і спільної 

для певної частини людей картини світу, навколо якої люди разом зі своїми 

культурними поглядами об’єднувалися в певну спільноту. Таку картину світу 

дитина отримувала з одного боку від дорослих, а з іншої активно вибудовувала сама 

разом з іншими дітьми. 

У сучасному освітньому процесі все більше і більше зростає значення наукової 

картини світу особистості. Це, в першу чергу, пов’язане із соціальним і науково-

технічним прогресом, характерним для сьогодення. Разом з тим для ефективного 

формування у підростаючого покоління картини світу потрібна систематизація і 

концентрація наукових знань. Іншими словами, вирішення проблеми системного 

засвоєння людиною наук у навчально-пізнавальному процесі нерозривно пов’язане з 

їх систематизацією і класифікацією. Систематизація наук, яку покладено в основу 

сучасного змісту освіти, дозволяє подолати існуючий розрив між змістом освіти й 

змістом наукових знань. Реалізація принципу систематичності навчального процесу 

сьогодні здійснюється на основі різноманітних зв’язків між навчальними 

дисциплінами, які називають міжпредметними. Останні повинні відображати в 

змісті навчально-пізнавального процесу характер взаємозв’язків, які об’єктивно 
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існують в природі та суспільстві. При цьому основним завданням здійснення 

міжпредметних зв’язків стає формування наукової системи знань про природу і 

суспільство. Виконати зазначене завдання можна, якщо: всі навчальні предмети 

своїми методами, які притаманні даній науці, розкриватимуть якості об’єктів і 

законів матеріального світу: забезпечити системне засвоєння учнями основ наук. 

Підвищення наукового рівня людини необхідно здійснювати за рахунок між 

предметних зв’язків та формування наукової картини світу, яка є методологічною 

основою міжпредметних зв’язків та основою створення цілісної структури 

навчального процесу через розкриття єдності «природа – людина – суспільство». 

Наукова картина світу дозволяє оптимізувати навчально-виховний процес за 

рахунок ущільнення і концентрації знань. 

Розвиток та становлення картини світу в людини – процес складний і 

довготривалий. Він повинен починатися в молодших класах школи з найпростіших 

спостережень за природними та суспільними явищами, їх взаємодією, а 

завершуватися в старшій школі в ході узагальнення та інтеграції світоглядних 

уявлень. Разом з тим життя доводить, що замість наявності в учнів цілісної картини 

світу часто має місце цілий ряд фрагментарних картин світу, які в головах учнів не 

мають між собою ніякого зв’язку. Ці, не пов’язані між собою фрагменти виникають 

у свідомості школярів як результат вивчення кожного окремого предмету, засвоєння 

окремих тем та розділів навчальної дисципліни. Як наслідок, цілісні світоглядні 

уявлення підмінюються сумою окремих поглядів та знань в галузі тієї чи іншої 

науки. 

Сьогодні кількість наукових знань у загальноосвітній школі визначається 

змістом загальної середньої освіти і ґрунтується на виділенні окремих навчальних 

предметів. Тобто в школі йде предметна систематизація наукових знань. У той 

самий час предметна система навчання в значній мірі виробляє навички 

некритичного ставлення до тексту і беззастережного сприйняття на віру будь-яких 

тверджень підручників та пояснень учителя. 
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Кожен шкільний навчальний предмет формує свою окрему наукову картину 

світу: мова – мовну, математика – математичну, малювання – художню, естетичну 

тощо або свою відповідну частину наукової картини світу, невелику її «копію», яка 

відображає лише певний аспект цього загального процесу, одну з його сторін. При 

цьому цей аспект також знаходиться в постійному розвитку (кожна окрема наука і її 

методи постійно змінюються). У відповідності до змін навколишнього середовища, 

світогляду тощо. У підсумку виробляються фрагментарні стрічки знань, які рідко 

об’єднуються у широкі узагальнення та висновки, а це формує фрагментарну 

наукову картину світу і вимагає постійного вдосконалення змісту як кожного 

навчального курсу, так і шкільної освіти в цілому. 

Основою наукової картини світу є наукові знання, які виступають підґрунтям, 

базою для створення в дитини системної, узагальнюючої, логічної, послідовної 

картини світу. Наукова картина світу чітко окреслює можливе й неможливе, 

роз’яснює причини і наслідки фактів, їх взаємозв’язки тощо. Тому дуже важливо 

формувати в дітей узагальнені, інтегративні знання, які дають можливості пояснити 

велику кількість фактів, подій, не тільки констатувати, а й передбачати, керувати 

фактами, використовувати їх у власних інтересах. Наукова картина світу 

сформована в дитини змушує спів ставляти, порівнювати, систематизувати набуті 

знання, взаємопов’язувати їх, робити висновки, узагальнення. Завдяки цьому 

людина може передбачати різноманітні явища, події, випадки тощо, обґрунтовано 

діяти, планувати творити своє майбутнє. 

Наукова картина світу є водночас глибоко диференційованим інтегрованим 

явищем. У цьому вона повторює розвиток науки, яка рухається на основі 

спеціалізації та інтеграції окремих наук, і є основою розвитку науково-технічного 

прогресу людства. Наукова картина світу має історичний характер, залежить від 

розвитку науки, техніки, суспільних відносин тощо. 

Формування наукової картини світу у дитини відбувається під впливом таких 

основних факторів: вплив дорослої культури (активними провідниками якої є 

дорослі, в першу чергу, батьки, а за ними вихователі чи вчителі), по-друге, особисті 
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зусилля самої дитини (проявляються в різноманітних видах інтелектуально-творчої 

діяльності), по-третє, це вплив дитячої субкультури (традиції субкультури 

передаються із покоління в покоління і мають найбільше значення у віці від 5 до 12 

років, для розуміння того, як засвоїти та розуміти навколишній світ). 

Але життя доводить, що формування наукової картини світу, як і наукового 

світогляду – це складний, динамічний і суперечливий процес, на який діє багато 

факторів (соціальне середовище, зміст і якість освіти в школі, сім’я, засоби масової 

інформації тощо). Тому термін «картина світу» в педагогічній науці вживають у 

широкому і вузькому розумінні. У вузькому розумінні – це власна уява людини про 

оточуючий її світ, у широкому – система всіх (природних, суспільствознавчих, 

естетичних, етичних, релігійних та ін.) знань про навколишнє середовище. 

Педагоги розрізняють три підходи, три різні грані сутності наукової картини 

світу. Вони розглядають її як специфічну форму систематизації наукових знань, що 

не зводиться ні до окремих наук, ні до наукових теорій як розділ філософії: як 

світоглядні знання. 

Картина світу, з якою людина змогла б усвідомлено жити, орієнтуватися, 

розуміти та сприймати себе в якості особистості передбачає як раціональне, так і 

чуттєве пізнання реальності. Основу картини світу складають фундаментальні 

образи даної епохи, на які накладаються вторинні образи, які виникли шляхом 

асиміляції наукових та технічних картин, художніх, філософських та міфологічних 

уявлень. Тому для людей характерне існування декількох картин світу та певна їх 

об’єктивність. Разом із тим завжди переважає одна з тих картин світу, які в людини, 

наприклад, міфологічна, релігійна, наукова. Яка картина світу буде найбільш 

важливою для особистості, залежить від якості освіти, що є в індивідуума та в 

суспільстві. Існує чимало термінів, які містять словосполучення «картина світу» 

(«наукова картина світу», «природнича картина світу», «природничо-наукова 

картина світу», «фізична картина світу», «соціальна картина світу» та ін.), а також 

визначення цих понять. 
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Ряд філософів вважають, що картина світу – це картина об’єктивної реальності, 

матерії, яка постійно рухається та змінюється. Вищим проявом цієї реальності є 

людина, яка і пізнає цю реальність, і реалізує особистісний зв’язок між наукою і 

науковою картиною світу. 

Картина світу визначає будь-які дії людини і тому впливає як на зовнішню, так 

і на внутрішню її поведінку. Це забезпечується тим, що у свідомості людини 

картина світу є інтегральним поняттям, а формується вона на основі світобачення, 

світовідчуття та світоперетворення. На думку педагогів, наукова картина світу є 

сукупністю знань про загальні закономірності об’єктивного світу, єдність окремих 

картин світу (фізичної, хімічної та ін.). Наукова картина виступає також засобом 

пояснення світу з точки зору його фундаментальних закономірностей. Об’єктивною 

основою формування у школярів природничо-наукової картини світу виступає 

природничо-науковий цикл шкільних предметів. 

Дехто з психологів вважає, що картина світу – це картина розуміння світу. Саме 

розуміння можна досягти тривалим шляхом особистого і суспільного досвіду і воно 

знаходиться окремо по відношенню до інформації та знання. І саме розуміння може 

переходити в переконання, які у свою чергу сформують відповідну емоціональну 

оцінку тих чи інших фактів, а це вже й буде світоглядна позиція особистості. 

Світогляд – це те, що залишається у свідомості індивіда після практичного 

використання засвоєних знань системи цінностей і оволодіння навичками 

практичної роботи. Екологічний світогляд у процесі свого формування переводить 

природні явища із тієї частини світу, у якій людина проявляє байдужість до 

емоційної, тобто здійснюється перехід від картини світу до світогляду. Екологічна 

картина світу будується на усвідомленні людиною себе як частини всього живого та 

дозволяє їй визначити для себе пріоритети у світі людських цінностей. Він висунув 

досить цікаве продовження наукових картин світу: механічна картина світу, 

електромагнітна картина світу, квантово-релятивістська картина світу і еколого-

гуманістична картина світу. 
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Відомо, що всі навчальні предмети поділяються на природничі та гуманітарні. 

Тому можна стверджувати, що в загальноосвітніх школах формуються, як мінімум, 

природнича та соціальна картина світу. Якщо вивчення гуманітарних предметів 

підводить учнів до розуміння картини суспільства, сприяє формуванню суспільно-

політичних і моральних ідеалів, естетичних смаків, то вивчення природничих 

предметів покликане формувати наукову картину природи, розвивати сучасний 

стиль наукового мислення. 

Природничо-наукова картина світу є результатом інтеграції знань з усіх 

природничих предметів. Грунтується вона на поетапній структурі систематизації 

знань, на таких рівнях: фундаментальні наукові поняття та закони; теорії та 

принципи; методологічні принципи природознавства; картини світу окремих наук; 

інтеграція картин світу окремих наук у цілісну наукову картину світу. 

Формувати цілісну наукову картину світу треба поетапно, протягом усього 

періоду навчання. Цю роботу слід розпочинати вже з перших занять. Вона повинна 

йти паралельно з вивченням всіх природничих дисциплін шляхом систематизації 

знань, що їх отримує людина. Важливо у процесі вивчення природничих наук 

пояснювати, що природознавство відображає світ у всій його різноманітності і 

включає в себе різні науки – від фундаментальних до прикладних. Їх поєднанню 

сприяють інтеграційні процеси, завдяки яким виникають «стикові» або «місткові» 

науки. Саме в них здійснюються сьогодні важливі для людини відкриття. Після 

такого пояснення можна підводити учнів до роздумів про єдність, взаємозв’язок і 

взаємопроникнення природничих і суспільних наук. 

Одним з найважливіших завдань навчання є аналіз навчального матеріалу на 

основі ідей еволюції картин світу і формування уявлень про сучасну картину світу. 

Розвиток науки та суспільства, науково-технічний прогрес вимагають відвід 

людини цілісної наукової картини світу. Життя вимагає системної, узагальненої, 

впорядкованої на основі певних принципів, цілісної картини світу, а вона 

формується тільки в процесі цілеспрямованого збору фактів і введення їх у логічну 

систему понять, знань. Тому особливе значення має здійснення у процесі навчання 
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між предметних зв’язків, а також запровадження інтегрованих навчальних предметів 

та курсів. З цією метою конче необхідною стає координація роботи вчителів, які 

викладають різні предмети, бо більшість світоглядних знань не мають локальної 

адреси в навчальному процесі. Вони носять глобальний характер і присутні в усіх 

навчальних курсах. Такі знання повинні подаватися у процесі вивчення кожного 

предмету протягом усього періоду засвоєння певного курсу, але процес і логіка 

засвоєння цих знань при вивченні різних предметів мають бути різними. Отримані 

знання з окремих наук також не утворюють цілісної наукової картини світу. Це 

результат синтезу всіх знань і набутого практичного досвіду, які потрібно 

інтегрувати в єдине ціле, щоб подолати розрив між окремими компонентами 

структури. 

Окрім того, потрібно розглядати формування картини світу як цілісної, 

упорядкованої системи уявлень, знань, відносин людини до оточуючого 

предметного і соціального (світ речей і світ людей) середовища. Наукова картина 

світу, як прояв власного світобачення, має бути такою, щоб сприймалася іншою 

людиною і разом з тим слугувала формуванню безпосередньо самої людини, яка у 

свою чергу підпорядкована соціальному оточенню. Тому наукова картина світу є 

засобом і результатом соціалізації особистості, основою пізнання й осмислення. 

Безперечно, картина світу особистості і людства змінюються все життя. Це 

відбувається, насамперед, шляхом теоретичного та практичного засвоєння людиною 

знань і уявлень про оточуючий світ і про саму себе і ґрунтується на постійній зміні 

мети, завдань, уявлень, почуттів, досвіду, переконань. Тому кожна картина світу має 

свого творця, але кожен творець потрапляє в пряму залежність від свого творіння. 

Нічиєї (не людської) картини світу не існує. Вона формується на основі і в процесі 

виховання та освіти, під впливом соціальних умов життя, наукових досліджень, 

відкриттів. Поняття наукової картини світу досить широке, бо в кожної людини 

протягом багатьох років, починаючи від народження, формуються уявлення про 

оточуючий світ на основі власного розподілу на: ми/я/люди і він-світ. У зв’язку з 

цим можна виокремлювати картину світу як кожної окремої людини, так і картини 
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світу окремих груп, партій, націй тощо, до яких будуть входити релігійні, політичні, 

моральні, філософські, наукові та інші знання. Але, оскільки носієм і творцем 

картини світу є людина, то можна визначити такі складові картини світу людини: 

природнича, правова, політична, релігійна, філософська, художня та інші. 

Варто також розрізняти побутову (буденну), релігійну та наукову картину світу. 

Якщо наукова картина світу є результатом цілеспрямованої й спеціально 

організованої розумової й дослідної діяльності людини, то буденна – результатом 

діяльності людини у процесі стихійного пізнання оточуючої дійсності. Релігійна 

картина світу пов’язана з Богом-творцем світу, який створив людину і зумовлює її 

життєдіяльність, і пов’язана з існуванням у людини віри. 

Побутова картина світу отримується із практичного життя, національних та 

релігійних традицій і передається від старшого покоління до молодшого. У ній 

немає чітко виведеного, логічно завершеного знання. Об’єкти буденного знання, як 

правило, носять емпіричний та чуттєвий характер, у якому відсутні системна 

усвідомленість, методологія та логічна завершеність. Буденне знання 

характеризується тяжінням до уявлень абстрактного змісту через наочні образи і 

моделі, які беруться з життєвого досвіду та повсякденних дій людини. Воно більше 

ніж інші знання дає віру як в їх істинність, так і в можливість помилки. При цьому 

значення зразка, віри, канонізації попереднього досвіду, непогрішимості авторитетів 

у ньому дуже велике. Дуже часто таке знання носить характер посилань не 

беззаперечні авторитети чи досвід окремих особистостей, але вона не підводиться ні 

під достовірність, ні під причинно-наслідкову доказовість і закономірність. Тому 

буденне знання й може мати віру в непогрішимість зразків із великою кількістю не 

завжди логічних пояснень. Окрім цього воно визначається побутовою мовою і легко 

може використовуватися в усіх ситуаціях людської діяльності, науки та мистецтва. 

Буденне знання виступає як вимога «здорового глузду» на теоретичному рівні і 

відіграє значну роль при інтерпретації наукових явищ та при їх відхиленні від 

прийнятих стандартів. Із розвитком суспільства воно весь час наближається до 

наукових знань, тобто чим вищий у суспільстві рівень навчання, тим більше буденні 
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знання наближається до наукових. Разом із тим вони ніколи не можуть бути 

тотожними. 

Буденне знання в людини формується на основі чуттєвої констатації фактів, 

явищ, уявлень. Людина сприймає в першу чергу факти і не вимагає чіткого й 

логічного пояснення причин і наслідків. Тоді як картина світу формується в людини, 

у переважній більшості випадків, на основі власного світобачення, світосприйняття, 

світовідчуття та життєвого досвіду. При цьому людиною поверхово констатується, 

як відбувається та чи інша подія, як до неї ставляться оточуючі люди. 

Буденна картина світу є основою життя людини (особливо на ранній стадії 

життя) її становлення й розвитку. Однак протягом життя кожна людина отримує 

значну кількість наукових відомостей про світ, саму себе і використовує їх на основі 

набутого досвіду, звичаїв і традицій свого народу тощо. Як результат, у неї 

формується наукова картина світу. Ці дві картини дуже тісно пов’язані і 

доповнюють одна одну. Буденна картина світу, які наукова, дуже часто ґрунтується 

на наукових знаннях, але вони просто людиною так і не усвідомлені. Звідси можна 

зробити висновок, що буденна картина світу є основною, оскільки формується ще в 

ранньому дитинстві і проходить через все життя людини. Згодом значна її частина 

поступово перетворюється в наукову картину світу. Така взаємодія стає особливо 

характерною з початком навчальної діяльності людини. 

Зв'язок картини світу школяра з ситуаціями реального життя особливо 

помітний в період, коли в нього ще немає достатніх теоретичних знань, і для 

пояснення різноманітних явищ він користується буденною картиною світу. Але 

згодом, аналізуючи дії оточуючого середовища, дитина все більше використовує 

отримані в процесі навчальної діяльності знання, а її картина світу стає все більш 

науковою. При цьому першочергового значення набувають цілеспрямовані 

експерименти та спостереження, постановка завдань та інтерпретація результатів 

проведених досліджень, а вже потім засвоєння теоретичних положень. 

Звідси можна зробити висновок, що наукова картина світу людини – це не 

просте нагромадження в неї суми знань, а багатовимірний і складний процес, у 
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якому розвивається світобачення людини та її взаємодія з оточуючим середовищем: 

це картина, яка виникає в людини внаслідок усвідомлення, впорядкування, 

узагальнення нею отриманих знань, інформації щодо світосприйняття, 

світорозуміння та світовідчуття. 

Тобто наукова картина світу вимагає узагальнених знань, а вони, в свою чергу, 

виникають як результат інтеграційних процесів при вивченні навчальних предметів. 

Отже, основою наукової картини світу є інтеграція, яка забезпечує узагальнення 

окремих знань, понять, уявлень людини про оточуючий світ та саму себе. 

Особливого розмаху процес предметної інтеграції набув з 1991 року. В статтях, 

присвячених між предметним зв’язкам, розглядалися як загально дидактичні 

проблеми, так і особливості здійснення таких зв’язків, також при вивченні 

природничих дисциплін (фізики, хімії, математики, біології, ботаніки, географії 

тощо). Є цікаві пропозиції щодо комплексного виконання трудових завдань, які 

практично доводять необхідність знань з усіх предметів природничого циклу для 

успішного, якісного виконання цих завдань. У публікаціях йдеться й про те, що 

великі можливості для узагальнення засвоєного фактичного матеріалу, для 

розуміння того, як саме різні явища природи використовуються у житті, надає 

участь людей у практичній діяльності. 

Таку діяльність можна і потрібно організовувати на трудових заняттях, адже 

цей предмет є одним з інтеграторів цілісної картини світу, тоді як насичення інших 

навчальних предметів прикладами з техніки не може розв’язати даної проблеми, бо 

при цьому щоразу розглядається лише один бік того чи іншого виробничого 

процесу, пов’язаного з темою предмету, що вивчається. 

Трудове навчання та суспільно-корисна праця дозволяють учням застосовувати 

знання, отримані на уроках з основ наук, допомагають побачити їх реальне 

призначення. До того ж праця надає можливість отримати нові знання та одразу 

помітити їх практичну цінність. Важливо, що при цьому технічна картина світу 

об’єднується з фізичною, хімічною, біологічною тощо та утворюється узагальнена 
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наукова картина світу, яка в подальшому переросте в науковий світогляд 

особистості. 

Засвоюючи навчальний матеріал, систему наукових понять, включаючись у 

трудову діяльність, учні отримують можливість перейти до опанування наступних, 

більш широких теоретичних узагальнень. Наукові поняття стають для них не тільки 

предметом вивчення, а й інструментом пізнання, аналізу й синтезу явищ об’єктивної 

реальності. 

Кожне технічне поняття, як правило, являє собою відображення у свідомості 

людей не тільки загальних і суттєвих властивостей об’єктів, а й тих природничо-

наукових закономірностей, на яких воно базується. Засвоєння технічних понять 

неможливе без використання знань з основ наук. Встановлення дидактичного 

зв’язку з навчальними предметами основ наук – необхідна умова формування в 

процесі трудового навчання наукової картини світу. 

Необхідною умовою формування наукової картини світу сьогодні є активна, 

творча, пов’язана з життям навчально-пізнавальна діяльність. Разом із тим без 

певної переробки, узагальнення, взаємозв’язку наукові знання не можуть 

сформувати світоглядну функцію, тобто вони автоматично не перетворюються в 

наукову картину світу. Для цього потрібна певна розумова робота людини, пошук 

власного розуміння процесів і явищ в оточуючому середовищі, відповідність 

навчально-пізнавальної діяльності інтересам людини тощо. 

 

3.3. Змістова систематизація знань в картину світу 

На сьогодні в психології, педагогіці, дидактиці опрацьовані принципи, форми й 

методи систематизації знань, системного аналізу й системного підходу в методології 

науки у відповідності гносеологічним циклом наукового пізнання. 

В психології обґрунтовано принцип системності як методологічного підходу до 

аналізу психічних явищ, коли відповідне явище розглядається як система, яка не 

зводиться до суми своїх елементів, яка має структуру, а властивості елемента 

визначаються його місцем у структурі. Філософи і психологи розглядають 
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психологічні системи як цілеспрямовані, соціально обумовлені. У процесі 

індивідуального розвитку вони проходять послідовні етапи ускладнення, 

диференціації, трансформації своєї структури. Єдиною генетичною основою, з якої 

розгортаються психологічні системи, є спільна (соціальна) предметна людська 

діяльність, яка включає процеси. 

Ядро системного підходу складають шість ключових положень (принципів). 

1. Будь-яке психічне явище розгортається одночасно в кількох планах, які 

розкривають різні масштаби його організації. Перший план фіксує 

взаємозв’язок і взаємодію об’єкта, який вивчається, з об’єктами того самого 

класу. Психіка розглядається тут як: а) суб’єктивне відображення 

об’єктивної дійсності, яка виступає в ряду інших видів відображення 

(абіотичного, біологічного і соціального); б) регулятор активності суб’єкта 

(його діяльності, спілкування, пізнання); в) структура особистісних 

утворень. Другий план визначає всю сукупність психічних явищ як відносно 

самостійне ціле (систему). В ролі компонентів виділяються не окремі 

процеси, а відносно самостійні функціональні утворення. Зокрема, 

Б. Ф. Ломов диференціює когнітивну, регулятивну і комунікативну 

підсистеми, які забезпечують різні форми взаємозв’язку індивіда з 

оточуючим середовищем. Третій план фіксує об’єкт в його відношенні до 

систем вищого рівня. Так, потрапляючи в соціальну систему, людський 

індивід стає носієм соціальної якості і виступає як організм. Кожна з цих 

систем диференціюючись, стає основою різноманітних властивостей 

людини: матеріально-структурних, функціональних, системних. Нарешті, 

четвертий план розкриває об’єкт дослідження як рух мікросистем 

(нейрональних інтеграцій), а психіка в цілому виступає як відображу вальна 

функція мозку. Цілісний опис психіки в системі понять передбачає 

поєднання всіх планів аналізу. 
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2. Психічні явища багатомірні. Психічні явища можуть розглядатися в самих 

різноманітних системах відліку, кожна з яких дає можливість виявити лише 

певну групу властивостей і відношень. 

3. Система психічних явищ має вертикальну (рівневу) будову. Дія цього 

принципу поширюється не лише на психіку в цілому, але й на окремі явища 

(процеси, стани). 

4. Людина володіє системою різнопорядкових властивостей. З позицій 

системного підходу властивості людини (включаючи, звичайно, й психічні) 

організоване в певне ціле, яке нагадує за своєю будовою піраміду: на 

вершині розміщуються загальні властивості, в основі – властивості п-го 

порядку, що їх розкривають, грані піраміди символізують різні категорії 

властивостей. 

5. Психічні явища – явища динамічні, що розвиваються. Даний принцип 

виражає спосіб існування психічного як системи. Її цілісність і 

диференційованість виникають, формуються і утворюються в ході розвитку 

індивіду, який, в свою чергу, виступає як полі системний процес. Психічний 

розвиток – рух його основ, змінність детермінант, виникнення, формування і 

перетворення нових властивостей або якостей. 

Системний підхід передбачає багатоманітність джерел у рушійних сил 

психічного розвитку людини, який завжди пов'язаний з системою суперечностей 

(між різними властивостями, факторами тощо) і передбачає рівні шляхи їх 

розв’язання.  

В педагогіці під системним підходом розуміють напрям у методології науки, 

завданням якого є розробка методів дослідження й конструювання складних за 

організацією об’єктів як систем. Системний підхід в педагогіці спрямований на 

розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних типів 

зв’язків та зведення їх у єдину теоретичну картину. Наприклад, як систему можна 

розглядати будь-яку пізнавальну діяльність, а її складовими суб’єкт пізнання 

(особистість), процес пізнання, продукт пізнання, мета пізнання, умови, в яких вона 
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перебігає тощо. У свою чергу складові системи – підсистеми можна розглядати як 

самостійні системи. 

В педагогіці систематизацією розрізнених знань в наукову картину світу чи 

науковий світогляд називають розумову діяльність, в основі якої розрізнені знання 

про предмети (явища) об’єктивної дійсності зводяться в єдину наукову систему, 

встановлюється їхня єдність на основі вибраного принципу. Вона спирається на 

класифікацію, аналіз і синтез істотних властивостей певної об’єктивної системи. 

Здійснюється у формі відповідних логічних систем теорії, гіпотези тощо. 

Необхідною умовою систематизації є висунення фундаментальної ідеї, здатної 

привести знання до логічної єдності. Вихідним пунктом процесу систематизації є 

прийняття певних принципів, що формулюють фундаментальну ідею. Прагнення до 

систематизації у вигляді найпростіших класифікацій виникає вже в дошкільників. 

Шкільне навчання, спрямоване на оволодіння системою знань, дає багатий матеріал 

і засоби для формування систематизації, яка розвивається від форми, що 

ґрунтуються на виділенні зовнішньої схожості між предметами і явищами, до форм, 

що дедалі більше спираються на істотні відношення між об’єктами вивчення. 

Систематизація відіграє досить важливу роль у розвиткові й вихованні мислення та 

пам’яті. Знання й уміння лише тоді є дійовим апаратом мислення, коли у свідомості 

учнів вони організовані в системи взаємопов’язаних понять. Об’єктивною умовою 

для систематизації знань є логічна структура навчального предмету, в якому 

розрізняються певні основні вихідні поняття та інші більш часткові. Від порядку їх 

вивчення (одночасно з урахуванням психолого-педагогічних вимог до процесу 

засвоєння) залежить систематизація знань. 

В дидактиці опрацьовано загальнодидактичний принцип систематичності й 

послідовності в навчанні та ряд часткових дидактичних принципів. Перерахуємо їх і 

розглянемо на загальних питаннях їх реалізації при навчанні дорослих. 

Всі поняття, які констатують навчальний предмет та його основні розділи, 

повинні засвоюватися шляхом розгляду предметно-матеріальних умов їх 

походження, завдяки чому вони стають необхідними (а не даються як «готове 
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знання»). Засвоєння знань загального і абстрактного характеру має передувати 

ознайомлення з більш частковими і конкретними знаннями – останні повинні 

виводитися з перших як із своєї єдиної основи. При вивченні предметно-

матеріальних джерел тих чи інших понять учні повинні виявляти генетично-

вихідний, всезагальний зв'язок, який визначає зміст і структуру всього об’єкту даних 

понять (вихідна «клітинка» пізнання). Цей зв'язок необхідно відтворити в особливих 

предметних, графічних або знакових моделях, які дають можливість вивчати їх 

властивості в «чистому вигляді». В дорослих треба спеціально формувати такі 

предметні дії, за допомогою яких вони можуть в навчальному матеріалі виявити і в 

моделях відтворити істотний зв'язок об’єкта, а потім вивчати її властивості. Учні 

повинні поступово і своєчасно переходити від предметних дій до виконання їх в 

розумовому плані. 

Необхідно зауважити, що ці принципи можна віднести як до навчального 

матеріалу предметів, так і до методів їх вивчення, як до дорослих, так і до учнів 

середньої школи. 

Практика освіти дорослих не може обійтись без багатоетапності в розкритті 

змістовних узагальнень: принцип розвиваючого навчання передбачає формування 

інтелекту учнів у процесі навчання, а не роботу з «готовим» інтелектом. Звідси і 

випливає поетапність розкриття узагальнень, відображених в основних поняттях, 

постійне повернення до них на різних рівнях. Разом з тим для підходу до навчання з 

використанням теоретичних узагальнень характерна установка на лінійність і 

систематичність курсу, на усунення концентризму і непотрібних повторень. 

 

 

 

3.4.Технологія формування наукового світогляду 

У всі часи найважливішим завданням освіти було формування наукового 

світогляду. Зокрема, в радянський період формування світогляду вважалося 
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найважливішим завданням освіти, його формування виступало серцевиною всієї 

виховної системи освіти. 

Світогляд визначався по-різному, до нього застосовувалися різні епітети: 

комуністичний, діалектико-матеріалістичний, атеїстичний, науковий, передовий, але 

суть справи від цього не змінювалася. Вважалося, що кожна людина повинна стати 

носієм саме цього типу свідомості. Система освіти, по суті справи, повинна була 

виконати державне замовлення, розв’язати над завдання – забезпечити світоглядну 

єдність суспільства на основі жорстко визначеного кола філософських, соціальних, 

економічних, політичних ідей, моральних, естетичних принципів. 

Тим самим мала місце значна ідеологізація світогляду. Звичайно, знак рівності 

між політичною ідеологією і світоглядом не ставився. Але місце і роль ідеології, яка 

входила до сфери світоглядної свідомості, абсолютизувалася. Ідеологія домінувала 

по відношенню до інших елементів системи світоглядних поглядів і переконань, в 

тому числі по відношенню до наукового знання. А на рівні нерозвинутої свідомості 

в рамках спрощення ситуації могло відбуватися ототожнення світогляду і 

політичної ідеології. 

В сучасних умовах світоглядна парадигма минулого виглядає архаїчною. В 

Конституції України немає слова «світогляд», але в ній є статті, які мають пряме 

відношення до проблеми «світогляд і освіта». «Україна – світська держава. Жодна 

релігія не може встановлюватися як державна, або обов’язкова». «Кожному 

гарантується право … вільно обирати, мати і поширювати релігійні та інші 

переконання і діяти згідно з ними». «Кожному гарантується свобода думки і слова… 

Ніхто не може бути присилуваний до вираження своїх думок і переконань або 

відмову від них». 

Цілком певна позиція виражена і в Законі про освіту, де твердиться «світський 

характер освіти в державних освітніх установах. При цьому зміст освіти повинен … 

враховувати різноманітність світоглядних підходів, сприяти реалізації права учнів 

на вільний вибір думок і переконань». Звідси можна зробити висновок, що згідно 

діючому законодавству неприпустима перевага якоїсь однієї світоглядної орієнтації 
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з боку держави, оскільки це неминуче означає дискримінацію по відношенню до 

інших світоглядних позицій і появу монополії в питаннях духовного розвитку 

особистості. 

Сьогодні в Україні подолано спрощений підхід до проблеми формування 

світогляду в молоді. 

Процеси деідеологізації звільнили вітчизняну свідомість від догматів 

«наукового світогляду», який історично ототожнювався з міфом про «наукову 

ідеологію». А з цими, безперечно позитивними і необхідними, процесами із 

праксеосфери освіти поступово почали зникати не менш істотні його параметри – 

екзистенціальні основи, ідеалоположні цільові установки і життєстверджуючі 

ціннісні орієнтири. Світоглядне безчасся – образ, який фіксує парадоксальність 

сучасних форм прояву онтологічного зв’язку «освіта – культура». 

Особливою турботою освіти, а з нею і предметом напрямленої методологічної 

рефлексії виявляються сьогодні найважливіші функціонали світогляду такі, як 

світовідчуття, світорозуміння і світостворення людини. Дуже значущими 

виступають завдання культурації освіти і вироблення толерантної світоглядної 

позиції педагога. А ці орієнтири, зі свого боку, спонукають до подальшого 

дослідження світогляду і освіти у філософському (онтологічному) ключі, в контексті 

становлення обновлюваної парадигми методологічної свідомості. І, що є найбільш 

складним, в контексті подолання застарілих, але досить стійких стереотипів 

педагогічного мислення. 

Але розв’язання одних проблем, як це часто буває, породжує інші. Якщо в 

суспільстві існує світоглядний плюралізм, то як на нього повинна реагувати сфера 

освіти? Чи зберігається орієнтація сфери освіти на науковий світогляд і як при 

цьому розуміти його науковість? Чи не приводить активізація релігійного 

(християнсько-православного) світогляду в сучасній Україні до його рівнозначності 

у сфері освіти по відношенню до світогляду наукового? Який ціннісний характер 

світогляду? Що собою являє світоглядна культура особистості? Як пов’язані 

світогляд і творчість? 
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Відмова від установки на «формування одного і єдиного» світогляду «у всіх і 

кожного» ставить сферу освіти в непросту ситуацію. «Формувати» єдиний світогляд 

не потрібно. Зрозуміло, що однаковим у всіх світогляд бути не може. 

Але як бути учителю, викладачу, вихователю, будь-якій людині, яка має 

активну життєву позицію? Невже у світоглядному розумінні все можливе? Чи 

допустимою є повна байдужість до світоглядних прагнень навчальної молоді? 

Можливо, сьогодні головне – не бути звинуваченим у «формуванні»? Лише має бути 

свобода вибору думок і переконань, а що буде обрано – значення не має? 

Вважаємо, що така позиція є крайністю. Освітня установа приречена 

забезпечувати розвиток, становлення саме наукового світогляду. Система освіти не 

може не йти по цьому шляху. Звичайно, «шлях науки» обмежений, недостатній, не 

універсальний. Є й інші шляхи в сфері освіти: мистецтво, побутовий досвід, 

міфологія, релігія тощо. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ 

4.1. З історії педагогіки і дидактики 

В діяльності людини навчання завжди відігравало винятково важливу роль. Так 

було тоді, коли воно носило випадковий, інтуїтивний характер і зводилося головним 

чином до випадкової передачі інформації і наслідування, так було і пізніше, коли 

навчання перетворилося в цілеспрямований, систематичний і планомірний процес і 

виникла школа. Але протягом тривалого часу навчання не було предметом 

теоретичного аналізу і дослідження, а тому й не мало власної теорії. Лише ХУП 

століття принесло в цій галузі важливі зміни: саме тоді теорія навчання дістала 

особливу назву і були закладені основи першої в історії науково обґрунтованої 

системи дидактичної діяльності. 

Для розвитку людського суспільства необхідно, щоб це суспільство передавало 

соціальний досвід все новим і новим поколінням. Передача соціального досвіду 

може відбуватися по різному. В первісному суспільстві це здійснювалося в 

основному через імітацію, повторення, копіювання поведінки дорослих. В 

середньовіччя така передача здійснювалася найчастіше через зазубрювання текстів. 

З часом людство прийшло до переконання, що механічне повторення або заучування 

– не найкращі способи передачі соціального досвіду. Найбільший ефект досягається 

при активній участі вихованця в цьому процесі, при включенні його в творчу 

діяльність, спрямовану на пізнання, засвоєння і перетворення навколишньої 

дійсності. 

Теза про те, що людина, перетворюючи дійсність, перетворює саму себе, має 

принципове значення. Але вона не заперечує всієї важливості процесу передачі 

старшими поколіннями і засвоєння новими поколіннями соціального досвіду 

людства. Перетворення дійсності неможливе без ознайомлення з усім тим, що вже 

пізнано і створено людством, без засвоєння багатства нагромадженої культури. 

Необхідність передачі соціального досвіду підростаючим поколінням виникла 

одночасно з появою суспільства і існуватиме на всіх етапах його розвитку. Батьки 
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передають свій досвід дітям, старші – молодшим, більш досвідчені – менш 

досвідченим, тощо. 

Більше того, в міру розвитку людського суспільства стає все об’ємнішим і 

більш багатоманітним. А це означає, що людині, яка житиме в цьому суспільстві, 

необхідно буде знати і уміти ще більше. Тобто школяреві за той самий період 

навчання доведеться засвоювати більш об’ємніший матеріал. Збільшення об’єму 

знань веде за собою ускладнення процесу їх передачі, який повинен стати більш 

ефективним і продуктивним. Отже, важливість і значущість процесу передачі 

нагромадженого людством досвіду будуть в подальшому зростати. 

Багато століть процес передачі соціального досвіду проходив як природний для 

людського існування і не був предметом спеціального вивчення. На певному етапі 

розвитку людства було нагромаджено такий об’єм досвіду, який не можна було 

засвоїти в ході природного існування. Дорослі почали спеціально навчати молодих 

окремим елементам свого досвіду. 

З цього моменту процес передачі соціального досвіду виділився і став 

цілеспрямованим. Здійснювався він в ході взаємодії старшого з молодшим. Ця 

взаємодія дістала назву педагогічний процес. Сьогодні це поняття визнається 

ключовим у педагогіці. Педагогічний процес – це спеціально організована взаємодія 

(ланцюжок взаємодій) старшого й молодшого (учителя й учня). Метою цієї 

взаємодії, необхідною є передача старшими і засвоєнням молодшими соціального 

досвіду, необхідного для життя і праці в суспільстві. 

Педагогічний процес, виділившись в окремий вид взаємодії людей, почав 

цікавити філософів, що знайшло відображення в працях таких відомих мислителів, 

як Сократ (470 – 399 до н.е.), Демокріт (460 – 370 до н.е.), Платон (427 – 347 до н.е.), 

Арістотель (384 – 322 до н.е.) та інші. 

Свою назву педагогіка дістала від функції, яку в Стародавній Греції виконували 

раби, спеціально приставлені до молодих людей з аристократичних сімей. Їм батьки 

доручали нагляд за своїми дітьми, коли ті йшли в школу або з неї, а також на 

прогулянках. Цих рабів називали водіями дітей (грец. «пейда» - дитина, «гогос» - 
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вести). Пізніше даний термін закріпився за всіма, хто був пов'язаний з навчанням і 

вихованням підростаючого покоління, а потім почав означати і власне науку. 

Період розвитку педагогіки від Стародавньої Греції до середніх століть ще не 

був періодом розвитку педагогічної науки. Це був час освоєння і відбору різних 

педагогічних принципів, методів і прийомів, період нагромадження інформації і 

досвіду. 

Вважається, що вперше педагогіка виділилася в самостійну галузь знання на 

початку ХУП ст., коли англійський філософ і природодослідник Ф. Бекон (1561 – 

1626) опублікував свій трактат «Про гідність і збільшення наук». В ньому він зробив 

спробу класифікувати всі науки і виділив педагогіку, яку розумів як «керівництво 

читанням». Але відгалуження від філософії не означало створення нової науки. 

Такою вона почала вважатися лише після виходу праць видатного чеського 

мислителя-гуманіста, педагога і письменника Яна Амоса Коменського (1592 – 1670), 

і передусім його основоположної праці, яка досі має неперехідне значення, - 

«Великої дидактики». Саме в цій книзі на основі сенсуалізму були розроблені 

основні питання теорії і практики навчально-виховної роботи з дітьми. Більшість 

сформульованих Я. А. Коменським принципів, методів і форм організації 

педагогічного процесу складають ядро сучасних педагогічних систем. 

Дидактиці передували різноманітні методики навчання: читанню, письму, 

рахунку, латинській граматиці, церковному співу тощо. Труднощі кожної з них і 

породили питання: які ті загальні правила навчання, яких повинен дотримуватися 

педагог і які полегшують працю вчителеві і послужать на благо учням? Саме пошук 

відповіді на це питання і дав «старт» розвитку дидактичного знання. Дуже яскраво й 

образно про це писав відомий російський педагог і психолог П. Ф. Каптєрєв: 

«Методика має справу із способами викладання окремих предметів, дидактика – з 

основами і началами викладання взагалі. Не можна міркувати про основи і начала 

викладання взагалі, коли не з’ясовані ще начала навчання читанню, письму, 

рахунку, заучуванню прози і віршів тощо. Тому методика існувала вже давним-

давно, а дидактики ще не було, ще не з’явився педагог, який став би вище питань 
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про навчання латинській граматиці, молитвам, церковному співу, риториці, 

арифметиці, а запитав би себе: які правильні, істинні педагогічні начала всього 

навчання, всім шкільним предметам, начала, яких педагог як викладач, повинен 

дотримуватися завжди і всюди? Адже є якісь начала викладання, спільні для 

багатьох, якщо не для всіх предметів, що вивчаються в школах. Чи не можна їх 

виділити, з’ясувати і сформулювати на допомогу вчителям в їх професіональній 

діяльності і на благо учням в школах? З постановки таких питань виникла 

дидактика. 

Термін «дидактика» був введений до вжитку в 1613 р. німецьким мовознавцем і 

педагогом Вольфгангом Ратке (1571 – 1635). Його праця називалась «Короткий звіт 

з дидактики, або мистецтво Ратихія». Ратке (латинізоване ім’я – Ратихій) був 

прихильником природовідповідного навчання, хоча й недооцінював роль активності 

учнів: наприклад, він вважав можливим будувати навчання в школах майже 

виключно на лекційних формах, йдучи від абстрактного до конкретного і керуючись 

іншими сформульованими ним правилами навчання. 

Першою фундаментальною працею з теорії навчання є «Велика дидактика» 

педагога і філософа-гуманіста Яна Амоса Коменського (1592 – 1670), написана ним 

в 1632 р. і опублікована в 1637 р., яка досі має непересічне значення. 

Я.А.Коменський вперше висунув ідею загальної освіти, створив систему 

пов’язаних ступенів навчання. Система включала в себе материнську школу (до 6-

річного віку), елементарну школу (від 6 до 12 років), гімназії (від 12 до 18 років) і 

академію (від 18 до 24 років). В свою практику він впровадив класно-урочну 

систему і теоретично обґрунтував її. Ним були опрацьовані провідні принципи 

дидактики: свідомість, наочність, поступовість, послідовність, міцність і 

посильність. Я.А.Коменський визначив головні вимоги до підручника, а також 

сформулював необхідні якості, якими повинен володіти кожен педагог. 

Проблему змісту навчання Я.А.Коменський зводив, фактично, до того, що всіх 

треба навчати всьому: спочатку в стиснутому вигляді, а потім більш детально. 

Важливою дидактичною ідеєю Я.А.Коменського була ідея всемогутності методу, 
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яка відображала в специфічних умовах навчання особливий порядок, притаманний 

природі. 

Особливістю підходу до тлумачення методу Я.А.Коменського було 

уподібнення методу якійсь складній машині, незалежній від учителя, яка діє з 

механічною правильністю. Він спеціально підкреслював, що метод повинен 

визначати все: розподіл занять за роками, місяцями, днями і годинами, повний 

перелік вказівок про дії в самих різноманітних часткових випадках тощо. Лише в 

цьому випадку метод можна застосувати до всього, чому необхідно навчити 

(читанню, письму, рахунку, церковному співу тощо), і при тому з незмінним 

успіхом. 

Я.А.Коменський критикував школи свого часу за те, що вони учать дітей 

чужим знанням, замість розвитку власного погляду на світ. Причиною цього він 

називав застосування помилкового методу: «Метод викладання всіх предметів 

показує, що школи прагнуть до того, щоб навчити дивитися чужими очима, мислити 

чужим розумом. Школи учать не тому, щоб відкривати джерела і виводити звідти 

різні струмочки, але тільки показують струмочки, виведені з авторів, і згідно з ними 

пропонують йти по них до джерел назад». 

Розв’язання цієї проблеми намагалися і намагаються знайти багато сучасних 

вчених-педагогів. Опрацьовуються дидактичні теорії, концепції, методики й 

технології навчання, які дають можливість дітям виростати «з власних коренів», 

досліджуючи своїм особистісним поглядом джерела головних течій навколишнього 

світу. 

Зауважимо, що Я. А. Коменський під дидактикою розуміє не лише навчання, 

але й виховання. Сьогодні галузь виховання в більшій мірі закріплена за 

педагогікою, ніж за дидактикою, хоча визначити точні межі, де кінчається навчання 

і починається виховання, мабуть, неможливо. Наприклад, часто говорять про 

виховуюче навчання. 

Дальший розвиток педагогіка дістала в працях багатьох мислителів. Назвемо 

спочатку найбільш видатних зарубіжних вчених, які зробили значний внесок в 
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розвиток цієї галузі знань. Швейцарський вчений І. Г. Песталоцці (1746 – 1827) в 

рамках теорії елементарної освіти об’єднав виховання з навчанням, чим сприяв 

формуванню ідеї розвиваючого навчання. 

Не заперечуючи важливості методу, І. Г. Песталоцці висунув ідею про те, що 

метод є психологічним знаряддям і повинен бути обґрунтований психологічними 

даними. Розуміючи навчання як справу творчості самого учня, а все знання як 

розвиток самодіяльності зсередини, Песталоцці вважав, що всі освітні засоби 

(метод) не повинні ухилятися від природного ходу розвитку людських здібностей, 

не повинні суперечити цьому ходу, а відповідати природним процесам. Адже 

навчання є ніщо інше, як мистецтво допомагати природному прагненню людини до 

розвитку, який ґрунтується на гармонії вражень, які засвоюються дитиною, з 

ступенем розвитку її природних сил. 

Це розуміння принципу природо відповідності корінним чином відрізнялося від 

висунутого Коменським: якщо Коменський, висовуючи принцип 

природовідповідності, підкреслював необхідність дотримання зовнішньої природи, 

то Песталоцці робив наголос на дотриманні внутрішньої природи учня. Правда, 

справедливості ради, необхідно відмітити, що така зміна змісту принципу природо 

відповідності не здійснювалася «стрибком». Так, в своїх працях, написаних після 

«Великої дидактики», Я. А. Коменський відходить від порівняння методу з явищами 

зовнішньої природи і звертається до уявлення про те, що природний метод навчання 

повинен відповідати людській природі. Теж саме можна сказати і про Песталоцці, 

який говорив про тотожність законів розвитку людського розуму з законами 

фізичної природи, що сила мистецтва освіти базується на схожості його впливу і 

його дії з основними діями фізичної природи (а це дуже схоже з точкою зору 

Я. А. Коменського). 

Створена І. Г. Песталоцці педагогічна система відобразила назрілі зміни в 

системі освіти на межі ХУШ і ХІХ ст., оскільки передбачала націленість на 

комплексне поєднання науки і культури при навчанні представників нижчих шарів 

населення. Саме дидактика І. Г. Песталоцці стала основоположною для 
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повноцінного розвитку педагогіки і психології з орієнтацією не лише на соціальні 

потреби, але й на особливості самої дитини як учасника навчально-виховного 

процесу. 

Опора на принцип природо відповідності дала можливість І. Г. Песталоцці 

розглядати процес навчання як розвиток розумових сил і мислитель них 

інтелектуальних здібностей учнів. У зв’язку з цим він запропонував проект 

реформування традиційної системи початкової освіти-навчання читанню, письму і 

рахунку – на основі виявлення і врахування особливостей процесу пізнання, 

основних законів розвитку розумових сил і свідомості в засвоєнні знань, умінь і 

навичок. 

Основним засобом організації процесу пізнання, на думку швейцарського 

педагога, повинна бути опора на принцип наочності, предметне, тобто практичне, 

навчання, яке психологічно може бути обґрунтоване значенням почуттєвого 

сприйняття, яке активно стимулює власне акт мислення і «чіткого усвідомлення 

предметів». Саме завдяки такій організації процесу навчання повинен відбуватися 

розвиток особистої культури вихованця  і культури всього людства, який 

відбувається на основі розвитку здібностей до «дослідження і судження». 

На основі принципу природо відповідності І. Г. Песталоцці власне процес 

навчання розглядав як цілеспрямований розвиток розумових сил і інтелектуальних 

здібностей дитини на основі природних законів. В якості найбільш значущих 

природних здібностей дитини він виділяв: сприймати мову, елементом якої є слово, 

що складається з окремих звуків; сприймати форму – її елементом є лінія, яка 

складається з крапок; сприймати кількість і його елемент – одиницю; здатність до 

розвитку моральності на основі любові до матері, найближчого оточення і людства в 

цілому, здатність до фізичного розвитку, елементом якого є рух суглобів. 

Основним засобом розвитку даних здібностей теоретик обрав «предметне 

навчання», або наочність. 

На основі ідеї розвиваючого навчання І. Г. Песталоцці опрацював оригінальну 

дидактичну модель, яка давала можливість цілісно вибудовувати навчальний 
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процес, виходячи не з вимог, заданих соціумом, а з потреб і внутрішніх природних 

сил самої дитини, які давали можливість утвердити спрямування на психологізацію 

самого процесу навчання. П.Ф.Каптєрєв характеризуючи внесок швейцарського 

педагога в дидактику, відмічав, що освіта почала розглядатися не лише з точки зору 

реалізації навчаючої функції учителем, але й з точки зору самого учня, його 

саморозвитку і самостійної активної пізнавальної діяльності. 

Видатний німецький педагог-демократ А. Ф. Дістервег (1790 – 1866), будучи 

послідовником ідей Песталоцці, основними принципами навчання і виховання 

вважав природо- і культуровідповідність, самодіяльність, опрацював дидактику 

розвиваючого навчання. Головним завданням навчання Дістервег вважав розвиток 

мислення, уваги, пам’яті, але в той же час підкреслював, що розвиток цих 

здібностей дітей нерозривно пов'язаний з засвоєнням самого матеріалу. 

Не заперечуючи сформованого Я. А. Коменським і І. Г. Песталоцці підходу до 

методу «вчи згідно природі учня», Дістервег піддав сумніву тезу про те, що 

хороший метод може привести до ефективних результатів навіть у тому випадку, 

коли він реалізується поганим вчителем. Ним була висунута теза про метод як 

безроздільний з учителем спосіб його різносторонньої діяльності. 

Німецький філософ, психолог і педагог Й. Ф. Гербарт (1776 – 1841) намагався 

опрацювати теорію навчання, метою якої став передусім розумовий розвиток учнів, 

формування в них інтелектуальних умінь. Основна роль в навчанні відводилась 

учителю і таким методам викладання, які передбачали систематичну передачу 

учням знань. Діяльність учня полягала в поглибленні і осмислюванні одержаних від 

учителя знань. Передавані знання пов’язувалися з розвитком почуттів і волі учнів, 

що виражалося у виховую чому характері навчання, чому Гербарт надавав 

особливого значення. 

Активним у такій школі був учитель, учні повинні були «сидіти тихо, бути 

уважними і виконувати розпорядження учителів». Велика увага в навчанні 

відводилась зовнішньому порядку, дисципліні, зокрема, таким засобам управління, 
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як нагляд, наказ, заборона, покарання, в тому числі й тілесні, а також вмінням 

учителя захопити дитину. 

Для засвоєння учнями навчального матеріалу Гербарт запропонував чотири 

ступені навчання: ясність (початкове наочне ознайомлення учнів з матеріалом), 

асоціація (засвоєння зв’язку нових уявлень із старими у процесі бесіди), система 

(зв’язний виклад учителем матеріалу), метод (виконання вправ, застосування нових 

знань на практиці). 

Дидактика Гербарта мала сильні сторони, особливо по відношенню 

опрацювання принципів конструювання змісту навчання, використання виховних 

можливостей навчальних предметів, методів розвитку довільної уваги учнів. 

Пізніше його дидактика і педагогіка були розвинуті його учнями і дуже поширилися 

в багатьох країнах світу. 

Досі дидактичні принципи Гербарта діють в школах, які дотримуються 

авторитарної моделі навчання, яка стала по суті традиційною. Ця модель і задані 

загальні формальні принципи навчання дають можливість одержувати високі, хоча й 

одноманітні результати щодо засвоєння учнями навчального матеріалу. Головним 

недоліком даної системи навчання є нехтування індивідуальними особливостями 

учнів, їх інтересами і потребами, відсутністю самостійності і творчості в навчанні. 

З самого початку розвитку дидактики визнавалася наявність у процесі навчання 

таких «структурних компонентів» як учитель, використовуваний ним метод 

навчання, навчальний матеріал і учень, який його засвоює. У процесі розвитку 

дидактики змінювалося уявлення про провідний компонент процесу навчання. 

Першою дидактичною ідеєю була ідея всемогутності методу, який відображав в 

специфічних умовах навчання особливий порядок, притаманний Природі. В ході 

еволюції дидактичного знання з середини ХУІІ-го і майже до кінця ХІХ століття на 

провідну позицію виходить такий компонент процесу навчання як учень. Характер 

психічного розвитку учня в працях Песталоцці і особливо Гербарта не міг не 

поставити перед дидактикою такого питання: «Яким повинен бути навчальний 

матеріал, щоб він в найбільшій мірі відповідав розумовому розвитку учнів?» В 
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розвиток поглядів Гербарта виникла концепція, яка дістала назву концепції 

формальної освіти, яка ставила в центр уваги не засвоєння учнями певної суми 

фактичних знань, а те, як пізнання сприяє розвитку форм мислення, уяви, пам’яті 

тощо. На думку Гербарта і його послідовників, формальна освіта являє собою такий 

розвиток дитячого розуму і здібностей, який дає можливість людині здійснювати 

самі різні діяльності. Саме тому найбільш цінними є такі навчальні предмети, які не 

стільки збагачують розум дитини різноманітними відомостями, скільки містять 

такий матеріал, який може бути використаний для різноманітних розумових вправ, 

які роблять розум гнучким і рухливим. Найкращими навчальними предметами 

Гербарт і його послідовники вважали класичні мови і математику. 

Досить цікавим фактом є те, що деякі найбільш палкі прихильники формальної 

освіти навіть заперечували необхідність послідовного вивчення навчальних 

предметів: досить брати з них лише ті розділи, які містять найбільш багатий 

матеріал для розумових вправ. 

На противагу цьому напрямку в середині ХІХ століття виникла інша концепція, 

яка дістала назву концепції матеріальної освіти. Одним з найбільш яскравих 

виразників цієї концепції був англійський філософ і соціолог Герберт Спенсер (1820 

– 1903). В своїй педагогічній концепції Спенсер виходив з того, що найголовнішим 

завданням виховання є підготовка підростаючого покоління до розумного життя. 

Тому проблему змісту освіти необхідно розглядати під кутом зору того, в якій мірі 

він пов'язаний з розв’язанням цього завдання. Готувати до життя – означає готувати 

до виконання основних видів діяльності, які складають життя людини. Таких видів 

діяльності п’ять: 

А) діяльність, яка безпосередньо служить самозбереженню людини; 

Б) діяльність, яка допомагає в життєвих потребах, і, отже, також сприяє 

самозбереженню; 

В) діяльність, яка веде до виховання і дисципліни учнів; 

Г) діяльність, пов’язана з громадськими і політичними відносинами; 
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Д) різноманітні діяльності, пов’язані з дозвіллям, присвячені задоволенню 

смаку і почуттів. 

Для здійснення цих діяльностей (розміщених в порядку їх значущості) 

необхідні відповідні знання. 

По-перше, необхідні знання, які попереджали б втрату здоров’я, забезпечуючи 

тим самим завдання самозбереження. Таке знання дає фізіологія. А отже в змісті 

освіти повинен бути присутнім навчальний предмет, який знайомить учнів з 

загальними істинами, встановленими фізіологією як наукою, і їхнім відношенням до 

повсякденного життя. 

По-друге, самозбереженню допомагають знання, які полегшують добування 

одягу, їжі тощо (взагалі – життєвих засобів). І оскільки переважна частина людей 

занята виробництвом і збутом товарів, то їм необхідні знання, які забезпечують 

успіх в цих видах діяльності, зосереджені в таких науках як фізика, хімія, біологія 

тощо. 

По-третє, життя переважної більшості людей пов’язане з сім’єю, дітьми, тому в 

змісті загальноосвітньої підготовки повинен обов’язково бути присутнім курс 

педагогіки: діти гинуть і фізично і морально від невігластва батьків і їхнього 

невміння виховувати. 

Таким чином в змісті загальноосвітньої підготовки обумовлена наявність 

предметів, які викладають основи відповідних наук. В тому ж дусі здійснюється і 

обґрунтування необхідності включення до складу загальноосвітньої підготовки і 

інших предметів (історії, психології тощо). 

Цікаво, що Спенсер, перераховуючи відповідні науки, на перше місце ставить 

все таки логіку, вважаючи, що успіх у виробленні товарів і їх збутті зобов’язаний 

дотриманню тих законів, що сформульовані цією наукою. 

Спенсер підкреслює, що набуття вказаних знань не лише впливає на управління 

вчинками людей, але й сприяє розумовому розвитку учнів. Наука, на його думку, 

становить не менш широке поле для вправ розуму і пам’яті, ніж мови, на вивченні 

яких наполягають прихильники формальної освіти. 
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І хоча К. Д. Ушинський та інші педагоги критикували обидві концепції за їх 

однобічність і висловлювали думки, що відбір матеріалу навчання повинен 

враховувати обидва фактори – корисність і розумовий розвиток, проблема 

відмінності і взаємодії цих концепцій пережила своїх критиків і дісталася в 

спадщину дидактам другої половини ХХ століття. 

На початку ХХ століття діюча в школах традиційна дидактична система була 

піддана повсюдній масованій критиці за авторитарність, однобічний інтелектуалізм і 

відрив від життя. Представники різних варіантів так званого нового виховання 

відводили учням більш активну роль у процесі навчання в порівнянні з 

гербартистами. У зв’язку з цим вони відкинули гербартівську концепцію «передача 

знань», яка апелювала головним чином до пам’яті учнів, і висунули вимогу 

формування і розвитку в них здібностей до інтелектуальної діяльності, а також 

навичок практичної діяльності. Найбільш радикальним і послідовним прихильником 

оновлення школи в напрямку активізації діяльності учнів виступив американський 

філософ, психолог і педагог Джон Дьюї (1859 – 1952). Він запропонував реформу 

шкільної системи, головною дидактичною метою якої повинна стати не передача 

знань, а створення умов для розвитку природжених здібностей дітей, навчання на 

основі їхнього особистого досвіду. Д. Дьюї висунув ідею педоцентризму 

(руссоїзму), в якій основну увагу звертав на активну роль дитини у процесі 

навчання, на принцип практичної діяльності на основі особистого досвіду і 

формування здібностей до інтелектуальної діяльності. 

Традиційній дидактичній системі, яка ґрунтувалася на набутті і засвоєнні знань, 

Дьюї протиставив навчання «шляхом роблення», тобто таке навчання, при якому всі 

знання здобувалися з практичної самодіяльності і особистого досвіду дитини. 

Зовнішню навчальну інформацію учень діставав лише тоді, коли вона була йому 

необхідна для розв’язання практичних задач. Мета навчання за Дьюї – не підготовка 

до професії або засвоєння певних знань, а розвиток діяльної активності учня: 

інформацію він дістає лише тоді, коли вона йому стає необхідною. 
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В школах, які працювали за системою Дьюї, не було постійної програми з 

послідовною системою навчальних предметів, відбиралися лише знання, необхідні 

для життєвого досвіду учнів. Роль учителя зводилася до керівництва самодіяльністю 

учнів і пробудження їхньої допитливості. 

Концепція навчання, яку разом з своїми прихильниками опрацював Дьюї на 

противагу традиційній системі навчання, почала називатися «прогресивістською». 

Дидактика прогресивістів значною мірою спиралася на ідеї вільного 

природовідповідного виховання, висунуті французьким філософом-просвітителем 

Жан-Жаком Руссо (1712 – 1778), німецьким педагогом Ф. А. Дістервегом і 

поєднувалася з ідеями інших прогресивних педагогів того часу. Концепція навчання 

прогресивістів суттєво вплинула на спосіб розуміння як предмету, так і завдань 

дидактики, яку почали ототожнювати не стільки з теорією викладання, скільки з 

теорією учіння. Основним завданням такої дидактики на відміну від Гербарта і його 

прихильників став уже аналіз дій учня, а не учителя. При цьому вважалося, що 

викладання є функцією учіння, а дії вчителя обумовлені пізнавальними діями учнів, 

а не навпаки. 

В наші дні ці два види діяльності не протиставляються один одному. Остання 

точка зору дістала обґрунтування в багато численних теоретичних працях, а також 

підтверджена практикою. Таким чином, встановлено, що викладання тісно пов’язане 

з учінням, ці дві сторони процесу утворюють інтегративну цілісність у вигляді 

процесу навчання, а точніше – процесу викладання – учіння. В числі факторів, які 

забезпечують єдність процесу навчання, не лише спільна мета, якої треба досягти в 

ході його реалізації, але й використанні при цьому методи, організаційні форми і 

засоби навчання. 

У світлі викладеного можна зробити висновок, що в даний час дидактика 

розуміється як наука про викладання і учіння, тобто як система коректно 

обґрунтованих тверджень і гіпотез, що стосуються явищ, залежностей і 

закономірностей викладання-учіння, а також способів їх перетворення людиною. 

Дидактика як наука дає знання про закономірності, які діють в сфері предмета її 
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досліджень, аналізує залежності, які обумовлюють хід і результати процесу 

навчання: на цій основі вона встановлює відповідні закономірності, визначає 

методи, організаційні форми і засоби, які забезпечують здійснення запланованих 

змін в учнів. Завдяки цьому вона виконує як теоретичну (головним чином 

діагностичну і прогностичну) функцію, так і функцію практичну (інструментальну). 

При такому розумінні дидактика є однією з педагогічних наук, які займаються 

питаннями виховання, тобто цілеспрямованою діяльністю, яка починається з метою 

формування особистості вихованця згідно з соціально прийнятими нормами чи 

ідеалом. 

Значним є внесок в розвиток світової педагогічної науки вітчизняних вчених. 

Основоположником вітчизняної наукової педагогіки визнається К. Д. Ушинський 

(1824 – 1870). Всі його праці з філософії, психології, педагогіки, фізіології, а також 

літературні твори послужили завданням створення школи, яка б розвивала душевні і 

духовні сили людини, реалізувала б її вище призначення. К. Д. Ушинський багато 

зробив для утвердження ідеї виховую чого навчання і опрацювання принципів 

визначення змісту освіти з врахуванням можливостей і здібностей дітей. 

Головна фундаментальна праця К. Д. Ушинського «Людина як предмет 

виховання. Досвід педагогічної антропології» містить обґрунтування змістовно-

евристичного розуміння педагогіки. Педагогіка, на його думку, не галузь знання, а 

практична діяльність, яка потребує наукового обґрунтування, тому і всі науки, що 

вивчають людину, повинні мати педагогічний статус. К. Д. Ушинський висунув 

проблему необхідності встановлення зв’язків між теорією і практикою навчання, 

психологією і педагогікою на основі єдності почуттєвого і раціонального в пізнанні. 

Ідея К. Д. Ушинського про опрацювання інтегральної науки, в основі якої лежить 

педагогічна діяльність, названа ним педагогічною антропологією, є актуальною і в 

наші дні і знаходить своє практичне застосування. 

Квінтесенцією педагогічної концепції К. Д. Ушинського є ідея про нерозривний 

зв'язок філософських поглядів і теоретичних педагогічних положень, про мету 

виховання як підготовку людини до життя, праці. Ушинський надавав великого 
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значення праці в психічному і фізичному розвитку людини і вважав її важливим 

чинником морального виховання. Він створив цілісну дидактичну систему, розкрив 

загальні умови навчання й виховання дітей, принципи добору змісту освіти, основні 

шляхи і засоби розвивального навчання, був прихильником класно-урочної системи 

і вважав урок основною ланкою навчально-виховного процесу. Уперше теоретично і 

практично довів ефективність звукового, аналітико-синтетичного методу навчання 

грамоти: розробив і науково обґрунтував основи початкового навчання та виховання 

дітей. Одним з перших сформулював ідею народності в педагогіці, подав її як 

головну складову виховної системи. В основі цієї ідеї – переконаність у тому, що 

кожен народ має право на школу, побудовану на народних традиціях. 

П. Ф. Каптєрєв розвинув окремі прогресивні дидактичні ідеї Я. А. Коменського 

і К. Д. Ушинського, дав психологічне обґрунтування найважливіших проблем 

дидактики. Виходячи з положення про існування різних «типів розуму» (схильних 

до теорії або практики, до засвоєння або творчості, які швидко або повільно 

міркують, індуктивних або дедуктивних, абстрактних або образних, безпристрасних 

або залежних від почуттів тощо), вчений обгрунтував необхідність великої 

різноманітності загальноосвітніх систем, диференціації навчальних курсів і всієї 

структури навчального процесу в школі. Різноманітність розумів, культурних 

засобів і життєвих покликань дітей роблять необхідною не єдину для всіх 

загальноосвітню систему, а систему, побудовану на принципі «єдності освіти в 

різноманітності». 

Каптєрєв ввів у дидактику поняття «педагогічний процес», розглядаючи його з 

зовнішньої і внутрішньої сторін. Зовнішня освіта виглядає як передача культури від 

старшого покоління до молодшого. Однак більш значущим є процес внутрішній – 

самоосвіта, саморозвиток людей через їхню власну діяльність. Вчений критикував 

школу, яка формує дітей по шаблону без відповідності природному ходу їхньої 

самоосвіти. Школа, на думку Каптєрєва, глибоко й корисно вплине на учнів тоді, 

коли буде дотримуватися їхнього природного стану, прихильності, смаків, 

схильностей і здібностей, коли надасть свободу в заняттях улюбленим предметом. 
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Як надзвичайно сильний спосіб впливу на розвиток розумових сил учнів 

П. Ф. Каптєрєв розглядає евристичну форму навчання. В даній формі навчання 

«наукові закони, формули, правила і істини відкриваються і виробляються самими 

учнями під керівництвом вчителя». Евристична форма навчання, пов’язана з 

наочністю, цілком відповідає дитячій природі, під силу учням і згідна з природою 

навчальних предметів, що вивчаються в школі. 

Серед пізнішої плеяди відомих вітчизняних педагогів найбільш відомими є 

С. Т. Шацький (1878 – 1934), П. П. Блонський (1884 – 1941), А. С. Макаренко (1888 

– 1939), В. О. Сухомлинський (1918 – 1970). Педагогічні ідеї вітчизняних вчених 

дістали міжнародне визнання. 

Розглянуті педагогічні концепції в їхньому історичному розвитку безперечно 

вплинули на розуміння дидактики як наукової дисципліни, яка вивчає теорії 

навчання і учіння. Одночасно дидактику можна розглядати як наукову дисципліну, 

яка склалася історично, створення якої було пов’язане з необхідністю систематичної 

і організованої передачі узагальненого досвіду наступним поколінням. 

 

4.2. Об’єкт, предмет і завдання дидактики 

За багатовікову історію існування дидактики як науки склалися різні підходи до 

розгляду взаємодії між категоріями «педагогіка» і «дидактика». Ряд вчених 

вважають, що дидактику і педагогіку можна співвідносити за такими 

концептуальними позиціями: 

- педагогіка і дидактика – споріднені поняття, що перехрещуються; 

- педагогіка і дидактика співвідносяться як ціле і частина; 

- «дидактика» є ширшим за обсягом поняттям за «педагогіку»; 

- педагогіка і дидактика є окремими самостійними дисциплінами. 

Однак в сучасних працях українських, російських, польських та інших дидактів 

традиційним є підхід, згідно з яким дидактику розглядають як частину педагогіки. 

Однозначного підходу до визначення взаємозв’язку даних наукових сфер 
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(педагогіки і дидактики) сьогодні не вироблено, що пов’язано з різним тлумаченням 

самого терміну «дидактика». 

Дидактика як особливий педагогічний спосіб теоретичного розуміння світу є 

складовою науковою частиною педагогіки, наукою про навчання, яка досліджує 

принципи, цінності, закони і закономірності функціонування і розвитку процесу 

освіти й навчання, принципи й засоби навчання. Таким чином, об’єктом 

дослідження дидактики як науки є взаємозв’язок власне процесу освіти і навчання 

як явищ об’єктивної педагогічної реальності, де навчання виступає як освітній засіб. 

Дидактика досліджує навчання на теоретичному, найбільш загальному рівні. Можна 

сказати, що дидактика – це педагогічна теорія навчання, яка науково обгрунтовує 

його цілі, зміст, методи й організаційні форми. Вона в кінцевому рахунку покликана 

дати відповідь на три найбільш загальні питання: «Що таке навчання?», «Чому 

навчати?», «Як учити?». Однак на шляху до відповіді на ці питання виникає безліч 

інших, серед яких є й досить істотні, наприклад: «Як відбувається навчання, які 

йому властиві закономірності?», «Кого навчати?», «Для чого навчати?» і «Де 

навчати?». 

Розрізняють загальну дидактику – універсальну науку, яка відповідає 

філософським позиціям відповідної педагогічної системи, абстрагується від 

особливостей вивчення певного навчального предмету, і часткові дидактики-

методики навчання окремим навчальним предметам, окремих категорій учнів в 

різних типах навчальних закладів і формах освіти, тобто в кожної методики 

навчання свій об’єкт – навчання предмету, навчання певних категорій учнів тощо. 

Будь-яка наука має свій особливий об’єкт і предмет вивчення. Об’єкт – це 

частина дійсності, яку досліджує дана наука. Предмет – це спосіб бачення об’єкта з 

позицій цієї науки. Об’єктом педагогічної науки є освіта. Правда, освіту вивчають і 

інші науки. Існують педагогічна психологія, філософія освіти, соціологія освіти. Але 

педагогіка – це єдина спеціальна наука про освіту в ряду наук, які можуть вивчати ті 

чи інші сторони освітньої діяльності. Лише ця наукова дисципліна вивчає освіту в 



 

145 

 

єдності всіх складових її частин. Для педагогіки вона і лише вона є її власним 

об’єктом вивчення. 

Педагогічна наука вивчає навчання і виховання в їх єдності і цілісності як 

особливу, соціально і особистісно детерміновану, цілеспрямовану діяльність з 

прилучення людських істот до життя суспільства. Для кращого, більш детального і 

конкретного розгляду кожної із частин цієї діяльності і їх найбільш ефективного 

об’єднання виділяють відповідно педагогічні дисципліни – теорію навчання 

(дидактику) і теорію виховання. 

Об’єктом педагогічної науки не може бути окрема людина з її психікою, в 

частковому випадку – дитина. Об’єктом цієї наукової дисципліни виступає 

діяльність, яка прилучає людину (зокрема, дитину) до сукупності соціальних 

відношень: діяльність навчання, виховання, управління народною освітою тощо. 

Педагогіка вивчає явища, що виникають у процесі цієї діяльності. Між тим якщо не 

в теорії, то в практиці педагогічного дослідження об’єкт науки нерідко підміняють 

об’єктом практичної діяльності. Проти такого змішування об’єктів застерігав ще 

А. С. Макаренко: «В даний час вважається азбукою, що об’єктом педагогічного 

дослідження є дитина. Мені здається це неправильним. Об’єктом дослідження з 

боку наукової педагогіки повинен вважатися педагогічний факт (явище)». Звичайно, 

при цьому дитина не виключається з поля зору педагога-дослідника. Мається на 

увазі лише одне: педагогіка спеціально, як власний об’єкт, вивчає не саму дитину, 

не індивіда з його психікою (це завдання психології), а педагогічну діяльність, яка 

включає її в соціум, і досліджує факти, які характеризують цю діяльність. 

Педагогічна наука вивчає викладання і учіння, діяльність вихователя і вихованця, 

методи навчання і виховання, організаційні форми, зміст освіти і способи його 

включення в діяльність навчання тощо. 

Якщо цього не враховувати і вважати, що об’єкт психології, яка вивчає факти, 

закономірності і механізми психіки співпадає з об’єктом педагогіки, то педагогіка 

виконуватиме лише прикладну роль – використання психологічних знань для 
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конструювання системи практичної педагогічної діяльності. Так вважають 

послідовники теорії психологізму. 

Педагогіка в певному розумінні є наукою про майбутнє, оскільки освітній 

процес сьогодні будується, виходячи з поглядів суспільства на навчання і виховання 

в сучасних умовах, а учням доведеться вчитися лише в школі протягом 11 чи 12 

років, потім в якійсь установі професійної освіти від одного до п’яти років і ще 

необхідно років десять після закінчення навчання, щоб бувший учень чи студент 

став особистістю і професіоналом. Але за весь цей час істотно зміняться політичні, 

соціальні і економічні умови життя суспільства в цілому і кожної людини зокрема. 

Науковою педагогічною сферою, яка б логічно і послідовно вивчала 

особливості цілеспрямованого процесу систематичної освіти і навчання 

підростаючого покоління, визначаючи його специфіку і закономірності, є дидактика, 

наука, яка історично склалася в процесі еволюції людської цивілізації. Сьогодні 

співіснують різні означення дидактики і її об’єкта. На нашу думку, означенням 

дидактики, яка відповідає сучасному стану освіти і суспільства в цілому може бути 

таке: дидактика – одна з галузей педагогічної науки, яка досліджує проблеми освіти 

і навчання. В цьому означенні освіта виступає як результат навчання, а навчання – 

як шлях освіти. В освіту, яка тлумачиться таким чином, виховання не входить, і вся 

емоціонально-ціннісна сторона педагогічної діяльності, а також розвиток 

залишаються за її межами. Існують і інші тлумачення дидактики. 

Уявлення про головні сфери дидактичного аналізу – зміст і процес (методи, 

організаційні форми) навчання є більш чи менш загальноприйнятими. А ось думки 

про предмет дидактики настільки різноманітні, що важко піддаються обліку. До 

того ж часто в наукових працях об’єкт і предмет дидактики навіть і не 

розрізняються. Одні дослідники предметом дидактики вважають навчання як засіб 

освіти і виховання, інші – закономірності і принципи навчання, його цілі, наукові 

основи змісту освіти, методи), організаційні форми і засоби навчання); треті – 

взаємодію викладання і учіння в їх єдності; четверті вважають, що предметом 

загальної дидактики є не лише сам процес викладання-учіння, але й умови, 
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необхідні для його перебігу (зміст навчання, організаційні форми, засоби навчання 

тощо), а також різні відносно стійкі результати реалізації цих умов. 

Таке розмаїття тлумачень предмету дидактики пояснюється тим, що в наукових 

працях не «розводяться» методологічні категорії «об’єкт» і «предмет» дидактики як 

науки. Найчастіше вказують те, що піддається дидактичному аналізу, тобто 

вказують різні об’єкти вивчення дидактики. Вказують, що дидактика як частина 

педагогіки вивчає цілі, зміст, закономірності, умови, методи і принципи навчання і 

розвитку особистості. Це узагальнене означення охоплює об’єктну сферу, на яку 

спрямовані дидактичні дослідження. Воно дає уявлення про те, чим займається 

дидактика. Але в предметі дидактики повинна бути відображена специфіка саме 

навчання і освіти. Адже цілі, зміст, закономірності, методи і принципи навчання 

досліджує не лише дидактика. Дидактика переводить загальні цілі освіти на мову 

педагогіки стосовно до умов навчання. Але у визначенні і формуванні таких цілей 

беруть участь не лише дидактика, але й інші науки: філософія, соціологія, 

психологія тощо. В навчанні діють не лише дидактичні, але й інші закономірності, 

наприклад психологічні, фізіологічні тощо. Для того щоб визначити чим займається 

лише дидактика, треба так визначити її предмет, щоб окремі частини великого і 

складного об’єкту – навчання – були відображені в їх єдності і взаємозв’язку і 

знайшли вираження в системі дидактичних понять. Іншими словами, для визначення 

предмету дидактики не досить обмежитися простою вказівкою на те, що вона вивчає 

разом з іншими науками. Визначати предмет дидактики не можна без врахування її 

функцій, аналізу її об’єкту і пізнавальних засобів, якими вона користується. 

Наступний крок на шляху до визначення предмету дидактики передбачає 

виявлення педагогічної суті навчання. Оскільки дидактика – наука теоретична, а 

предмет теорії постає перед дослідником як система відношень, необхідно розкрити 

головне, специфічне для навчання відношення. Взагалі відношення, що виникають у 

процесі навчання, різноманітні: «учитель-учень», «учень-навчальний матеріал», 

«учень-інші учні». В педагогічній літературі зустрічаються різні думки щодо того, 

яке з цих відношень слід вважати головним для дидактики. Досить поширеною є 
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точка зору, згідно якої таким головним відношенням є ставлення учня до 

навчального матеріалу, тобто пізнавальне відношення. 

Дійсно, навчальне пізнання – невід’ємна характеристика процесу навчання. 

Якщо розглядати навчання з точки зору психології, тобто звертати основну увагу на 

те, як учень сприймає і засвоює матеріал, то пізнавальне відношення виявиться 

головним, як кажуть, сутнісним. Але якщо подивитися на навчання очима 

дидактики, тобто виділити головне в цілеспрямованій діяльності з передачі 

соціального досвіду, то головним і специфічним для цієї діяльності виявиться інше 

відношення – відношення між двома діяльностями: викладання і учіння. Викладання 

– це діяльність тих, хто навчає, а учіння – тих, хто навчається. 

Пізнання може здійснюватися і поза навчанням, а ось взаємопов’язані 

діяльності викладання і учіння відбуваються лише в навчанні. Їх єдність визначає і 

організує всю систему дидактичних відношень, в тому числі й пізнавальних. Цим 

характеризується предмет дидактики. Реально при вивченні явищ навчання 

необхідне врахування залежностей між трьома об’єктами: учителем, учнем і 

навчальним матеріалом. 

Багато дослідників вважають, що предметом дидактики виступає основне 

дидактичне відношення «учитель-учень» чи «педагог-студент»; посилаються на 

слова А. С. Макаренка про те, що не сама людина, а педагогічні відношення є 

предметом педагогіки. Однак таке тлумачення не враховує кілька принципово 

важливих аспектів. По-перше, в навчанні істотне значення має не лише спілкування 

в системі «педагог-учитель», але й пізнання, виражене у відношенні «учень-

навчальний матеріал». По-друге, суб’єктивні людські відносини є не лише 

відношеннями між особистостями або між особистістю і світом (дійсністю), але і 

відносини особистостей. 

Важливою характеристикою предмету дидактики є необхідність розгляду 

навчання в єдності з вихованням. Виховна функція навчання полягає не лише в 

засвоєнні знань учня, але і в становленні його особистості в цілісному, формування 

певних моральних якостей, рис характеру. Виховні, в тому числі дидактичні, 
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відносини не можуть не включати людини, не охоплювати особистості як учня, так і 

педагога. Інакше ми дістанемо знеособлену, а ще ріжче сказати, бездітну і 

«обезлюднену» педагогіку. Погляди, почуття, думки, оцінки, способи діяльності 

учня в навчальному процесі не можуть бути винесені за рамки дидактики, хоча їх 

спеціально вивчає психологія. Те саме стосується і особистості педагога, його 

задумів, ідей, творчого потенціалу. 

Важливим у дидактичному плані є і відношення «педагог-навчальний 

матеріал», тому що це пов’язано з відбором матеріалу, проектуванням, 

конструюванням майбутніх актів навчання. Предметом дидактики служить і аналіз 

процесу і результатів педагогічної діяльності з боку самого педагога або експертів, 

які оцінюють його дії. Дидактика крім того спрацьовує способи прогнозування 

наслідків запровадження в практику школи нових навчальних методів і навчальних 

матеріалів. 

В предметі дослідження дидактики повинна бути відображена специфіка 

навчання і освіти. При цьому під навчанням розуміють виховання і розвиток у 

процесі навчальної діяльності: навчально-пізнавальної, навчально-практичної, 

навчального спілкування, а для вищої школи – і дослідницької. Отже, предмет 

дидактики – виховання і розвиток особистості у процесі різних видів навчальної 

діяльності. 

Які ж конкретні відношення, що складаються в навчальному процесі, служать 

пріоритетним предметом вивчення в дидактиці? 

Багато дослідників вважають, що предметом дидактики виступає основне 

дидактичне відношення «учитель-учень», «учень-навчальний матеріал», «учень-інші 

учні», а у випадку вищої школи – «викладач-студент», «студент-навчальний 

матеріал», «студент-інші студенти». 

Предмет дидактики, таким чином, надзвичайно багатогранний і складний. Він 

включає всі три суб’єкти навчання: учителя, учня і навчальний колектив (клас, 

група) і всі основні дидактичні відношення: «учень-учитель», «учень-навчальний 

матеріал», а також відношення: «учитель-клас» і «учень-клас». А стосовно вищої 
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школи – «викладач-студент», «студент-навчальний матеріал», «студент-інші 

студенти», «викладач-навчальний матеріал». Говорячи точніше, предметом 

дидактики є регулювання вдосконалення вказаних відношень, створення умов для 

розвитку і вдосконалення всіх суб’єктів навчального процесу, а також особистості у 

процесі самоосвіти. 

Дидактика все в більшій мірі стає теоретичною дисципліною. Цьому сприяє 

розвиток науки, засобів наукового пізнання в цілому. Все більше застосування 

знаходять такі методи теоретичного дослідження, як моделювання, ідеалізація тощо. 

Оскільки дидактика – наука теоретична, а предмет теорії постає перед дослідником 

як система відносин, необхідно розкрити головне, специфічне для навчання 

відношення. В педагогічній літературі можна зустріти різні судження з приводу 

того, яке з них слід вважати головним для дидактики. Досить поширеною є точка 

зору, згідно якої таким головним відношенням є відношення учня до навчального 

матеріалу, тобто пізнавальне відношення. 

Пізнання може здійснюватися і поза навчанням, а ось взаємопов’язані 

діяльності викладання і учіння відбуваються лише в навчанні. Їх єдність визначає і 

організує всю систему дидактичних відносин, в тому числі й пізнавальних. Цим 

характеризується предмет дидактики. Реально при вивченні явищ навчання 

необхідно враховувати залежності між трьома об’єктами – учителем, учнем і 

навчальним матеріалом. 

Важливою характеристикою предмета дидактики є необхідність розгляду 

навчання в єдності з вихованням. Виховна функція навчання полягає не лише в 

засвоєнні знань учнем, але і в становленні його особистості в цілому, формуванні 

певних морально-етичних якостей, рис характеру. 

Навчання виступає перед дидактикою в двох аспектах – як об’єкт вивчення і як 

об’єкт побудови, конструювання. Враховувати цю обставину – означає свідомо 

спрямовувати дидактичне дослідження на вдосконалення практики навчання, 

оскільки без її вивчення дослідження може виявитися умоглядним, безплідним. В 
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той же час без опрацювання теорії рекомендації, адресовані школі, будуть 

недостатньо обґрунтованими і не потягнуть за собою серйозних змін. 

В світлі викладеного вище можна зробити висновок, що в даний час дидактику 

розуміють як науку про викладання і учіння, тобто як систему коректно 

обґрунтованих тверджень і гіпотез, які стосуються явищ, залежностей і 

закономірностей викладання-учіння, а також способів їх перетворення людиною. 

Дидактика як наука дає знання про закономірності, які діють у сфері предмета її 

досліджень, аналізує залежності, які обумовлюють хід і результати процесу 

навчання: на цій основі вона встановлює відповідні закономірності, визначає 

методи, організаційні форми і засоби, які забезпечують здійснення запланованих 

змін в учнів. Завдяки цьому вона виконує як теоретичну (головним чином 

діагностичну і прогностичну) функцію, так і функцію практичну (інструментальну). 

При такому тлумаченні дидактика є однією з педагогічних наук, які займаються 

ціленаправленою діяльністю, яка здійснюється з метою формування особистості 

вихованця згідно з соціально прийнятими нормами або ідеалом. 

Таке тлумачення дидактики ми й приймемо за вихідне. В ході подальшого 

викладу воно доповнюватиметься і конкретизуватиметься. 

 

4.3. Основні поняття дидактики 

Розвиток будь-якої галузі наукового знання пов'язаний з розвитком понять, які, 

з одного боку, вказують на певний клас близьких за суттю явищ, а з другого боку – 

створюють предмет даної науки. В поняттях, які утворюють апарат конкретної 

науки, можна виділити одне центральне поняття. Решта понять відображають 

частини або елементи цього стержневого поняття. 

Сформована таким чином система взаємопов’язаних понять є нічим іншим як 

одним розвинутим поняттям, яке виражає суть предмета даної науки. Для педагогіки 

роль такого стержневого поняття виконує поняття «педагогічний процес». Воно, з 

одного боку, позначає весь комплекс явищ, який вивчається педагогікою, а з другого 

– виражає суть цих явищ. 
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Спробуємо визначити, які окремі поняття включає загальне поняття 

«педагогічний процес». Прийнято вважати, що педагогічний процес включає в себе 

два процеси: навчання і виховання. 

Навчання є цілеспрямованим процесом керованого пізнання явищ 

навколишнього світу, їх закономірностей, історії розвитку і освоєння способів 

діяльності в результаті взаємодії учня з учителем або іншими учнями. 

Виховання – процес цілеспрямованого впливу, метою якого виступає 

нагромадження дитиною необхідного для життя в суспільстві соціального досвіду і 

формування в неї прийнятої суспільством системи цінностей. 

Навчання відрізняється від виховання ступенем організованості – воно 

визначено жорсткішими рамками. Наприклад, в процесі навчання повинен бути 

реалізований державний освітній стандарт. А у вихованні такого стандарту немає. 

Навчання також обмежене часовими рамками (навчальний рік, урок тощо), воно 

вимагає спеціальних наочних, технічних і електронних (комп’ютери) засобів 

навчання. 

Якими ж категоріями і поняттями оперує загальна дидактика? В категоріях, що 

ними користуються в науці, відображаються нагромаджені людським суспільством 

знання. Всі наукові поняття поділяються на дві основні групи: філософські і 

частково наукові, тобто специфічні для даної науки. Крім того, виникла 

необхідність виділення особливої групи понять – загальнонаукових. Дидактика 

користується поняттями, що належать до всіх цих груп. 

Філософські поняття, які відображають найбільш загальні риси і зв’язки 

сторони і властивості дійсності, допомагають зрозуміти і відобразити 

закономірності і тенденції розвитку самої дидактики і тієї частини дійсності, яку 

вона вивчає. Не можна, наприклад, міркувати про теорію навчання, не 

користуючись словами «суть» і «явище». Як і у всіх часткових науках, їх 

застосування в дослідницькій роботі реалізує методологічну функцію філософії. До 

числа філософських категорій відносяться: «зв'язок», «спільне», «одиничне», 
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«суперечність», «причина», «наслідок», «можливість», «дійсність», «якість», 

«кількість», «буття», «свідомість», «практика» тощо. 

Дидактика як одна з педагогічних дисциплін користується загальними 

поняттями педагогіки, такими, як «педагогіка», «навчання», «виховання», 

«педагогічна діяльність», «педагогічний процес» тощо. 

Крім того, є група специфічних понять дидактики. До них відносяться: 

«викладання», «учіння», «навчальний предмет», «навчальний матеріал», «навчальна 

ситуація», «метод навчання», «прийом навчання», «учитель», «учень», «урок», 

«освітній процес», «засоби навчання» тощо. Всі ці поняття перебувають у 

взаємозв’язку, вони рухливі і гнучкі, як ті явища дійсності, які в них 

відображаються. Зміст цих категорій збагачується в міру розвитку науки.  

В сучасній науці поряд з диференціацією посилюються інтеграційні процеси. 

Процес зближення наук, застосування комплексного підходу викликали появу 

понять, спільних для багатьох часткових наук, але які відрізняються від 

філософських категорій. Широко використовуються такі поняття і в дидактиці, 

однією з функцій якої є об’єднання зусиль різних наукових дисциплін в науковому 

обґрунтуванні навчання. Навряд чи можна в наш час, проводячи фундаментальне 

дидактичне дослідження, обійтися без таких загальнонаукових понять, як «система», 

«структура», «функція», «елемент», «оптимальність», «стан», «організація», 

«формалізація», «модель», «гіпотеза», «рівень», тощо. 

Нарешті, в дидактичних дослідженнях можна виділити і поняття, запозичені в 

суміжних наук: психології («сприймання», «засвоєння», «розумовий розвиток», 

«запам’ятовування», «уміння», «навички», «свідомість»), кібернетики («динамічна 

система», «зворотній зв'язок»), синергетики («відкрита система») тощо. Це не 

означає, що поняття, якими користується дидактика, являють собою невпорядковану 

сукупність. Вони становлять певну систему. Специфічні основні поняття (категорії) 

дидактики відображають суть і специфіку її предмету. З цієї точки зору основними 

дидактичними категоріями є «викладання» і «учіння» (в їх єдності). Що стосується 

понять, взятих в інших наукових дисциплін, вони відображають окремі явища 
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навчання. Опис цих явищ дає дидактиці матеріал для теоретичного осмислення в її 

власному предметі і поняттях. Якщо виключити з арсеналу дидактики 

загальнонаукові поняття або поняття суміжних наук, то в нас залишиться дуже 

бідний набір засобів для відображення педагогічної дійсності. В той же час 

неправильно було б підміняти власне дидактичні поняття іншими. Це привело б до 

«розмивання» педагогічної теорії навчання, що означало б крок назад в її розвитку. 

Фундаментальним науковим поняттям дидактики, яке відображається також в 

педагогіці, філософії, антропології, соціології та інших науках про людину є 

«освіта». Дане поняття розглядається як процес зовнішнього впливу на засвоєння 

індивідуумом узагальненого, об’єктивованого, соціального досвіду, процес 

трансформації важливого соціального досвіду, норм, цінностей тощо в суб’єктивний 

світ особистості, яка формується. Початкові етапи розвитку людини пов’язані з 

розвитком її біологічної суті, а в процесі освіти, здійснюваної на ранніх етапах 

онтогенезу через педагогічні впливи, через процеси виховання, відбувається її 

«друге народження», перетворення в соціальну, громадську істоту, особистість. 

В побутовій мові на емпіричному рівні існують різні тлумачення поняття 

«освіта». Це природно, оскільки на емпіричному рівні будь-який об’єкт може мати 

нескінченну множину означень. Вибір підхожого означення спирається на 

специфіку задачі, яка розв’язується з його допомогою. 

В дослідженнях багатьох педагогів освіта розглядається як поняття, яке 

включає такі аспекти: 

- Освіта як процес, тобто цілісна єдність навчання, виховання, розвитку, 

саморозвитку особистості: збереження культурних норм з орієнтацією на майбутній 

стан культури; створення умов для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу 

індивіда і його становлення як інтегрованого члена суспільства, виконуючи функцію 

з’єднання поколінь в загальному подвійному просторі; 

- Освіта як соціокультурний інститут, який сприяє економічному, соціальному, 

культурному функціонуванню і вдосконаленню суспільства за допомогою 

спеціально організованої цілеспрямованої організації і інкультурації окремих 
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індивідів, виражений в системі, яка включає освітні установи, органи управління 

ними, освітні стандарти, які забезпечують їх функціонування і розвиток; 

- Освіта як результат, тобто рівень загальної культури і освіченості 

підростаючого покоління, освоєння того духовного і матеріального потенціалу, 

нагромадженого людською цивілізацією в процесі свого еволюційного розвитку і 

націленого на подальший соціальний прогрес. 

По відношенню до конкретного учня традиційно під освітою розуміють процес 

і результат його навчання, розвитку, виховання. В змісті освіти розділяють два 

аспекти – зовнішній (освітнє середовище, яке включає навчальні програми, 

підручники, навколишню інформацію та інші засоби) і внутрішній (особистісні 

зміни і прирощення учня, унікальні для кожної людини знання, способи діяльності, 

здібності тощо). 

Подібне тлумачення освіти передбачає розгляд навчання як основного й 

найбільш ефективного механізму становлення особистості. Найчастіше під 

навчанням розуміють спільну цілеспрямовану діяльність учителя і учнів, в ході якої 

здійснюються розвиток особистості, її підготовка до участі в житті суспільства 

шляхом залучення її до соціального досвіду. Діяльність учителя і учнів 

розділяються досить умовно, оскільки навчання – неперервний процес їхньої 

спільної роботи. 

В дидактиці при характеристиці процесу навчання часто вживаються вирази 

типу: «дати знання», «передати знання», «озброїти знаннями», «повідомити знання», 

«сприйняти знання» тощо. Освіта як передача, трансляція чогось (досить поширене 

розуміння). Однак таке розуміння суперечить сучасним цілям освіти. 

Недолік подібного роду виразів ми бачимо в тому, що вони не відображають 

специфіку того продукту, який передається і який одержують: знання не можна 

передати так, як передають річ. Знання може бути засвоєне лише як результат 

власної пізнавальної активності суб’єкта, якому це знання передається. Ще меншою 

мірою звертають увагу (знову таки в розумінні відображення цього в термінології) 

на те, що знання потребує адекватної своїй природі форми пред’явлення, 
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демонстрації. Маючи на увазі позначення (виділення, підкреслення своєрідності) 

тих ситуацій, коли знання демонструється (маніфестується) з врахуванням його 

специфіки, у формі, яка забезпечує можливість адекватного відображення 

(сприйняття) структур, які є носіями знання, ми і користуємося терміном 

«презентація знання». Використання цього терміну переслідує мету акцентувати 

увагу на своєрідності початкового етапу процесу передачі знань. Відповідно ми 

говоримо про презентативну функцію в структурі діяльності педагога. 

Розуміння освіти як передачі, трансляції чогось суперечить сучасному 

тлумаченню освіти. По-перше, якщо під освітою розуміти процес внутрішніх 

приростів, то дати людині її внутрішній світ неможливо. По-друге, в основі такого 

розуміння освіти закладена споживацька орієнтація: хтось учневі повинен «давати», 

а його завдання – лише «брати». 

По-іншому розуміється освіта в педагогіці, зорієнтованій на виховання 

особистості, яка вміє самовизначатися і діяти в різних ситуаціях, створюючи щоразу 

відповідну продукцію – думки, ідеї, вчинки, твори різних жанрів. Створення учнем 

«плодів» своєї діяльності дозволяє йому бути не лише відображенням буття, але і 

його будівником. Особистісне призначення людини проявляється не в тому, щоб 

лише «брати» ззовні готові знання і цінності, а щоб продукувати нові знання, досвід, 

а також і цінності. 

«Мати» і «бути» – дві протилежні ціннісні орієнтації, які лежать в основі двох 

відповідних освітніх парадигм. Орієнтація «мати» характеризує направленість 

навчання на набуття учнями певної суми інформації раніш відчуженої від нього, але 

необхідної йому для одержання певного соціального статусу, наприклад, оволодіння 

атестатом про середню освіту. Мета подібного типу освіти – забезпечити входження 

учня в соціум як адекватного йому члена.  

Освітня орієнтація «бути» означає другий тип освіти, коли діяльність учня 

ґрунтується на реалізації його особистісного потенціалу і приводить до створення 

ним освітніх продуктів, адекватних галузям, що пізнаються. Така освіта приводить 

до зміни (утворення) внутрішньої субстанції самого учня і появи його власного 
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знання. Учень виступає суб’єктом своєї освіти, має можливість вибудовувати 

індивідуальну освітню траєкторію, ставити власні освітні цілі, відбирати зміст і 

форми навчання. 

Традиційно в навчанні виділяють дві складові – викладання і учіння. Під 

викладанням розуміють діяльність учителя з передачі учням знань, умінь, навичок, 

способів діяльності, життєвого досвіду тощо. Учіння, співвіднесене з викладанням – 

це діяльність учнів по засвоєнню змісту освіти. 

Навчання – організований процес взаємодії учнів і учителів, спрямований на 

розв’язання навчальних задач, в результаті якого учень оволодіває знаннями, 

уміннями і навичками і розвиває особистісні якості. 

В традиційному навчанні викладання домінує над учінням, що знаходить 

відображення в назвах часткових дидактик (наприклад, «методика викладання 

математики», «методика викладання історії» тощо). Основна увага в цьому випадку 

приділяється викладанню (передаванню) навчального матеріалу, а не діяльності 

учнів.  

Процес навчання супроводжується і характеризується внутрішніми 

особистісними змінами учня, його розвитком. Навчання допомагає нагромадити 

досвід в науковій і предметній сферах, а виховання – в соціальній. А в цілому 

призначення всього педагогічного процесу полягає в сприянні і прискоренні 

процесу розвитку людини. Розвиток людини – освоєння нею внутрішнього, 

індивідуально-психологічного і зовнішнього, загальнолюдського (культурного 

багатства) потенціалу можливостей. 

Провідну роль в розвитку людини відіграє навчання. Будь-яке навчання сприяє 

розвитку. Важко собі уявити, щоб навчаючись якійсь діяльності або пізнаючи 

окремі елементи навколишнього світу, людина не просувалася б у своєму розвитку. 

Можна говорити лише про те, що один спосіб або метод навчання більше розвиває 

дитину, а другий – менше. 

Навчання, яке має основною метою розвиток фізичних, пізнавальних, 

моральних та інших здібностей учнів на основі їх індивідуальних можливостей 
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прийнято називати розвивальним навчанням. Психолого-педагогічне обґрунтування 

розвиваючого навчання було здійснено Л. С. Виготським, О. М. Леонтьєвим, 

П. Я. Гальперіним, Л. В. Замковим, Д. Б. Ельконіним, В. В. Давидовим, 

Г. С. Костюком і реалізується на практиці їхніми послідовниками. 

Парадигма пріоритету цілей і цінностей учня, первинної ролі його діяльності і 

вторинної діяльності учителя як організатора навчального процесу знайшла 

відображення в різних типах особистісно-орієнтованого навчання. Навчання в цьому 

випадку розглядають як спільну діяльність учня і учителя, направлену на 

індивідуальну самореалізацію учня і розвиток його особистісних якостей в ході 

засвоєння навчальних предметів. 

В основі особистісно-орієнтованої парадигми навчання – визнання унікальної 

суті кожного учня і індивідуальність його навчальної траєкторії. Роль учителя 

полягає не в передачі знань, умінь і навичок, а в організації відповідного освітнього 

середовища, в якому учень навчається, спираючись на особистісний потенціал і 

використовуючи відповідну технологію навчання.  

Головною характеристикою особистісно орієнтованого навчання є діяльність. 

Діяльність – форма активного ставлення до навколишнього світу, а його зміст 

становить доцільна зміна і перетворення цього світу на основі освоєння і розвитку 

культури. Діяльність в педагогічному смислі ширше поняття за знання, уміння і 

навички, оскільки воно включає мотивацію, оцінку та інші параметри навчання, які 

відображають суб’єктивно-особистісний характер. Дидактику цікавить діяльність, 

яка приводить до освітніх змін і особистісних приростів учня по відношенню до 

самого себе і до навчальних предметів. 

Другою істотною характеристикою особистісно орієнтованого навчання є його 

продуктивність, тобто створення учнем в навчальних предметах, які вивчаються, 

конкретних освітніх предметів – природничо-наукової версії, фізичної чи 

математичної задачі, твору, картини, приладу тощо. 

Продуктивна діяльність навчання не означає, що вона позбавлена нетворчих 

видів діяльності. Вивчаючи реальну дійсність, учень одночасно зі створенням 
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освітнього продукту виконує і репродуктивну діяльність, наприклад, розучує 

конкретні способи пізнання, знайомиться з наявними культурними досягненнями, 

тобто вивчає їх. 

І навчання, і виховання спрямовані на розвиток учня, під яким розуміється 

процес внутрішніх змін його фізичних, психологічних і духовних сил, які 

забезпечують реалізацію його життєвого потенціалу і призначення. Нервова 

система, психіка, особистісні якості учня змінюються кількісно і якісно протягом 

його життя і певним чином пов’язано з навчанням. 

Останнім часом в українській школі утвердилося поняття «розвивальне» 

навчання», яке ґрунтується на ідеї Л. С. Виготського про те, що навчання повинно 

вести за собою розвиток, спираючись не лише на «визрілі» функції дитини, але й на 

ті функції, які ще тільки формуються: і ідеї Г. С. Костюка, що навчання розвиває 

школярів своїм змістом за умов, якщо цей зміст зорієнтований на оптимальну 

реалізацію їх навчальних можливостей, і ще вплив змісту залежить від побудови 

учіння як розв’язання системи навчальних задач, що поступово ускладнюються, 

включення учнів у творчу діяльність. 

Виховання найчастіше розуміють як процес і результат взаємодії педагога з 

учнем з метою його особистісного розвитку, засвоєння ним соціальних норм і 

культурних цінностей, підготовки до самореалізації в тому суспільстві, в якому він 

живе. Виховання сприяє соціалізації дитини в реальному світі і є одним з шляхів її 

здійснення. Це ключовий, основний елемент соціалізації, оскільки саме виховання 

дає можливість дитині швидше засвоїти комплекс найбільш значущих для 

суспільства цінностей і норм. 

Зв'язок навчання з вихованням не менш істотний, ніж зв'язок навчання з 

розвитком. Можна говорити не лише про взаємозв’язок цих двох процесів, але й про 

їх взаємопроникнення один в одного. Виховання так чи інакше включає в себе 

елементи навчання. Великий виховний потенціал має стиль спілкування і методи 

організації навчання. 
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Навчання і розвиток людини пов’язані з її творчістю: розвивається та людина, 

яка створює і творить нове (для себе і для інших), яка виходить за рамки 

передвизначеного, реалізує потенціальні можливості свого внутрішнього світу. 

Але творчість можлива лише в умовах свободи, в крайньому випадку, свободи 

вибору. Творчого результату можна чекати лише тоді, коли учень забезпечений 

правом вибору смисла і цілей своєї освіти, освітньої траєкторії, теми конкретної 

творчої роботи, форми її виконання і захисту, коли заохочується власний погляд 

учня на проблему. Свобода в освіті потрібна учню заради його розвитку і творчості. 

Творчість – процес неоднозначний. Можна виділити два рівні творчої 

діяльності: евристичний і креативний. Перший носить емпіричний характер, а 

другий – теоретичний. Обидва рівні важливі для людини і мають бути освоєні 

школярами. Але освоїти їх однаково добре може далеко не кожна людина: звичайно 

у індивідуума проявляються схильності до якогось одного рівня. Але організовуючи 

навчальну діяльність, необхідно включати учнів в творчу діяльність обох рівнів. 

Навчання як продуктивний процес передбачає наявність в учнів творчих 

здібностей. Під творчими здібностями розуміють комплексні можливості учня в 

здійсненні діяльностей і дій, спрямованих на створення ним освітніх продуктів. 

Здібність учня, яка відповідає його творчій діяльності, вчені пропонують 

називати креативністю. Креативність – це інтегративна здібність, яка включає в себе 

системи взаємопов’язаних здібностей – елементів. Наприклад, креативними 

здібностями є уява, асоціативність, фантазія, мрійність.  

Креативність – не єдина здібність, що забезпечує освітню діяльність. Оскільки 

в ході творчості учень пізнає світ і себе, то разом з креативною діяльністю 

здійснюється і когнітивна діяльність. Для того щоб креативні і когнітивні процеси 

виражались в загальноосвітніх результатах учня, необхідна організаційна діяльність, 

здійснювана на базі його відповідних здібностей. До організаційно-діяльнісних 

здібностей учня відносяться ціле покладання, цілеспрямованість, нормотворчість, 

самовизначення, рефлексія тощо. 
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Таким чином, творче навчання спирається щонайменше на три інтегративні 

здібності учня: креативну, когнітивну і організаційну. В сукупності вони 

забезпечують створення учнем освітньої продукції. 

Навчання, зорієнтоване на продуктивну творчу діяльність учнів, називається 

евристичним. Згідно евристичному типу навчання учень бере участь в створенні не 

лише освітньої продукції з навчальних курсів, що вивчаються, але й в плануванні і 

здійсненні індивідуальної траєкторії освіти. 

 

4.4. Взаємозвязок дидактики і методик навчання 

Ефективність навчально-виховного процесу тісно пов’язана з станом 

педагогічних наук, які спеціально вивчають цей процес. Багато що в шкільній справі 

залежить від теоретичного рівня педагогіки: ефективність рекомендацій, які дістає 

учитель для своєї роботи, ступінь впорядкованості навчального процесу, коефіцієнт 

корисної дії підручників, іншими словами те, від чого в кінцевому рахунку залежить 

якість знань, умінь і навичок учнів. 

Актуальні завдання, які стоять сьогодні перед школою, не можуть бути успішно 

виконані, якщо не будуть уточнені функції педагогічних наук, як вивчають різні 

сторони педагогічного процесу. Самим безпосереднім чином ця вимога стосується 

загальної теорії освіти і навчання – дидактики – пов’язаних з нею методик окремих 

навчальних предметів. Подальший розвиток педагогіки, опрацювання методів 

навчання, виявлення загальних і спеціальних закономірностей навчання – все це 

вимагає глибокого вивчення відносин, що існують між дидактикою і методикою, 

об’єктом яких є навчальний процес. Тому особливо важливо вивчити специфіку і 

механізм їхнього зв’язку, який відображає реальні співвідносини, що існують в 

самому навчальному процесі. Сам факт зв’язку дидактики і методики 

загальновизнаний: з одного боку, дидактику, яка виявляє загальні закономірності 

навчання, можна опрацьовувати плідно, лише спираючись на дані методик, а з 

другого – дидактика є основною теоретичною базою для методик. Однак механізм 

цього зв’язку досі не виявлений. 
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В міру розвитку пізнавальної діяльності людства, обумовленої потребами 

суспільної практики, нагромадження знань про різні групи явищ природи і 

суспільства, з’являлися й відмежовувалися одна від одної все нові науки і групи 

наук. Подальша диференціація наук в сучасних умовах не лише не поглиблює 

обосібленість окремих наук між собою, як це було раніше, але й навпаки, ліквідує 

їхню попередню обосібленість, приводячи до їх інтеграції. Розвиток педагогічних 

наук не стояв і не стоїть в стороні від цього загального процесу розвитку людського 

пізнання. Хід наукового пізнання в цій галузі принципово не відрізняється від 

еволюції будь-якої іншої галузі пізнавальної діяльності людей. 

У педагогіки є, проте, і своя специфіка. Диференціація педагогічних наук лише 

почалася, коли потреби суспільства і рівень розвитку суміжних наук (наприклад, 

проникнення в педагогіку математичних і кібернетичних методів) породили 

тенденцію, яка все посилюється, до комплексного дослідження всіх явищ навчання і 

виховання. Ця особливість в розвитку педагогічних наук ускладнює проведення 

наукових пошуків, пов’язаних з розкриттям закономірностей, специфічних для 

різних сторін педагогічного процесу, і виділенням окремих галузей педагогіки. 

Можна вказати на такі наслідки недостатнього відмежування педагогічних наук 

від наук суміжних, як пряме перенесення психологічних та інших категорій в 

дидактику, виведення практичних методичних рекомендацій безпосередньо з 

положень суміжних наук. Про недостатнє відмежування педагогічних наук одна від 

одної і від суміжних наук свідчать суперечки, які продовжуються й сьогодні, чи 

можна вважати методику самостійною наукою.  

Історичний підхід до сучасного стану педагогіки дає можливість констатувати, 

що вона несе на собі чітко розрізнюванні сліди кожного з етапів свого розвитку. Ця 

обставина знаходить свій вираз в подвійному аспекті педагогіки. Сучасна педагогіка 

– це і єдина наука, яка виявляє найбільш загальні закономірності навчання і 

виховання, і сукупність окремих наук, кожна з яких виявляє і вивчає специфічні 

закономірності, властиві окремим сторонам педагогічної діяльності. Місце кожної 
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педагогічної науки в цій системі можна правильно визначити лише при врахуванні 

подвійного аспекту педагогіки. 

Вірне розв’язання проблеми співвідношення дидактики як загальної теорії 

навчання і виховання і методики вивчення конкретного навчального предмету має 

сьогодні важливе теоретичне і практичне значення. Чітке визначення місця і ролі 

кожного з компонентів, які разом складають поняття «педагогічні науки», є однією з 

необхідних умов дальшого розвитку теорії і практики навчання і виховання. 

Сьогодні, в пору поголовного захоплення різноманітними «технологіями», 

гарячкових хаотичних пошуків нових універсальних технологій, які гарантують 

швидкий ефект і лаври педагога-новатора без особливих інтелектуальних затрат 

проблема взаємозв’язку дидактики і часткових методик набуває особливого 

значення. Спостережувані сьогодні тенденції у реформуванні чи модернізації 

системи освіти в бік прагматизму, технологізації навчання і виховання, 

жонглювання модними сьогодні іноземними термінами: модуль, моніторинг, 

маркетинг, синергетика тощо можуть привести до втрати внутрішньої єдності 

педагогічної науки, поділу її на ізольовану теорію навчання або дидактику і 

рецептурну методику вивчення основ наук. Якщо вірити багатьом підручникам 

педагогіки, виданим останнім часом багатьма педагогічними (і не лише 

педагогічними) університетами України, багатьом публікаціям останнього часу, то 

мимоволі може створитися враження ніби дидактика як теоретична основа 

методичної науки, не бере безпосередньої участі в одержанні рецептів практичної 

навчальної діяльності і здається взагалі зайвою. Мабуть, тому, в багатьох нових 

підручниках педагогіки взагалі відсутній розділ «Дидактика». Однак спроби 

вилучити дидактику з фундамента навчального процесу підготовки учителів, 

замінити її набором технологій загрожують профанацією дидактики як загальної 

педагогічної теорії навчання. Одночасно методика навчального предмету 

розглядається спрощено як адаптований зміст певної науки з методами чи 

прийомами її вивчення і тлумачиться як наукова дисципліна і навчальний предмет 

вивчення у вищій школі. Стан дослідження проблеми взаємозв’язку і взаємовпливу 
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дидактики і методики навчального предмету висвітлює в умовах модернізації 

навчального процесу застійні явища в науці про освіту. 

Дидактика як наука про викладання і учіння охоплює в своїх дослідженнях 

навчання всім навчальним предметам і всі рівні навчальної роботи. У зв’язку з цим 

ми називаємо її загальною дидактикою або загальною теорією викладання і учіння. 

На цей загальний характер дидактики звернув увагу вже Я. А. Коменський, 

відобразивши його в назві своєї праці, виданій в 1657 р., і визначив дидактику як 

універсальне мистецтво навчання. 

Крім загальної дидактики існують також дидактики часткові, або так звані 

методики навчання окремим предметам. Зміст цих дидактик визначають теоретичні 

основи викладання і вивчення тих чи інших дисциплін на певних рівнях навчання. 

Наприклад, дидактика математики (методика навчання математики) займається 

опрацюванням теорії викладання і вивчення саме цього предмету, при чому вона 

може відноситися до вивчення математики і в початковій, і в середній, і у вищій 

школах. Аналогічним чином методики навчання (дидактики) фізики, біології, 

географії, мові тощо є теоріями викладання і вивчення цих предметів в плані різних 

рівнів шкільних занять. 

Єдиний виняток становить методика початкового навчання, яка бере свою 

назву не від навчального предмету, а від рівня, на якому ведеться дидактична робота 

(мається на увазі навчання на рівні початкової школи). Методика початкового 

навчання охоплює дидактики різних предметів, що вивчаються на цьому рівні: рідна 

мова, математика, природознавство, географія, художнє і музичне виховання, 

практично-технічні заняття і фізичне виховання. Аналогічним чином предметом 

дидактики вищої школи є процес навчання, який реалізується у вищих навчальних 

закладах. 

Загальна дидактика тісно пов’язана з методиками навчання, тому що, з одного 

боку, вона базується на результатах досліджень, які проводяться в рамках часткових 

дидактик, а з другого – формулює узагальнення, які становлять теоретичну основу 

для всіх часткових дидактик. 
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Як загальна теорія навчання – дидактика, так і методика досліджує навчальний 

процес. Саме тому обидві ці науки – педагогічні. В той же час вони – різні науки, 

оскільки розглядають різні сторони навчального процесу і відносяться до нього по-

різному. Як би цих відмінностей, які мають витоки в самому об’єкті дослідження, не 

було, розрізняти методику і дидактику було б просто недоцільно. 

Дидактика досліджує те загальне, що є в навчанні будь-якому предмету, вона 

виділяє з цього процесу те, що є характерним саме для навчання, а не для інших 

явищ соціального життя, які вивчаються іншими науками. Методика досліджує те 

специфічне, що є в навчанні лише даному навчальному предмету, вона відокремлює 

ці явища від тих, які входять до сфери розгляду інших методик. Методика – це 

наука, яка досліджує специфічні закономірності взаємодії вчителя, який навчає 

цьому предмету, і учня, який вивчає цей предмет, на основі яких встановлюються 

принципи навчання цьому предмету з врахуванням його мети і конкретних умов і 

опрацьовуються практичні рекомендації. 

Наявність в об’єкта дидактики власних закономірностей тривалий час 

залишалося лише декларацією, а не науково підтвердженим фактом. Праця 

педагогів-практиків і теоретиків, а також представників суміжних наук в період 

диференціації і особливо інтенсивного розвитку наук в першій половині ХХ ст. 

підготувала ґрунт для переходу дидактики до теоретичного етапу її розвитку. В цей 

час відкриваються перспективи застосування в дидактичних дослідженнях 

формалізованих методів, створюються передумови для єдиного розгляду навчання 

як комплексного явища, головною рисою якого є взаємодія учня і учителя. Такий 

підхід дає можливість охоплювати явища навчання у всіх його аспектах і 

пояснювати їхні взаємозв’язки. 

На теоретичному етапі розвитку дидактики чітко виявляються лінії зв’язку 

дидактики з іншими науками, в тому числі й методикою. В цей час дидактика 

набуває власного наукового змісту, до якого входять результати дослідження 

об’єктивних закономірностей процесу навчання і встановлені в ході цих досліджень 

принципи взаємодії учителя і учнів в конкретних навчальних ситуаціях. 
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Методики навчання також, як і дидактика, пройшли шлях від виділення 

навчання як однієї з галузей педагогічної діяльності через етап становлення 

методики як прикладної науки до сучасного теоретичного етапу, на якому вони 

стали самостійними теоретичними дисциплінами, що входять до комплексу 

педагогічних наук. 

Таким чином, подальше опрацювання педагогічної системи, призначеної для 

навчання, веде до деталізації навчання в змісті, методах і формах організації. 

Формується методика, яка застосовується в ході навчання викладачем. 

Методика навчання – це певний набір правил, принципів, методів і засобів, яка 

дає можливість проводити навчання в рамках певної педагогічної системи. 

Методики з’явилися не відразу. Спочатку на стихійному етапі навчання 

методик не було і навчання велося на інтуїтивному рівні. Потім зростання 

майстерності викладання привело до вироблення теоретичних основ проведення 

навчального процесу. Почав формуватися науковий підхід в педагогічній діяльності, 

створюються єдині теорії і концепції навчання. На цьому етапі сталося становлення 

системи шкіл, в яких працювали викладачі-професіонали. 

Виникнення предметних методик відносять звичайно до ХУІІІ ст., хоча 

рекомендації про використання прийомів навчання були вже в працях Арістотеля. 

Методики навчання виникли з метою відбору дидактичних прийомів учителя, 

використання яких забезпечує якісне засвоєння предметного змісту, заданого 

спеціалістами наукової галузі, яка вивчається (математиками, фізиками, біологами 

тощо). Вони носили нормативно-рецептурний характер з конкретних питань 

вивчення предмета. В ХІХ ст. висловлювалися думки про необхідність зміни змісту 

освіти і методів навчання. Але, незважаючи на певне пожвавлення уваги методистів 

до предметного змісту, основною метою методики навчання до початку ХХ ст. 

залишається пошук дидактичних прийомів учителя, які б сприяли засвоєнню знань, 

умінь і навичок. Як правило, дидактичні прийоми, відображали окремі сторони 

форм навчального процесу. 
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В міру збільшення числа цих прийомів стало зрозумілим, що багато з них 

підходять для навчання різним предметам. Прийшла пора систематизації і 

узагальнення прийомів. Таке завдання взяла на себе дидактика, що сприяло її 

формуванню як наукової галузі. Предметні методики почали розглядатися 

додатками дидактики. Методичні дослідження починають виконуватися в контексті 

дидактичних концепцій, їхня основна тематика як і раніше стосується форм і 

методів навчання. 

До другої половини ХХ ст. виник особливий інтерес до змісту освіти, що 

привело до появи власне методичних концепцій, згідно з якими починають 

досліджувати чисто дидактичні феномени. До середини століття предметні 

методики з прикладних дидактик починають трансформуватися в самостійні наукові 

галузі, покликані відповісти на питання: кого вчити? Для чого вчити? Чому навчати? 

Як навчати? Реформа освіти 70-х років стосувалася, в основному, її змісту. Її 

результати привели до такого висновку: ефективне розв’язання проблеми 

вдосконалення освіти можливе лише в контексті комплексного її дослідження. 

В ці роки в методики навчання проникають системний аналіз і діяльнісний 

підхід. Досліджуючи проблему навчання математиці учнів початкової школи 

А. М. Пишкало ввів поняття методичної системи навчання, яка включала як 

компоненти зміст освіти, цілі, методи, засоби і форми навчання математиці. 

Системний аналіз дав змогу по-новому осмислити багато важливих категорій 

предметних методик. Так, завдяки системному аналізу вдалося точно сформулювати 

предмет методики навчання, тобто методичні системи. Діяльнісний підхід значно 

стимулював дослідження в методиках навчання, що дало можливість виявити ряд 

закономірностей у формуванні понять, навчанні розв’язувати задачі тощо. 

Становлення предметної методики як самостійної наукової галузі потягло за 

собою дослідження основних компонентів методичної системи навчання і зв’язків 

між ними. Наприклад, в контексті понятійної системи методики математики були 

осмислені цілі і методи навчання, процеси формування понять, навчання 

доведенням тощо. На етапі, коли методики навчання розглядалися як прикладні 
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дидактики, особливої необхідності в опрацюванні їх методології не було, оскільки в 

цій якості виступала методологія дидактики. Але без осмислення методологічних 

основ методики навчання не можна зрозуміти ні суті даної наукової галузі знань, ні 

її практичного втілення, ні специфіки процесу пізнання в ній. 

Предметні методики часто розуміються спрощено. Вважають, що предметна 

методика як прикладна педагогічна галузь, покликана забезпечувати лише 

технологічну сторону навчального процесу. Її роль зводиться до опрацювання 

методологічних рекомендацій щодо вивчення навчального матеріалу. Вироблення 

вміння застосовувати ці рекомендації на практиці вважається головним завданням 

методичної підготовки учителя. 

Інші вважають, що методика – наука, яка ґрунтується на даних інших наук, на 

їх закономірностях. Є й такі, що взагалі не визнають за методикою права називатися 

наукою, зводячи її до сукупності рекомендацій, які відносяться до застосування тих 

чи інших прийомів навчання. І перші, й другі, й треті, по суті заперечують наявність 

у методики власних закономірностей. 

Серед певної частини спеціалістів з окремих наук, що недостатньо знайомі з 

педагогікою, побутує думка, що кожна предметна методика відноситься до тієї 

науки, основи вивчення якої вона опрацьовує. Звідси прямий шлях до висновку, що 

предметні методики не потрібні – досить гарно знати базову науку, щоб добре 

навчати їй когось. Висловлюється й інший погляд: предметна методика взагалі не 

наука, а лише практика навчання. З існуючого емпіризму практичних методів 

навчання предметам часто робиться висновок про схоластичність, непотрібність і 

відірваність від життя теорії навчання. 

Неспроможність цих міркувань очевидна. Розкриваючи закономірності 

навчання, які забезпечують засвоєння учнями навчальних предметів, предметні 

методики, природно, входять до системи педагогічних наук. Найближче вони стоять 

до дидактики, яка вивчає загальні закономірності навчання. Положення дидактики є 

для них теоретичною основою, але разом з тим кожна предметна методика має свої 

специфічні особливості. Дидактику ж можна опрацьовувати плідно, лише 
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спираючись на дані предметних методик: інакше загальне буде відірване від 

конкретного, виступатиме в бідному схематичному вигляді і не буде достатньо 

чітким і обґрунтованим. Предметні методики настільки близькі до дидактики, що їх 

часто називають дидактиками окремих навчальних предметів: дидактика 

математики, фізики, біології тощо. 

Предметні методики як наукова галузь формувалися протягом тривалого часу, 

поступово диференціюючись від загальної теорії навчання, розвиваючись слідом за 

базовими науками, сприймаючи від них термінологію і методи дослідження 

переважно у вигляді способів діяльності вчителя (методичних прийомів). 

Виникнення предметних методик відносять до ХУІІІ ст., хоча рекомендації з 

використання прийомів навчання містилися вже в працях Аристотеля. Виникли 

предметні методики з метою відбору дидактичних прийомів учителя, використання 

яких забезпечує якісне засвоєння предметного змісту, заданого спеціалістами 

наукової галузі, яка вивчається (математиками, фізиками, біологами тощо). Вони 

носили переважно нормативно-рецептурний характер з конкретних питань вивчення 

навчального предмету. Звичайно, при цьому мала місце втрата спільності, 

конкретизація об’єктів вивчення і методів діяльності, пристосування їх до специфіки 

навчального предмету, захоплення методик процесом передачі учням змісту основ 

наук, що все ускладнювався. Завдання методик навчання зводилися до забезпечення 

готовності вчителя грамотно організовувати навчально-виховний процес. Основна 

увага методистів зосереджувалася на опрацюванні методичних рекомендацій щодо 

проведення уроків різного типу, організації позакласних заходів, вивчення 

закономірностей, формування понять і навичок, розв’язування задач і вправ. 

Вважалось, що методика навчання певному предмету як прикладна галузь 

педагогічної науки покликана забезпечувати технологічну сторону навчального 

процесу, опрацьовувати методичні рекомендації з вивчення навчального матеріалу. 

Звичайно, ще в ХІХ ст. ряд методистів висловлював думку про необхідність 

наукового опрацювання змісту освіти і методів навчання. Однак, незважаючи на 

певне пожвавлення уваги методистів до предметного змісту, основною метою 
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методик навчання до початку ХХ ст. залишався пошук дидактичних прийомів 

учителя, які сприяли засвоєнню знань, умінь і навичок. Як правило, дидактичні 

прийоми відображали окремі сторони форм навчального процесу. В міру збільшення 

числа цих прийомів стало зрозумілим, що багато з них придатні для навчання різним 

навчальним предметам. Прийшла пора систематизації і узагальнення прийомів. Таке 

завдання взяла на себе дидактика, що сприяло її формуванню як наукової галузі. 

Методика навчальних предметів почала розглядатися як практичні застосування 

дидактики. Методичні дослідження починають виконуватися в контексті 

дидактичних концепцій, їхня основна тематика як і раніше стосувалася форм і 

методів навчання. 

Тенденція до виділення методики в спеціальну сферу наукового педагогічного 

знання і науково-дослідної діяльності проявляється в тому, що у всіх 

узагальнюючих методичних працях методика визначається як наука, а не як 

сукупність методів навчання шкільному предмету. Однак цілком ясно, що попереду 

ще велика робота з «підтягування» методик до рівня сучасної науки. Наявність 

методологічного «еталона» не може сама по собі розв’язати це завдання, але істотно 

полегшує його. Важливо проводити цю роботу одночасно в методологічному і 

спеціально-науковому (змістовому) плані. Випереджаючий характер методологічних 

досліджень по відношенню до спеціально-наукових – характерна риса розвитку 

сучасного наукового знання. Науково-методичне знання не виняток. Так, завдання 

виявлення специфічних закономірностей навчання предмету і визначення їхніх 

зв’язків з принципами ставиться спочатку в методологічному плані, потім 

здійснюються пошуки таких закономірностей в конкретних методичних 

дослідженнях. Це стосується і дидактики, і педагогіки в цілому. 

Спеціальне завдання дидактики по відношенню до методики полягає в тому, що 

вона повинна забезпечити принципову єдність в підході до учнів і у виборі змісту, 

шляхів і засобів навчальної роботи. Однак було б неправильним розглядати 

методику просто як певний «додаток» до дидактики. Кожна методика має власний 
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предмет, хоча й дидактика, і всі методики вивчають на різних рівнях і в різних 

аспектах одне й те саме – навчання. 

Як і багато інших педагогічних термінів, поняття «методика» має кілька 

значень: методика як набір приписів, які регулюють процес навчання, і методика, як 

одна з педагогічних дисциплін, яка має свою методологію, теоретичний і 

прикладний аспекти, і об’єктом якої є навчання одному з навчальних предметів. В 

контексті професіональної підготовки педагогів під методикою навчання предмету 

розуміють зміст одного з навчальних курсів. 

В методиці містяться специфічні часткові закономірності управління розвитком 

школярів. Дослідження методики викладання не лише збагачують науку вузькими 

предметними істинами навчання конкретній дисципліні, виховання її засобами, але 

й розширює арсенал загальної теорії – дидактики. 

Різниця предметів дидактики і методики визначається в меншій мірі спільністю 

знань, які одержуються в результаті дослідження в галузі методики, і в більшій мірі 

– їх обумовленістю конкретним змістом навчального предмету. 

Наукове дослідження в галузі методики спрямоване на розв’язання проблем, що 

виникають в ході навчання якомусь навчальному предмету. Коли дослідник 

звертається безпосередньо до педагогічної дійсності, він має справу з навчанням 

чомусь конкретному, а саме з навчанням певному навчальному предмету. Якщо 

результати його дослідження мають загальне значення, відносяться до навчання 

взагалі, вони поповнюють науковий зміст дидактики. Якщо ж вони специфічні для 

навчання даному предмету, - це означає, що дослідження з методики. 

Методика навчального предмету як «теоретична наука» виникає в результаті 

узагальнення практичного досвіду. Але коли ця наука виникла, вона починає жити 

самостійним життям і швидко робиться «керівницею практики». Прикладів такої 

еволюції можна знайти немало в історії природознавства. Те саме повинно статися і 

з методикою будь-якого навчального предмету. Почавши із систематизації досвіду 

навчання, з ряду методичних порад, вона зростає і стає все більш і більш 

абстрактною наукою. Цей процес, якщо зрозуміти його значення, може бути 
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прискорений: якщо ж вважати методику лише «мистецтвом викладання», то її 

становлення як наукової дисципліни буде затримане або зовсім припинеться. Ця, 

здавалося б, очевидна істина виявляється незрозумілою для багатьох відомих діячів 

у галузі методик різних навчальних предметів, які вважають методику чисто 

практичною дисципліною, швидше зібранням практичних порад, ніж наукою. Чи 

варто говорити, як жалібно такий методичний нігілізм відображається на 

становленні методики як науки. 

Особливий інтерес до змісту шкільної освіти виник в другій половині ХХ ст., 

що привело до появи власне методичних концепцій, згідно з якими починають 

трансформуватися в самостійні наукові галузі. Новий їхній рівень базується на 

методології педагогіки, педагогічних теоріях і застосуваннях. Предметом 

методичної науки виступає система, утворена цілями навчання, змістом предметної 

освіти, методами, засобами і формами навчання. Функціонує ця система на фоні 

зовнішнього середовища, яке включає цілі освіти, її гуманізацію і гуманітаризацію, 

закономірності розвитку особистості, психолого-педагогічні аспекти, логічні теорії 

формування понять і суджень, предметну науку, історію її розвитку, інформатику. 

Зв’язки між компонентами зовнішнього середовища і методичною системою 

утворюють разом з методами дослідження методологію методики навчання 

предмету. Закономірні зв’язки між компонентами методичної системи обумовлюють 

теорію навчання предмету. Застосування цих закономірностей в конкретних 

ситуаціях, наприклад, у процесі формування якогось поняття, відноситься до 

застосувань теорії. 

Важливо підкреслити, що дидактика як наука про закономірності процесу 

навчання володіє не лише описовими функціями, реєструючи характеристики 

успішного навчального процесу, але й приписуючими, нормативними, вказуючи, 

яким він має бути при будь-яких початкових умовах. Тому, використовуючи при 

характеристиці предметних конструкцій терміни «дидактика», «дидактичний», 

необхідно доводити, що вони володіють нормотворчим потенціалом. 
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Предметні методики не намагаються взяти на себе нормотворчу функцію, 

виробити апарат логічного конструювання, планування ефективного навчального 

процесу з врахуванням специфіки дисциплін і конкретики дидактичної ситуації. В 

тих випадках, коли пропонуються методичні рекомендації або моделі уроків, часто 

відсутні їхні переконливі мотивування. Такі методичні рішення не можуть бути 

виправлені або доповнені. Їх можна сприйняти лише як шаблон. На жаль, сьогодні 

традиції вивчення часткових питань методики конкретних уроків у вищій школі 

вводяться до адаптації змісту і готових рецептів його вивчення. 

Саме недостатня ефективність методики в частині генерації обґрунтованих 

методичних принципів і породжує інтерес до педагогічних технологій, не завжди 

достатньо теоретично обґрунтований, зате конструктивний за самим своїм 

означенням. 

Якщо методики захоплюються передачею конкретного змісту, то педагогічні 

технології, навпаки, специфіку навчального, предметного, наукового змісту не 

помічають, претендуючи на універсальність, що, з нашої точки зору, заздалегідь 

ставить їх в програшне положення навіть у випадку перспективних теоретичних 

основ. 

Надзвичайно важливо зауважити ще одну відміну дидактичних підходів у 

навчанні від традиційних методичних. Останні, будучи орієнтованими на виклад 

навчального матеріалу, неминуче приводять до перевантаження учнів і звинувачень 

в предметоцентризмі, часто обґрунтованих. Дидактика ж підкреслює первинність 

діяльності учнів в навчальному процесі. Тому в дидактиці вдається поєднати 

основоположну цінність засвоюваного учнями важливого навчального, 

предметного, наукового змісту з організацією їхньої пізнавальної діяльності. 

Високий рівень науковості навчання ні в якій мірі не суперечить первинності 

активності учнів в навчальному процесі. Навпаки, саме орієнтація на діяльність 

школярів і дає можливість досягти справжнього засвоєння змісту основ наук. 

протиставлення розвиваючого навчання і предметоцентризму здається нам 

надуманим і легко долається в практиці кваліфікованих педагогів. 
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Останнім часом в педагогічних працях часто вживається термін «технологія» в 

різних словесних конструкціях: технології навчання, уроку, навчанню розв’язувати 

задачі тощо. Їх автори вважають, що використання цього терміну зобов’язує до 

більш детального опису розглядуваного процесу: його етапів, їх послідовності і 

засобів реалізації, до опрацювання діагностичного матеріалу, його застосування 

тощо. Мабуть, можна твердити, що технологія навчання є спосіб функціонування 

методичної системи навчання, а технологія якогось процесу – це спосіб 

функціонування його в певних умовах. Але ці ж питання розглядаються і в теорії 

навчання, і в її застосуваннях. Тому опрацьований понятійний апарат педагогічних 

наук повністю розкриває зміст тих об’єктів, які охоплюються поняттям 

«технологія». 

Функції методичної науки можна розділити на групи, адекватні її структурним 

компонентам: 1) методологічні; 2) теоретичні; 3) розробки застосування. Перші 

включають опрацювання методів дослідження, конструювання методичних систем, 

які моделюють предмети досліджень і їхніх зовнішніх середовищ, а також питання 

впровадження результатів дослідження в практику. Другі забезпечують виконання 

методичного дослідження, в тому числі прогнозування його результатів. Їх 

пояснення і опис, систематизацію виявлених закономірностей. Третя група функцій 

орієнтована на навчання студента різним способам організації навчального процесу, 

вмінню застосовувати їх в різних ситуаціях, впроваджувати теоретичні положення в 

практику. В цілому ж методика навчання предмету «несе» такі функціональні 

навантаження – методологічне, прогностичне, пояснювальне, описове, 

систематизуючи, освітнє, евристичне, естетичне, практичне, нормативне і оцінкове. 

Методологічна функція полягає в озброєнні майбутніх дослідників теорією 

самої науки, яку доведеться студенту викладати в школі, що дасть можливість 

правильно обирати об’єкт, предмет, сформулювати гіпотезу, визначити цілі, 

адекватні методам дослідження. Методологічні знання необхідні також для 

впровадження результатів науково-дослідної роботи в практику, для організації 

експериментів, обробки їх даних. 
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В освіті знаходять відображення процеси, що відбуваються в науці, яка озброює 

дослідників методологією наукового пошуку, методами пізнання, сприяючи 

становленню студента, здатного розв’язувати різні творчі задачі, орієнтуватися в 

складних ситуаціях, приймати відповідальні рішення. В процесі навчання 

систематично і послідовно формуються навички розумової праці: планування 

роботи, знаходження раціональних шляхів її виконання, критичні оцінці одержаних 

результатів тощо. 

Особливість методичних досліджень полягає в тому, що їхні висновки мають 

безпосереднє застосування в практиці навчання, яка, в свою чергу, поставляє науці 

емпіричний матеріал, який вимагає теоретичного узагальнення. 

Суть прогностичної функції вбачається в передбаченні використання 

методичних закономірностей в різних конкретних ситуаціях. Дослідник і практик 

часто стикаються в своїй діяльності з ситуацією вибору. Вченому доводиться 

розв’язувати проблему вибору методологічної основи дослідження, послідовності 

своїх дій в його реалізації, передбачати кінцевий результат як самого дослідження, 

так і його проміжних етапів, а також труднощі, з якими він може зустрітися в 

процесі роботи і т.д. Практику щоденно доводиться розв’язувати проблему вибору. 

Наприклад, учитель, готуючись до уроку, повинен сконструювати оптимальний 

об’єм змісту навчального матеріалу, визначити методи навчання, намітити засоби і 

форми роботи з учнями, продумати заключний етап уроку тощо. Побудова стратегії 

уроку багато в чому обумовлена не лише знанням теорії навчання предмету, але й 

володінням прогностичними уміннями, зміст і методика формування яких 

опрацьовується методичною наукою. 

Пояснювальна функція стосується встановлення причин появи тих чи інших 

концепцій, визначення їх змісту, динаміки розвитку, інтерпретації суті різних 

закономірностей і результатів дослідження. Вона спрямована на розкриття змісту 

невідомого явища, так і результатів його аналізу. Трапляється, що автор, виконавши 

дослідження, затруднюється сформулювати висновки в чіткій і зрозумілій формі. 

Але від того, наскільки чітко вони зроблені, залежить успіх його науково-дослідної 
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роботи. Дослідник повинен подати результати так, щоб вони були зрозумілі всім, 

хто причетний до сфери даної науки. Тому такою важливою є описова функція, 

реалізація якої сприяє оволодінню умінням коректно описувати спостереження, 

етапи дослідження, його предмет і об’єкт тощо. 

Особлива роль належить систематизуючій функції методики навчання 

предмету. Вона полягає у виявленні зв’язків між результатами дослідження, 

побудові їх ієрархії, з’ясуванні відносин між одержаними фактами, у виявленні 

систем закономірностей тощо. Зауважимо, що зі словом «методичний» асоціюється 

порядок, який, в свою чергу, можна вважати однією з ознак гармонії, виходячи з 

того, що, чим вища міра порядку, тим вища міра краси. Тому слід виділити і таку 

функцію методики навчання, як естетична, яка проявляється і в тому, що предметна 

методика опрацьовує шляхи і засоби естетичного виховання школярів, з одного 

боку, а з другого – використовується привабливість, краса предметної науки для 

коректування методики навчання відповідній дисципліні. 

Евристична функція орієнтує методистів на дослідження творчої складової 

навчання предмету в середній і вищій школі, опрацювання методики навчання 

евристикам і умінню їх застосовувати в різних конкретних ситуаціях. На жаль, 

розв’язанню багатьох проблем навчання продуктивній діяльності в предметних 

методиках ще не приділяється необхідної уваги. Не знаходить ця проблема 

адекватного їй місця і в навчальних посібниках для студентів педагогічних 

університетів. 

Методична наука виконує нормативну і оцінкову функції. Реалізація полягає в 

опрацюванні стандартів і оцінці результатів навчального процесу. Як його 

регулятори виступають закономірності, які характеризують зв’язки між 

компонентами методичної системи навчання предмету. Наприклад, процес 

формування понять включає певну послідовність етапів, які містять логічні і 

евристичні дії. Теоретичні положення, які визначають цей процес, і є тим 

регулятивом, який дозволяє керувати процесом формування конкретного поняття, 

передбачати появу труднощів, своєчасно їх враховувати тощо. 
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Методична підготовка майбутнього вчителя полягає в тому, щоб він оволодів 

діяльністю, яка обумовлена структурою і функціями методики навчання предмету 

як самостійній науковій галузі. 

Співвідношення дидактики і методики як педагогічних наук виступає у формі 

їх взаємодії. Процес розвитку наук, виявлення їх закономірностей, визначення 

принципів та інших власне педагогічних категорій створює динаміку руху кожної 

науки. В цьому процесі виявляються і зв’язки між науками, які не просто 

співіснують, а функціонують в часі. 

Дидактика – загальна теорія навчання – впливає на методику ще до оформлення 

її в самостійну науку. Спочатку вона впливає на методику як на сукупність методів і 

прийомів навчання конкретному предмету прямолінійно, її положення не 

опосередковані через методику як теорію навчання окремому предмету шкільного 

курсу. Дидактика впливає на методику і в подальшому, на всіх етапах розвитку 

педагогічних наук, але характер цього впливу поступово змінюється. 

Історично методика розвивається, все в більшій мірі виділяються і 

досліджуються специфічні закономірності процесу навчання шкільному предмету. 

Сама ж вона в цілому відокремлюється від дидактики як самостійна наука. 

Дидактичні принципи починають опосередковуватися, застосовуватися в навчанні 

конкретному предмету вже в заломленому вигляді. Ланкою, в якій здійснюється 

опосередкування, служать власні закономірності навчання даному предмету, які 

виявляються методикою і особливим для кожної методики чином співвіднесені з 

загальними закономірностями процесу навчання, що визначаються дидактикою. 

Принципи, виведені методикою на основі закономірностей процесу навчання 

конкретному предмету, також є специфічними, але вони не вступають в 

суперечність з загальними принципами дидактики, а конкретизують їх згідно з 

особливостями процесу навчання даній дисципліні. 

В міру того як методика стає самостійною наукою, посилюється вплив 

методики на дидактику. Таким чином, чим в більшій мірі методика виділяє і 

досліджує специфічні для процесу навчання навчальному предмету закономірності, 
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тим більш науково обґрунтованою і представницькою стає загальна теорія навчання 

– дидактика. Завдяки цьому створюються передумови для нового зближення цих 

наук на вищому рівні. В цьому знаходить свій вираз діалектичний характер 

взаємодії двох педагогічних наук. 

Настав час, коли дидактик вже не можуть плідно опрацьовувати теорію освіти і 

навчання без вивчення методик навчальних предметів. Методичні праці мають стати 

надбанням загальної дидактики і предметом подальших обговорень. Науково-

дослідні праці в галузі методик як теоретичних дисциплін повинні все в більшій мірі 

ставати теоретичною базою для дидактичних узагальнень. Необхідно переглянути 

існуючі сьогодні дидактичні принципи навчання, які далеко не визначають всі 

сторони діяльності учителя і учнів. 

Масштаби і темпи науково-технічного і соціального прогресу ставлять перед 

системою освіти винятково складне завдання: передавати підростаючому поколінню 

все більше знань. Наявні у дидактики і методик навчальних предметів резерви дають 

підстави для оптимістичного висновку, що це завдання можна розв’язати. І багато з 

них (правда, не в однаковій мірі) викликають до себе увагу педагогів-дослідників. 

Однак грандіозність проблеми наполегливо вимагає використання всіх 

можливостей. 

Доводиться, однак, висловлювати жаль, що одна з таких можливостей – до того 

ж така, що обіцяє, на нашу думку, особливо швидкий і значний ефект – залишається 

поки що поза увагою дослідників. Мається на увазі той резерв дидактики і методик, 

який ховається в надрах самої науки, що розвивається, в сучасних особливостях її 

структури. 

Справа в тому, що науки в міру свого розвитку не лише збагачуються новими 

відомостями, але і стають стрункішими, а значить, і простішими для засвоєння. 

«Еверести» розрізнених фактів змінюються лаконічною теорією, законом, 

формулою. Що раніше бралося лише пам’яттю, стає таким, що його можна вивести 

як наслідок з теорії, що його можна вкласти в певну систему. Так, після створення 

періодичної системи Д. І. Менделеєва вивчати хімію стало значно легше. 
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Для дидактики і методик навчальних предметів це величезна цінність, хоча нею 

і нелегко скористатися: потрібно докорінно перебудовувати зміст і структуру 

традиційних навчальних предметів. Простим же приєднанням нових тем до 

традиційних курсів (нехай навіть і дещо осучаснених в деталях) завдання не 

розв’язати. З нашої точки зору, єдиний реальний вихід – будувати навчальні 

предмети заново, згідно з логікою і структурою науки нашого часу. Але практична 

реалізація цієї ідеї наштовхується на серйозні труднощі. 

При обговоренні проблем змісту шкільної освіти звичайно виходять з уявлень, 

нібито нагромаджений людством величезний запас знань зберігається у «скарбниці 

науки» в логічно впорядкованому, зручному для огляду і «готовому до вживання» 

вигляді. Як здається багатьом, завдання дидактики і методик навчальних предметів 

– лише правильно відібрати з цього «розкладеного по полицях» наукового багатства 

матеріал для шкільного курсу, а потім, старанно відпрацьовуючи форми, методи і 

прийоми навчання, створити оптимальні умови для засвоєння його учнями. При 

цьому вважається, що дидакту і методисту немає потреби особливо глибоко вникати 

в суть «базової» науки, на якій ґрунтується навчальний предмет, а тим більше 

здійснювати в її межах будь-які дослідження і перебудови. Згідно такого погляду, 

наука для методиста «готовий вихідний матеріал», який потребує лише зовнішнього 

методичного оформлення, яке не зачіпає глибоко її суть. 

Насправді ж такі погляди помилкові. Наука нашого часу (як і попередніх епох) 

не благо влаштоване «сховище» наукових знань, з якого можна черпати готовий 

матеріал: вона аж ніяк не є єдиною, стрункою «спорудою», побудованою за 

заздалегідь опрацьованим планом. Будувалася ця «споруда» століттями: в ній безліч 

прибудов, і кожна її частина несе на собі відбиток свого часу і особистості свого 

творця. Не існує і загальновизнаних «зведень знань» з кожної галузі науки. Зміст їх 

розкидано по мільйонах монографій, підручників, статей, оглядів і заміток, які 

доповнюють, уточнюють і підправляють одна одну. Нерідко в цих виданнях 

міститься полеміка, матеріал висвітлюється з різних позицій і під різними кутами 

зору, згрупований навколо тієї чи іншої ідеї. 
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Дидакти і методисти часто сперечаються, в якій мірі логіка навчального 

предмета повинна відтворювати логіку науки. Така дискусія була б правомірною, 

коли б відображувані наукою об’єктивні взаємозв’язки допускали лише єдине 

правильне вираження в логічних поняттях. Насправді ж елементи наукових знань 

перебувають між собою в надзвичайно складному зв’язку, який допускає безліч 

підходів і побудову різних систем, логічно однаково бездоганних. Кожна з них з 

рівним правом може називатися логікою науки. 

Пояснимо це на прикладах. Звичайно механіку будують на трьох законах 

Ньютона як аксіомах, дістаючи як наслідки закони збереження імпульсу і моменту 

імпульсу. Але можна робити і навпаки: виходити з цих законів збереження як 

основних положень і виводити з них закони Ньютона. Законними і логічно 

рівноправними є також зовсім інші побудови механіки, наприклад ті, що 

ґрунтуються на принципі найменшої дії, рівняннях Лагранжа тощо. 

До молекулярних і теплових явищ відомий як статистичний, так і 

термодинамічний підхід. Висунення того чи іншого на перший план приводить до 

різних, але логічно еквівалентних структур даної галузі фізики. 

Вар’їруватись можуть і тлумачення окремих питань, система основних і 

похідних понять. Так, в основу визначення маси можна покласти як гравітаційні, так 

і інерційні властивості тіл. Роздільно увівши обидва поняття маси (гравітаційної і 

інерційної), не можна обійтися без закону пропорційності мас («принципу 

еквівалентності»), який при такому підході повинен розглядатися як незалежний 

експериментальний факт. Але можна ввести і поняття лише однієї маси, скажімо 

інерційної: тоді закон всесвітнього тяжіння, стверджуючи пропорційність 

гравітаційних сил інерційним масам, «вбере в себе» і принцип еквівалентності. 

Аналогічно, введення однієї лише гравітаційної маси посилить фізичний зміст 

другого закону Ньютона, який включатиме в себе при такій побудові і принцип 

еквівалентності. Немає смислу при цьому запитувати, яка з побудов ближча до 

наукової істини. Обидві рівноцінні. 
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Наука не є лінійним ланцюжком фактів: швидше, це «багатомірна структура» із 

складними взаємозв’язками, всередині якої немало осмислених  «маршрутів». 

Подібна множинність можливих логічних структур знання аж ніяк не недолік: адже 

кожна з логічних ліній, які переплітаються між собою, мають свої перспективи 

подальшого розвитку науки і її практичних застосувань. Нерідко нове 

перегрупування наукових відомостей при відкриває завісу над раніше не 

поміченими можливостями прогресу. Класичні приклади цього – народження 

кібернетики і синергетики. 

Різні логічні побудови, які відносяться до якоїсь однієї галузі знання і цілком 

рівноправні в науковому відношенні, значно відрізняються одна від одної з 

дидактичної точки зору (за ступенем доступності учням, затратами навчального 

часу на їх засвоєння та іншими факторами). Вибір «найбільш дидактичної» з них є 

дуже важливим і далеко не простим завданням. В цьому світлі питання про логіку 

науки і логіку навчального предмета набуває іншого смислу: в якій мірі останній 

повинен відображати один з можливих варіантів логічної структури науки і який 

саме? 

На жаль, досить часто жоден з відомих варіантів побудови не задовольняє 

дидактичним вимогам наших днів. Це пояснюється тим, що в період створення 

якоїсь наукової теорії статті про неї пишуться в розрахунку на спеціалістів. Потім 

теорія стає потрібною багатьом, однак викладають її за попередньою схемою, хоча й 

дещо простіше. Спроби полегшити розуміння теорії одними лише методичними 

прийомами, не змінюючи структури викладу, дають, як правило, недостатній ефект. 

Так складається уявлення про «принципову недостатність» тієї чи іншої теорії без 

тривалої спеціальної підготовки. 

Наприклад, після створення теорії відносності і квантової механіки тривалий 

час побутувала думка, що ці теорії можуть зрозуміти лише кілька (2-3) вчених-

фізиків у всьому світі. Мало хто вірив у те, що фізична суть цих теорій стане 

доступною для студентів, а тим більше для учнів середньої школи. Зараз же основи 

цих теорій успішно вивчаються в звичайній середній школі. 
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В міру наближення до практики дидактичні і методичні елементи 

вибудовуються в методичній системі, яка являє собою нормативне відображення 

певної ділянки педагогічної дійсності, наприклад, викладання математики чи 

фізичного виховання. В цій системі розміщені знання різного ступеня загальності – 

від загальних принципів навчання і виховання до конкретних прийомів навчання 

якомусь предмету або виховання. 

Методична система потім конкретизується в проекті цієї діяльності. Якщо мова 

йде про навчання, то проект являтиме собою програму викладання конкретних 

предметів і ті матеріали, в яких ця програма знаходить своє втілення: підручники, 

збірники задач і вправ, книги для читання, наочні посібники, технічні засоби 

навчання тощо. Вони можуть перевірятися на практиці в ході дослідної роботи. Такі 

матеріали – передостання ланка в системі, яка охоплює науку і практику в їх 

єдності. В них містяться цілком конкретні вказівки до діяльності вчителя і учня. В 

той же час вони є частиною і засобом цієї діяльності. Це кінцевий результат 

наукової праці і одночасно початковий пункт практичної діяльності. 

Методична система включається в праці педагога-практика, який створює нову 

педагогічну дійсність. Ця дійсність знову стає об’єктом вивчення (спостереження, 

опису, теоретичного аналізу), в результаті якого виявляються нові закономірності, 

конкретизуються і поповнюються раніше одержані знання. Уточнюються принципи 

навчання і виховання, формулюються нові принципи, опрацьовуються рекомендації, 

створюються нові проекти тощо. 

Рівень педагогічної науки сьогодні дає можливість впритул зайнятися 

встановленням кількісних співвідношень між різними сторонами педагогічного 

процесу, застосувати об’єктивні кількісні критерії в оцінці ефективності тих чи 

інших методів і прийомів навчання. Звичайно, в ній, як одній із суспільних наук, які 

мають справу з властивостями людської особистості, не можна зводити дослідження 

до одержання лише кількісних даних, ігноруючи при цьому якісний опис. Але 

сьогодні вже не можна обґрунтовувати всі висновки лише на описових даних. 

Специфіка дидактики чи методики як науки буде виявлена тим чіткіше, чим більше 
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до дослідження її закономірностей за стосуватиметься кількісний аналіз, результати 

якого дадуть змогу визначити найбільш раціональне співвідношення різних видів 

навчальної роботи, кількість вправ, необхідних для виконання заданої мети тощо. В 

свою чергу визначення місця дидактики і методики в ряду інших наук сприятиме 

більш широкому застосуванню в цих науках точних методів дослідження, розвитку 

експериментальної роботи. 

 

4.5. Дидактика в постіндустріальному суспільстві. 

Кожен новий етап розвитку педагогічної науки вимагає переосмислення 

науково-педагогічного знання. Це пов’язане, по-перше, з нагромадженням в цей 

період значного масиву якісно нової інформації, яка по суті змінює традиційні 

погляди на педагогічний процес і внаслідок цього передбачає концептуально інші 

розв’язки. По-друге, як правило, в цьому випадку виробляється більш загальна 

вихідна позиція, залучаються нові, більш сучасні методологічні основи, які 

забезпечують в сукупності більш об’єктивну картину розглядуваних явищ і 

створення умов для органічного включення нового науково-педагогічного знання в 

контексті існуючого. І, по-третє, переосмислення дає можливість по-новому 

поглянути в майбутнє, і на майбутні процеси, спрогнозувати їх і визначити 

перспективні лінії розвитку науково-педагогічного знання. 

На початку ХХІ ст. відбулися серйозні зміни в житті нашого суспільства, які 

привели до зміни ідеалів і цінностей, появи нових освітніх ідей, переосмислення 

деяких педагогічних категорій і концепцій, що викликало зміни в педагогіці в 

цілому і дидактиці, та предметних методиках зокрема. 

Становлення постіндустріального суспільства передбачає значні зміни в освіті, 

створюючи небачені досі можливості для кожної людини діставати інформацію в 

тому об’ємі, який необхідний їй для саморозвитку і самовдосконалення. Девізом 

сучасної людини стає не «освіта на все життя», а «освіта протягом життя». В світі 

формується концепція «освіта без меж», яка може бути реалізована в рамках 

відкритого освітнього простору і відкритих освітніх систем. Наприклад, в США 
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прийняли стратегію розвитку системи освіти, яка базується на переході від навчання 

в класних кімнатах і бібліотеках до навчання через Інтернет з використанням 

електронних бібліотек. У Франції здійснюються національні проекти: «Створення 

електронного контента», «Супроводжуваний Інтернет». Великобританія зайняла 

лідируюче положення в Європі – з організації доступу педагогів до інформаційних і 

комунікаційних ресурсів. 

Реалізація сучасних можливостей модернізації освіти передбачає перехід на 

нову освітню парадигму, яка виключає пасивну роль учасників освітнього процесу. 

Лише у випадку активного ставлення до одержання і застосування знань завдання 

формування у школярів готовності і потреби в самоосвіті не лише в шкільні роки, 

але й в послідуючі, здатності жити і працювати в інформаційному суспільстві може 

бути розв’язане. 

Україна сьогодні йде по шляху побудови інформаційного суспільства. 

Соціологічні дослідження результатів оснащення шкіл комп’ютерами, підключення 

до мережі Інтернет свідчать про зростання інтересу до використання засобів 

інформаційних технологій з метою навчання. Але така інноваційна діяльність 

вимагає опрацювання науково-методичного інструментарію для її здійснення і, 

передусім, створення дидактичної моделі освіти в постіндустріальному суспільстві. 

Виникають питання: чи змінюється в постіндустріальному суспільстві процес 

навчання? Чи потрібна суспільству знань нова дидактика? 

Спробуємо відповісти на них. Почнемо з цілі загальної середньої освіти. Якщо 

повернутися в середину ХХ ст., то в той період вона зводилася до передачі учням 

системи знань, умінь і навичок. Учитель – носій, джерело передаваних знань, учень 

– реципієнт. Відношення в цій освітній парадигмі суб’єкт-об’єктні. Знання, які 

необхідно передати учневі, визначає педагогічне співтовариство. Вони 

розподіляються за навчальними предметами, які відповідають галузям наук або 

областям людської діяльності. Результат процесу навчання – засвоєнні знання, 

сформовані в учня уміння і навички. Зауважимо, що в цій парадигмі (знанієво-

орієнтованій) засвоювані учнями способи діяльності переважно предметні. Про 
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загально навчальні уміння і навички доводиться спеціально піклуватися і 

розробляти певні способи їх формування. Не випадково в 70-ті роки ХХ ст. була 

поширена ідея наукової організації навчання школярів. 

В другій половині ХХ ст. все частіше ціль освіти формулювалась як трансляція 

культури. Мова йшла про прилучення підростаючого покоління до культурних 

цінностей суспільства, про інтеграцію в культуру. Таку освітню парадигму можна 

назвати культурологічною. Зміст освіти розглядався як педагогічно адаптована 

модель соціального досвіду, втіленого в культурі людства. До його складу 

включалися знання (не лише основ наук, але й філософські, методологічні, 

аксіологічні), способи діяльності (предметні і загально предметні), досвід творчої 

діяльності і емоціонально-ціннісного ставлення до світу. Досвід творчої діяльності 

передбачав забезпечення умов для розвитку креативності учнів і містив потенціал 

розвитку суспільства, оскільки давав можливість школярам не лише користуватися 

нагромадженими культурними цінностями, але й створювати нові. Досвід 

емоціонально-ціннісного ставлення до світу підкреслював виховну функцію 

навчання. Відношення між учителем і учнями в цій парадигмі розглядалися 

одночасно як суб’єкт-суб’єктні і суб’єкт-об’єктні. Учень – суб’єкт навчального 

процесу, без його самостійних зусиль навчання не відбудеться. Одночасно він і 

об’єкт процесу навчання, оскільки обов’язково відбувається вплив учителя на учня. 

Сьогодні ідея трансляції культури вже не влаштовує педагогічне 

співтовариство. Все частіше лунає ідея максимальної активності особистості у 

процесі навчання, коли сам учень визначає параметри своєї освіти. 

Для цього учні повинні: вміти вчитися і користуватися знаннями, тобто 

діставати освіту протягом всього тижня: користуючись не лише стандартними 

навичками; в рамках як формального, так і неформального соціального досвіду 

справлятися з різними ситуаціями і працювати в команді; розуміти інших людей і 

поважати їхнє прагнення до незалежності, виконувати спільні проекти і вчитися 

залагоджувати конфлікти; зміцнювати плюралізм, взаєморозуміння і мир; розвивати 
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свої особистісні якості і здатність діяти з більшою незалежністю, керуючись 

власними судженнями і особистою відповідальністю. 

Досягнення названих цілей забезпечує компетентнісний підхід. В стандартах 

нового покоління освітні результати діяльності школи пов’язуються не стільки з 

засвоєнням предметних знань, умінь і навичок, скільки з формуванням особистості 

учнів, оволодінням ними універсальними способами навчальної діяльності, які 

забезпечують успішне розв’язання індивідуальних (суб’єктних) пізнавальних та 

інших задач як у процесі навчання, так і в інших практиках. 

Зауважимо, що серед педагогів до компетенцій ставлення залишається 

неоднозначним, але все більше дидактів приймає це нове для педагогіки поняття. 

Ключова компетенція – усвідомлена особистістю здатність розв’язувати життєво 

важливі проблеми в конкретних ситуаціях. Словосполучення «життєво важливі 

проблеми» акцентує увагу на узагальненості компетенцій, а уточнення – «в 

конкретних ситуаціях» - вказує на їх реально-практичне спрямування. Інструментом 

розв’язання задач виступають знання і уміння, набуті людиною. 

Освітню парадигму, яка активно розвивається в даний час, доцільно назвати 

компетентнісною. Ціль освіти – формування компетентної особистості, здатної 

розв’язувати життєві проблеми на основі наявних знань, умінь, навичок, здатної 

орієнтуватися в інформаційному просторі, одержувати, використовувати, 

створювати інформацію. Відносини в процесі навчання суб’єкт-суб’єктні. 

Традиційно навчальний процес в дидактиці визначався як цілеспрямована 

спільна діяльність учителя і учнів, зорієнтована на досягнення цілей навчання. 

Вказувалося на його двосторонній характер: є діяльність учителя і є діяльність учня, 

взаємопов’язані між собою. Що змінюється у визначенні процесу навчання в умовах 

компетентнісного підходу? Взагалі то, досить мало. Змінюються внутрішні нюанси. 

Наприклад, посилюється роль діяльності учня. Він вже не лише «вєдомий», а 

повноцінний партнер у процесі навчання. Самостійно ставлячи і розв’язуючи 

пізнавальні задачі, школяр може звернутися за консультацією до вчителя, а може і 

до експерта, куратора, модератора і інтернет-співтовариства. 
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Змінюється і співвідношення функцій процесу навчання, хоча їх сукупність 

залишається незмінною. Традиційно розглядалися навчаюча, розвиваюча і 

виховуюча функції. Навчаюча може бути представлена як сукупність більш 

часткових: орієнтуючої, організуючої, інформаційної, презентаційної, 

систематизуючої, контролюючої, корегуючої. В знанієвій парадигмі основними 

були інформаційна, організуюча, контролююча функції навчання. В 

компетентнісній – орієнтуюча, презентаційна, систематизуюча. Учень в цій 

парадигмі діє в інформаційно-освітньому середовищі. Учитель допомагає йому 

орієнтуватися в ній, презентує способи діяльності для досягнення конкретних 

результатів. 

Варто зауважити, що вітчизняні реформатори освіти розглядають 

компетентнісний підхід, в основному, в рамках проблеми змісту освіти, не 

враховуючи того, що в світовій практиці обговорення і аналіз можливості 

використання компетентнісного підходу до визначення змісту освіти ведеться в 

контексті переосмислення суті процесу навчання в школі і спирається на значний 

об’єм конкретних емпірико-аналітичних досліджень глибоких цивілізаційних змін 

сучасного світу. Коли ми стикаємося з тим, що в документах різних країн 

перераховуються різна кількість і склад «ключових компетенцій», то, в будь-якому 

випадку, ця кількість і цей склад спираються на якесь дослідження і аналіз, які 

залишаються «за текстом», а не є результатом творчого натхнення того чи іншого 

педагога-дослідника в стилі «а я вважаю…» або «на мою думку…» 

Таким чином, компетентнісний підхід – це концепція, обмежена рамками 

змісту загальноосвітньої підготовки учнів, органічна частина нового уявлення про 

структуру цілісного «освітнього простору» і функціях окремих компонентів, що 

його складають. Однак це розуміють далеко не всі, оскільки в українському 

освітньому співтоваристві існує сильна тенденція сприймати ці нові віяння не 

більше, ніж «ігри в слова», за якими не стоїть нічого серйозного. 

І якщо погодитися зі сказаним, то в цьому випадку на перший план вийде не 

той зміст навчальних програм, який сучасні методисти намагаються впорядкувати в 
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логіці відповідного наукового знання, а реальний поза- і над предметний зміст, без 

знання якого (тих умінь, які на цьому знанні базуються) не можна реалізувати 

жодну з базових компетенцій. 

Так, наприклад, в ході спілкування (а таке входить до складу базових 

компетенцій) доводиться або доводити співбесіднику правоту своєї точки зору, або 

оцінювати правоту його аргументів. Наші ж учні, вивчивши в курсі математики 

доведення безлічі теорем, самі вибудувати доведення чогось не вміють. 

Повідомлене їм при вивченні математики означення «доведення – це міркування, за 

допомогою якого істинність положення, яке доводиться на основі інших, вже 

відомих положень (істинність яких встановлена раніше або приймається без 

доведення)» - залишається порожнім звуком, який не має жодного відношення до 

позашкільного життя – і подавно. 

Не менш важливою над предметною складовою базових компетенцій, тісно 

пов’язаною з проблемою побудови доведень, є уміння виділяти інформаційно-

логічну структуру текстів, усних і письмових повідомлень (здійснювати побудову 

інформаційно-логічної моделі повідомлення). Це те вміння, окремі компоненти 

якого в даний час у вигляді окремих вимог до випускників частково розкидані між 

різними предметами: 

- Українською мовою (уміння вичленяти необхідну інформацію з текстів різних 

стилів і жанрів); 

- Літературою (виявляти розуміння зв’язку твору з часом його написання: 

написати відгук про прочитаний твір з мотивуванням власного ставлення до нього); 

- Фізикою (описувати явища і процеси); 

- Інформатикою (інтерпретувати дану інформацію і вирішувати, що має 

відношення до виконання поставленого завдання) тощо. 

Перерахування таких над предметних умінь можна було б продовжити. Але 

головним, на що хотілося б спеціально звернути увагу, є те, що навіть коли б ми 

зуміли вичленити всі такі уміння, що лежать в основі базових компетенцій, 

визначити дії, які складають ці уміння, і розподілити їх по існуючим навчальним 
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предметам, то, в результаті вивчення цих предметів, цілісно ці уміння (а разом з 

ними – і компетенції) сформовані в учнів не будуть. І запорука цьому – 

багатостраждальна проблема між предметних зв’язків, багаторічні спроби 

розв’язання якої до позитивних результатів поки що не приводять. 

Як розв’язати проблему синтезу розчленованого по різним предметам, але 

цілісного за суттю знання – одна з найбільш актуальних проблем сучасної 

дидактики. 

Однією з актуальних проблем дидактики постіндустріальної освіти є проблема 

співвідношення класичної морально-наукової освіти і реального навчання. В 

попередній (радянський) період це завдання розв’язувалось в контексті 

політехнічної освіти. В новій Україні від ідей політехнічної освіти відійшли, але 

залишилася проблема підготовки вихованців середньої школи до життя, залишилася 

проблема застосування одержуваних знань в праці. Традиційні погляди на 

політехнічну освіту як вимога індустріального матеріального виробництва віджили 

себе. В постіндустріальному суспільстві повинен переважати підхід, зорієнтований 

не стільки на те, щоб суспільство чи виробництво одержали професійно мобільного 

робітника, скільки на те, щоб сама людина почувала себе внутрішньо вільно, 

комфортно в умовах технічно високо розвинутого постіндустріального суспільства. 

Таке розуміння політехнічної освіти робить його важливим фактором ефективної 

підготовки молоді до праці в ринкових умовах. 

Від політехнізму, як принципу навчання, можна відійти, але не можна відійти 

від проблеми зв’язку одержуваних знань з життям, їхнього особистісного смислу 

для учнів. І відповідь на це питання повинна дати дидактика постіндустріальної 

освіти. 

Не слід забувати й того, що ідея профільного навчання також лежить у цій 

площині. Профільне навчання, з одного боку, створює сприятливі умови для 

розвитку відповідних здібностей школяра, а, з другого боку, може розглядатися як 

рання «академічна» (знаннієва) професіоналізація. І тут гостро постає проблема 

ранньої діагностики здібностей школярів. 
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Однією з основних функцій школи є функції розвитку потенціальних 

можливостей учня. Центральною проблемою розвитку, як зауважував ще 

С. Л. Рубінштейн, є проблема розвитку здібностей. Розвиток же здібностей 

передбачає розв’язання ряду ідеологічних, методологічних і теоретичних проблем. 

Передусім необхідно визначитися, що вважати за здібності, яке змістове наповнення 

цього поняття. Коли ми говоримо про здібності, відмічав С. Л. Рубінштейн, то 

вказуємо лише на те, що це щось (здібності) обумовлює успіх в діяльності, але 

нічого не говоримо про те, що є це щось. Створення теорії здібностей передбачає 

передусім змістове розкриття цього поняття. Адже успіх в діяльності визначається і 

мотивацією, і переживаннями і волею виконавця. 

Сьогодні, коли проголошене завдання побудови нової школи, доречно 

поставити запитання, а в чому полягатиме суть цієї нової школи? В новому змісті і 

(або) новому методі? Але де вони? Або хоча б якими вони мають бути? Без відповіді 

на ці питання говорити про нову школу немає достатніх підстав. Мова може йти 

лише про модернізацію існуючої школи. 

Але може це і не так вже важливо, як сказати: «нова школа» або «модернізація 

школи»? очевидно, що це не так. Підміна понять веде до зміни напрямку наукової і 

практичної діяльності. Займаючись модернізацією, що само по собі є позитивним 

фактором, ми перестаємо вести пошук принципово нових шляхів, видаючи 

проводжувані зміни за нові досягнення. 

Можливо, відмітним принципом нової школи стане індивідуалізація освітнього 

процесу. Якщо Коменський бачив основну форму організації освіти в класно-

урочній системі, то, можливо, в новій школі їй повинна прийти на зміну нова форма, 

наприклад, індивідуальна програмно-цільова. 

Для нашої нової школи новим принципом може стати принцип діалогу культур. 

З просвітницької установи школі доведеться перетворитися в центр живої культури. 

І це повинна бути не монокультурна школа, а школа діалогу культур, їх 

співіснування і взаємоврахування як власних духовних запитів учнів, так і 

своєрідності навколишнього соціокультурного середовища. 
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Культура – плід людської праці і без праці неможливе оволодіння нею. Саме 

тому школа має своєю основою творчу працю учнів – пізнавальну, духовну, 

естетичну, моральну, фізичну, громадську, продуктивну. 

Без усвідомлення принципів нової постіндустріальної школи ми ризикуємо 

повторити заклики, які вже не раз лунали. Сьогодні в умовах переходу до 

суспільства знань вчитися мислити і працювати по-новому, необхідно багато в чому 

по-новому будувати процес освіти і виховання. Важливим принципом нової школи 

може стати принцип суб’єктності учіння в освітньому процесі. Ми вже давно 

говоримо, що учень повинен стати суб’єктом навчальної діяльності. Але що стоїть 

за цим? За цим стоїть і проблема ціле покладання, і проблема регуляції своєї 

діяльності, і проблема мотивації. По кожній з них багато написано, але дидактики 

розв’язання цих проблем немає. У вчителів не формується компетенція в галузі 

мотивацій, ціле покладання, програмування і самоконтролю. Певні знання їм 

даються, але компетенції не формуються. 

Що може стати методологічною основою дидактики нової школи? Нам 

здається, що такою науковою абстракцією може стати поняття діяльності. Це 

поняття дає можливість побудувати цілісне бачення процесу навчання. При цьому 

діяльність слід розглядати як само розвивальну освіту, тобто з позицій 

системогенези діяльності. З врахуванням того, що освіта включає в себе не лише 

навчання, але й виховання, а точніше є єдністю навчання і виховання, принцип 

діяльнісного підходу доцільно поширити і на поведінку учня, оскільки особистісні 

якості формуються передусім у вчинку. З врахуванням того, що і поведінка, і 

діяльність реалізуються однією і тією системою, її можна позначити як систему 

життєдіяльності. Розглядаючи освіту як єдність навчання і виховання, не слід їх 

ототожнювати. В понятті навчання на перший план виступає роль учителя, тобто 

того, хто навчає, передає знання іншому, наставляє іншого, спонукає його до 

навчання. В понятті виховання також підкреслюється роль вихователя, який формує 

характер вихованця, прививає і розвиває в нього соціально-цінні якості. Уже у 

визначенні понять «навчання» і «виховання» позначається їх перетин за змістом. 
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Але головне, що необхідно підкреслити, і одне і друге поняття роблять акцент на 

активну роль учителя, залишаючи поза увагою суб’єктну роль учня. Здається 

обґрунтованим не лише введення в систему дидактичних понять категорію спільної 

діяльності, але і її глибокий аналіз. Нам здається, що саме теорія спільної діяльності 

може стати теоретичним конструктором нової дидактики. Розглядаючи роль 

категорії діяльності, В. В. Давидов підкреслював, що побудову теоретичної 

психології в цілому, і теорії навчання, зокрема, слід починати з поняття діяльності. 

На думку В. В. Давидова, неспроможними є спроби «розширити» вихідну 

теоретичну базу сучасної психології за рахунок приєднання до поняття діяльності 

понять установки, відношення, свідомості, замість виведення цих понять з вихідного 

поняття діяльності. 

Віддаючи пріоритет теоретичним уявленням про діяльність в побудові теорії 

розвиваючого мислення, В. В. Давидов виділяв ряд ключових проблем, які 

потребують свого розв’язання. До них він відносив: 

- Проблему розгорнутого визначення такого ключового поняття теорії 

діяльності, як «перетворення»; 

- Співвідношення безпосередньо колективної і індивідуальної діяльності, 

включаючи проблему колективного суб’єкта діяльності; 

- Визначення загальної структури діяльності; 

- Класифікацію різних видів діяльності; 

- Співвідношення діяльності і спілкування; 

- Визначення теорії зв’язку діяльності з іншими підходами до вивчення людини; 

- Опрацювання способів організації міждисциплінарних досліджень людської 

діяльності; 

- Розуміння «біологічного» і «соціального» в діяльності. 

Можна погодитися з В. В. Давидовим, що нова дидактика для нової школи 

може бути опрацьована на основі теорії навчальної діяльності, яку треба розглядати 

як діяльність спільну. В основі такої теорії повинні лежати уявлення про 

формування навчальної діяльності як процесу системогенезу життєдіяльності. 
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В постіндустріальному інформаційному суспільстві на перший план виходить 

визначення цілей і функціонального навантаження сучасної освіти в історично 

новому суспільстві. У вітчизняній психолого-педагогічній науці давно було взято 

курс на розвиваюче навчання, яке передбачає не лише знання, але й закладає 

принцип розуміння, сходження від абстрактного до конкретного, базується на ідеї 

розвитку теоретичного мислення. 

В сучасній дійсності актуалізується завдання поглиблення теорії розвиваючого 

навчання. В той же час в умовах нового постіндустріального інформаційного 

суспільства, при глобальному розширенні потоку, ускладненні дії інформації і зміни 

в результаті структури знанієвого простору в цілому, ускладнюється проблема 

визначення суті, структурно-змістової організації освіти, оскільки, зокрема, поряд з 

завданням навчання учінню постає сьогодні проблема навчання вибору інформації, 

пошуку можливостей і шляхів маневрування в її потоках, освоєнні нових орудійних 

засобів пізнання, техніко-технологічних систем і одночасно розширення 

культурного простору. Тому формування і чітке наукове обґрунтування цілей, 

завдань освіти виступає найважливішим напрямком в опрацюванні теоретичних 

основ сучасної освіти, визначенні функціонального навантаження всіх його 

структур і можливостей в розвитку суспільства. 

Однією з найважливіших проблем побудови сучасної теорії постіндустріальної 

освіти є вивчення сьогоднішнього стану Дитинства. Спираючись на ідеї 

Л. С. Виготського, доповнені і збагаченні працями О. М. Леонтьєва і 

Д. Б. Ельконіна, Л. В. Занкова і М. М. Скаткіна, В. В. Давидова і А. В. Запорожця, 

Г. С. Костюка і І. Я. Лернера та інших видатних вчених, необхідно по-перше, 

з’ясувати, як змінилася зростаюча людина, з якою саме дитиною, підлітком ми 

маємо справу зараз. Які темпи, ритми її життя, які її реальні здібності і можливості, 

в тому числі і в зв’язку зі змінами знанієвого і інформаційного просторів. 

Входження в ці нові простори, де величезні пласти знань йдуть від телебачення, 

Інтернету, товаришів, а не лише від учителів і з підручників ставить принципово 

нові в галузі базових наук і з культурологічною підготовкою педагогічні завдання, 
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зокрема: а) не лише поступового введення дитини в світ знань, а по-новому 

організації самих знань, формування умов засвоєння оптимально і реально 

необхідних знань, їх стійкості; б) оскільки дитина стає нині на практичному рівні 

більш технічно орієнтованою (вже трьохрічна опановує різного роду кнопки), то 

треба зрозуміти, який об’єм знань, в тому числі й технічних, їй необхідно дати, при 

орієнтації на швидкий прогрес останніх на майбутнє, навчивши її глибше логічно 

мислити і одночасно інтегрувати, узагальнювати, засвоювати поняття. 

Необхідно глибинно зрозуміти і розкрити специфіку сучасного процесу 

розвитку дитини, її змінний сьогодні, зараз характер на кожному етапі онтогенезу, 

виявити тенденції, які намічаються. 

По-друге, слід виявити і описати нові характеристики сучасної соціальної 

сфери, насамперед тих відносин, в систему яких вже включена дитина, в тому числі 

і відносин, які не відповідають її певному віку. При цьому важливо розкрити 

особливості і межі соціального простору, в якому вона реально функціонує, 

розглянувши середовищні характеристики, які активно діють на розвиток дитини. 

По-третє, важливо з’ясувати психофізіологічні особливості сучасної дитини: її 

сприймання – слухового і зорового, визначити характер розвитку мислення 

зростаючої людини, її пам’яті, встановивши, зокрема, який об’єм інформації 

утримує вона в різному віці, моделюючи в експериментальних умовах різні ситуації 

з метою з’ясувати, що в дитини, підлітка, юнака стійко сформоване, а що випадково 

ін’єктоване. Важливо визначити світорозуміння, світосприймання сучасної дитини, 

тобто надзвичайно важливо пізнати, осмислити, реально існуючий нині стан 

Дитинства. 

Другим важливим напрямком наукової діяльності виступає опрацювання норми 

і рівня сучасної освіти, необхідних для виконання його рушійних функцій в 

розвитку постіндустріального суспільства. Тут актуалізується проблема визначення 

функціонального навантаження освіти, її адекватності потребам суспільства, 

можливостям і здібностям сучасної людини, які сьогодні принципово змінилися. Це 

значною мірою пов’язано і з всезростаючим потоком інформації, яка зростає зараз в 
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геометричній прогресії зростанням користувачів ЗМІ, розширенням і ускладненням 

інформаційних потоків, змінами відносин і взаємодії людей в цілому. 

Не випадково проблема інформації, в тому числі інформатизація освіти набула 

нині виняткового значення. По суті, перед нами нова «форма» існування людини, 

яка дає можливості широко використовувати в роботі й житті всі досягнення 

людства. Як писав відомий математик, академік М. М. Моїсєєв, - «людина, завдяки 

комп’ютерам, дістала … новий засіб удосконалення колективного інтелекту…» 

«При цьому «колективний розум», на його думку, «може набути здібності, про які 

ми навіть не догадуємося. І можливо, дане явище вже біля порога». Зараз, на думку 

цього видатного вченого, йде історичний розвиток людського інтелекту від 

індивідуального, обосібленого стану до групового, колективного. Тому гостро 

необхідні масштабні психолого-педагогічні пошуки не просто методів оволодіння 

зростаючими людьми техніко-технологічними можливостями інструментів 

інформатизації, але визначення шляхів її освоєння, в тому числі включення в 

знаннєвий простір, при виявленні можливостей поєднання індивідуальних і 

колективних форм привласнення знань. 

При всьому тому, що інформатизація сьогодні глибоко впроваджена в освіту, 

особливої уваги вимагають проблеми використання інформації, культури цього 

використання, побудови навчальних програм і підручників, які б орієнтували учнів 

на пошук знань, в тому числі і тих, що йдуть з різних інформаційних структур, 

формування здібностей не лише добувати і володіти інформацією, уміти 

програмувати, але, найголовніше, ін’єктувати одержувані знання в пошук і 

розв’язання значущих завдань суспільства, розвиток його культурного і 

технологічного потенціалів. 

Тут нагромаджено величезний дидактичний, методичний матеріал, багатющий 

педагогічний досвід, але відсутня достатня його інтеграція, яка б давала можливість 

здійснити науковий синтез, необхідний для побудови теорії інформаційної освіти. 

Саме багатопланова інформація, яка забезпечує нові форми, рівні, 

характеристики ставлення зростаючої людини до світу і до свого положення в 
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ньому, відкриває широкі перспективи розвитку багатьох найважливіших напрямків 

в організації сучасної освіти. Серед них можна виділити зокрема, таку важливу 

сферу як екологія. Мова йде не просто про захист навколишнього середовища, а 

осмислення її як найважливішого фактору організації нормальної життєдіяльності. І 

в цьому плані слід визнати, що, незважаючи на великі досягнення в опрацюванні 

питань екологічної освіти, екологія все ще не осмислена як явище культури і як 

історична необхідність. Звідси чітко вичленяється завдання, яке аж ніяк не 

зводиться до запровадження нового навчального предмету, а передбачає 

опрацювання цілісної теорії екологічної освіти як якісно значущої характеристики 

культурної людини. 

Другою актуальною проблемою виступає сьогодні опрацювання можливостей 

включення до змісту освіти питань, умовно кажучи, «космологічних». При всіх 

наявних в сучасного людства знаннях про космос, галактики, планети, практично 

випускники і середньої, і вищої школи в цьому відношенні безграмотні в даній 

надзвичайно важливій сфері, з якою тісно пов’язане наше існування на Землі і саме 

існування Землі. 

Без розв’язання названих вище проблем немислимий сучасний культурно-

історичний рівень розвитку суспільства і людини. Вони в обов’язковому порядку 

повинні бути включені в сучасну систему освіти. При цьому перед психолого-

педагогічною наукою постає надзвичайно складне завдання визначити об’єм знань з 

основних напрямків науки, культури, які вимагають, з одного боку, включення до 

змісту освіти, з другого – врахування можливостей орієнтації учнів і студентів на 

розуміння і здатність вибору, творчого їх підходу до засвоєння знань. 

Третім напрямком дослідницької психолого-педагогічної діяльності є пошук 

технологій, механізмів, методів, способів навчання, прийомів організації самого 

процесу освіти. Перед нами надзвичайно складний і важливий напрямок, який 

вимагає не просто особливих зусиль, але й тісного взаємозв’язку теорії і практики. 

Це і проблема часового режиму роботи освітніх установ, яка загострюється у зв’язку 

зі зростаючим об’ємом наукових знань, і проблема співвідношення індивідуальних і 
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колективних форм навчання, організація спільної або самостійної класно-урочної 

діяльності, побудови структури уроку, переходу в підручниках від механічних вправ 

до завдань формуючих, використання специфічної компоновки навчального 

матеріалу створення системи смислів, переосмислення функції оцінювання і 

контролю. 

Четвертий напрям психолого-педагогічних праць, який потребує особливої 

уваги в умовах постіндустріальної освіти, пов'язаний з проблемами виховання. Як 

це не прикро, але в педагогіці досі превалює ущербна теоретична установка на 

пріоритет навчання. Як відомо, вона склалася під впливом ідей біхевіоризму і 

практики соціального научіння. Звідси школа, в цілому, режим і рим її роботи, 

структура діяльності учнів зорієнтовані, в основному, на пізнання, сприйняття, 

засвоєння знань. Між тим ставлення дітей і до самих знань, і до справи, а тим більше 

до людей не може бути сформованим лише в процесі навчання, яке виступає лише 

одним з важливих компонентів освіти, засобом розвитку однієї з сутнісних сил 

людини. Видатний російський філософ І. А. Ільїн писав: «Освіта без виховання не 

формує людину, а розгнуздує її і псує її, тому що вона дає в її розпорядження 

життєво вигідні можливості, технічні уміння, якими вона, бездуховна, починає 

зловживати». 

Це передбачає науковий пошук шляхів, умов не пристосування дітей, молоді до 

наявних форм соціального буття, не підгонку їх під певну колодку, а створення 

можливостей, які стимулюють зростання і вдосконалення творчих сил кожної 

молодої людини, критичного нелінійного мислення, які допомагають її суб’єктному 

саморозвитку і самореалізації. Необхідне створення цілісної теорії виховання, при 

впровадженні в свідомість як педагогів, так і працівників всіх державних структур 

нової установки на побудову освітнього процесу, в якому навчання і виховання 

виступають його рівноправними компонентами. 

Виявлення умов, шляхів, способів, механізмів розвитку молодої людини як 

особистості вимагає кардинального переосмислення наукових основ виховання, 

починаючи з пошуку шляхів його якісного оновлення. Але оновлення як відомо, 
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може відбуватися двома шляхами: проведенням (час від часу) якихось починань або 

постійним інноваційним процесом, закладеним в самій структурі виховної системи 

суспільства. Перший шлях – це розв’язання проблеми методом «тришкиного 

кафтану», тобто за допомогою спроб заткнути ті чи інші недоліки, які виявляються в 

емпірії, без глибокого розуміння причин, які ведуть до цих ситуацій, а отже, і без 

розуміння цілей і методів, які дають можливість запобігти їх в майбутньому. Це 

положення веде до різкого зниження теоретичного рівня дослідницьких проблем. 

Всім зрозуміла необхідність здійснення другого шляху, тобто першочергового 

проведення глибоких теоретичних досліджень в галузі психолого-педагогічних і 

соціальних наук і вироблення адекватної сучасним вимогам теорії виховання, що 

повинно передувати опрацюванню конкретних програм виховання. 

Але реалізацію даного підходу сьогодні гальмує, по-перше, відсутність 

реального чіткого усвідомлення в суспільстві необхідності фундаментальних 

теоретичних досліджень, спрямованих на створення концепції розвитку суспільства 

і особистості, концепції виховання людини як особистості; по-друге, відсутністю 

необхідних наукових кадрів, оскільки в 1990-ті роки були зруйновані традиції і 

наступність в даній роботі, і, по-третє, відсутність відповідних науково-

організаційних структур з опрацювання і апробації форм, умов, програм виховання, 

які працюють на альтернативних началах. 

Причому нині важливе не лише глибинне педагогічне опрацювання засобів і 

методів виховання, але й формування загальних цілей і цінностей виховання, яке б 

виходило з прийнятої суспільством філософії людини і культури, розкриття 

процесів і механізмів впливу всіх інститутів соціалізації і міри їх реальної 

ефективності. Тут особливого значення набувають психолого-педагогічні 

дослідження, які мають бути спрямовані на розкриття внутрішньої суті виховного 

процесу: джерел, закономірностей, умов, і механізмів розвитку особистості на 

різних вікових етапах і в різних соціально-психологічних групах. А це вимагає 

об’єднання зусиль філософів і психологів, соціологів і педагогів, юристів і 

фізіологів, медиків та інших спеціалістів, які діють у співдружності з практиками-
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організаторами не лише шкіл, а й молодіжних рухів, клубів, загонів, груп, 

цілеспрямованих на підготовку альтернативних концепцій, позицій, положень, 

стратегічно важливих, перспективно напрямлених, в поєднанні з опрацюванням 

науково-обгрунтованої тактики виховання зростаючих людей в конкретних 

обставинах, групах, регіонах тощо. 

В теоретико-експериментальних дослідженнях вченим необхідно виявити 

можливості, умови формування кооперативного типу взаємовідносин в різного роду 

малих групах, продумавши шляхи введення нових компонентів, розкривши і 

використавши при цьому новий характер спілкування дітей, яке набуло нині 

специфічних рис побудови у віртуальному просторі, з одного боку, з другого – в 

рамках сучасних підліткових субкультур і молодіжних організацій, ще дуже слабко 

вивчених вченими, але активних і значущих у побудові відносин в соціумі в самому 

широкому розумінні. 

Прагнучи до максимального розгортання різнопланових відносин зростаючої 

людини як соціального суб’єкта, важливо шукати можливості прилучення її як до 

загальнолюдських, так і конкретних суспільних цінностей. Наприклад, в 

сьогоднішніх умовах відомого дефіциту патріотизму слід інтенсифікувати 

дослідження умов, механізмів, становлення індивіда як культурно-історичного 

суб’єкта, який сприймає історію як своє минуле і відчуває відповідальність перед 

майбутнім суспільства як перед своїм майбутнім, що залежить від його дій сьогодні. 

Саме відчуття людської історії, своєї безпосередньої причетності до цього процесу 

дає можливість знайти місце своєї епохи, свого суспільства і себе самого відносно її 

цілісності. Таке сприйняття дійсності формує моральну відповідальність індивіда за 

свої рішення і вчинки, тобто формує його як особистість. 

Все ясніше стає необхідність інтеграції досягнення в цьому плані, формування 

нової концепції виховання і здійснення через практико-орієнтований 

експериментальний пошук можливостей організації системи спеціальних заходів, 

спрямованих на виховання в кожної молодої людини загальнолюдських моральних 

цінностей, таких, як людяність, терпимість, совість, поняття честі, почуття стида, 
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милосердя тощо, а також вироблення самоповаги; розуміння цінностей культури, 

готовності до самовдосконалення і неперервної освіти як способу життя; 

розвинутого естетичного смаку; свідомого ставлення до свого здоров’я і 

навколишнього середовища; орієнтованості в основних законах природи, 

суспільства і в сучасних соціально-економічних і соціально-культурних змінах, які 

спираються на знанні розвитку орієнтованості в багатопланових, передусім, в 

сімейних відносинах; здатності самовираження і самореалізації в реально значущій 

соціально оцінюваній, прийнятій діяльності. 

В багатомірному просторі опрацювання теоретичних основ виховання дітей, 

молоді і їх дослідно-експериментальної апробації, сьогодні вичленяються, зокрема, 

по-перше, проблема індивідуалізації виховання, тобто чіткої орієнтації на розвиток 

кожної зростаючої людини як особистості. Звідси виникає завдання визначити 

відношення до так званих умовно «стандартних норм» виховання, коли кожну 

дитину важливо виховати і чесною, і сміливою, і цілеспрямованою, і розумною і 

тому подібне. Саме дане питання потребує поглибленого вивчення. Зрозуміло, що 

виховуючи, необхідно враховувати індивідуально-психологічні особливості молодої 

людини – одну слід орієнтувати на розвиток сміливості, а другу переважно на 

розвиток розуму. Безумовна єдність повинна зберігатися лише у вихованні 

загальнолюдських моральних рис – чесності, порядності, доброти тощо. 

По-друге, активізувалася проблема розвитку в кожній зростаючій людині саме 

творчої індивідуальності. 

По-третє, змінився процес ідентифікації підлітків, юнаків, дівчат, який чекає 

сьогодні активного психолого-педагогічного вивчення. 

По-четверте, вимагає розв’язання проблема того, як участь дітей, підлітків, 

молоді в різних рухах впливає на розвиток взаємної відповідальності за прийняті 

рішення, з одного боку. З другого – які шляхи, умови формування в молодих людей 

уміння спокійно і зважено реагувати на точку зору, яка відрізняється від їх власної, 

тобто які закономірності прийняття чужих поглядів. 



 

201 

 

По-п’яте, загострилася проблема виявлення особливостей розвитку особистості 

зростаючої людини в умовах розширення амплітуди соціально-політичних і 

національно-патріотичних світоглядних позицій, вільної культуро творчості, 

інтегративних процесів, що відбуваються між різними соціальними системами. 

Наступним найважливішим напрямком психолого-педагогічних досліджень в 

постіндустріальному суспільстві виступає практико-орієнтований пошук 

оптимальних умов підготовки шкільного педагога. Тут виникає ряд проблем, 

обумовлених, по-перше, тим, що сьогодні учитель втратив і належну повагу з боку 

суспільства (які б гарні слова при цьому з різних трибун не проголошувалися), і 

поважне ставлення зростаючих людей і їхніх батьків. Дана ситуація пов’язана зовсім 

не лише з рівнем зарплати, а з тим, що значна частина учительства по суті відбуває в 

школі службову повинність, а також і з тим, що діти сьогодні виявилися більш 

інформованими і більш розвинутими ніж багато «дитиноводіїв», які залишаються 

часто на рівні застарілих підходів. І завдання психолого-педагогічної науки полягає 

у виявленні шляхів, можливостей виправлення цього небезпечного положення. 

По друге, гостро постає проблема підготовки сучасного педагога-практика, 

майстра педагогічної справи, який відтворює кращі традиції вітчизняного 

учительства по відношенню до дітей, до справи, при серйозному перенавчанні 

наявних учительських кадрів, орієнтації їх не лише на оволодіння методикою 

викладання навчального предмету, але й на розвиток здібностей навчання творчості 

дітей, здатних до народження нових педагогічних ідей. 

Сучасний учитель вже не може бути лише глашатаєм, транслятором якоїсь 

«незаперечної» істини, а повинен бути організатором складної, напруженої роботи 

учнів з розв’язання творчих задач прилучення до наукових знань, не просто 

засвоєння ними готового результату, а відкриття виникаючих проблем, 

альтернативних ходів, суперечностей. Саме при такому підході учителя формується 

не просто «знаюча людина», а особистість, здатна творчо розв’язувати виникаючі 

перед нею проблеми. 
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В процесі освіти, ціллю якої є особистісний розвиток молодої людини, велике 

значення набуває наявність морального зразка, наслідування йому. І тут на перший 

план виступає найбільш гостра сьогодні проблема заміни авторитарності вчителя 

авторитетом, глибоким моральним прикладом. При цьому важливо знайти шляхи 

якісної зміни позиції сучасного вчителя – вона повинна нагадувати, за образним 

висловом відомого американського психолога К. Роджерса, позицію садовода, а не 

позицію скульптора. Але педагог – це не просто садовод, він повинен володіти 

уміннями впливати на розвиток дитини, здатністю спрямовувати її в потрібне русло, 

виступаючи, умовно кажучи, «людинотвірцем». 

Тому, по-третє, найважливішими сьогодні є виконання учителем виховних 

функцій. Змінюючи, розвиваючи суспільство, вчені зобов’язані знайти засоби 

підготовки педагога, здатного направляти вихованців на соціокультурні зміни, в 

тому числі зміни ставлень до себе, до інших людей і в цілому ставлень до світу, до 

життя, в тому числі ставлень до одержання знань. 

Так, наявні дані переконують, наприклад, що близько 80 % старшокласників 

розуміють необхідність одержання знань. Але це розуміння рідко переростає у 

внутрішню потребу їх постійного розширення і поглиблення, тому що ми не вміємо 

виховати ставлення до знань не просто як способу одержання спеціальності, а як до 

начала, яке утворює самого себе. 

Ми живемо сьогодні в ймовірнісному світі, який перебуває в стані нестійкості, 

неозначеності, з одного боку. Але, з другого, якісно виросла не лише сучасна 

дитина. Виросло, принципово змінилося суспільство. І тут теоретичні пошуки 

вчених і їхня дослідно-експериментальна перевірка виступають необхідною умовою 

організації освіти на якісно новому рівні.  

Дидактична діяльність вчителя в умовах постіндустріальної освіти 

ускладнюється, збагачується, стає наукомісткою. В ній змінюється співвідношення 

функцій: інформаційна функція поступово відходить на другий план, поступаючись 

місцем функціям проектування, конструювання, організації, спілкування тощо. 
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Останнім часом школи дістали достатнє оснащення інформаційно-

телекомунікаційними (ІТК) засобами: з’явились мультимедійні проектори, ноутбуки 

і комп’ютери, інтерактивні дошки. Практично у всіх школах є Інтернет. 

Створюється велика кількість програмних ресурсів з окремих предметів. Основна 

лінія перетворення процесу навчання сьогодні пов’язана з активним освоєнням 

учителями і використанням на уроках ІТК-засобів. Звичайною справою стають 

мультимедійні презентації на уроках, робота у віртуальних лабораторіях тощо. 

Традиційний процес навчання стає більш ефективним, учителі звільняються від 

рутинної роботи, але інформаційні ресурси виступають поки що в ролі сучасного 

засобу навчання, який чудово вписується в існуючу систему навчання. Для процесу 

навчання в постіндустріальному інформаційному суспільстві цього не досить, 

оскільки при цьому не формуються компетенції, які дають можливість працювати в 

інформаційно-освітньому просторі (середовищі). 

У зв’язку з викладеним вище розглянемо терміни: «інформаційно-освітній 

простір» і «інформаційно-освітнє середовище». Необхідно поставити питання про 

включення цих термінів в перелік дидактичних понять. 

В педагогічній літературі сьогодні йде осмислення феноменів «інформаційно-

освітній простір», «інформаційне середовище», «інформаційно-освітнє 

середовище». Інформаційно-освітній простір включає інформацію, засоби її 

збереження і виробництва, методи і технології роботи, які забезпечують одержання 

освіти суб’єктами освітнього процесу. 

Інформаційне середовище – сукупність інформаційних об’єктів, засобів 

комунікації, способів одержання, переробки, використання, створення інформації, 

яка включає колективних (соціальних) і індивідуальних суб’єктів, наділених 

мотивами і потребами. 

Вкажемо на різницю понять «знання» і «інформація»: інформація – це 

відомості, які сприймає людина і (або) спеціальні пристрої як відображення фактів 

матеріального або духовного світу в процесі комунікації. Інформація – це факти, 

коментарі, думки, представлені в друкованих або цифрових форматах, які можна 
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зберігати і передавати в міру необхідності. Привласнена людиною інформація стає 

знанням. Інформаційними об’єктами, отже, можна назвати джерела інформації. 

Співвідношення понять «інформаційно-освітнє середовище» і «інформаційне 

середовище» можна охарактеризувати, розглядаючи їхнє призначення. 

Інформаційно-освітнє середовище пов’язане з реалізацією специфічних функцій 

навчання, виховання і розвитку, які забезпечують соціалізацію учнів в інтересах 

особистості, суспільства і держави. Інформаційне середовище не націлене на 

здійснення лише цих функцій, воно забезпечує досягнення й інших цілей. 

Виникнення інформаційно-освітнього середовища (республіканського, 

регіонального, муніципального, шкільного, особистісного) пов’язане з 

варіативністю освіти, з культурними й освітніми традиціями, що існують в країні, 

регіоні, населеному пункті, в освітній установі, сімї. Кожен учень перебуває 

одночасно в кількох середовищах, дії яких можуть не співпадати між собою. 

Інформаційно-освітнє середовище в дидактиці розуміється як система впливів і 

умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в 

соціальному і просторово-предметному оточенні. Якщо поняття стає порівняним з 

впливом особистості педагога, воно перетворюється в повноправного «учасника» 

навчального процесу, тому правомірно говорити про введення даного поняття в 

понятійний апарат дидактики. 

Загальновизнаними на сьогодні є такі дидактичні принципи: науковості, 

систематичності, наочності, доступності, зв’язку теорії з практикою навчання з 

життям, міцності і дійовості результатів, творчої активності і самостійності учнів 

при керівній ролі вчителя, поєднання колективних і індивідуальних форм роботи. Як 

вони зміняться в постіндустріальному суспільстві?  

Передусім, виділяється парадигмальний принцип, тобто провідний, який 

визначає магістральний напрям педагогічної діяльності: принцип організації 

діяльності учнів в інформаційно-освітньому середовищі. Він фіксує активність учня 

при організуючій ролі педагога. Провідні позиції вчителя змінюються, він вже, 
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образно кажучи, не веде за собою школяра, а допомагає йому самому йти (показує 

дорогу, підтримує, підказує, направляє). 

Зміст принципу науковості розширюється – тепер його суть у тому, що учні 

повинні вміти ставитися критично до тієї інформації, яку вони одержують в 

інформаційному полі (поза школою), відрізнити наукові знання від псевдонаукових. 

Крім того, посилюється методологічний аспект процесу навчання, оскільки для того, 

щоб самостійно добувати знання, треба знати відповідні способи. 

Принцип систематичності, послідовності в оволодінні змістом навчальних 

предметів замінюється принципом системності. В сучасних умовах добитися строгої 

послідовності і систематичності в освоєнні соціального досвіду в школі не вдається. 

Головним завданням школи стає впорядкування інформації, приведення її в систему. 

Цей принцип особливо важливий при опрацюванні «фундаментального ядра» змісту 

освіти, тобто тих елементів, які ніби «цементують» картину світу учня, є її 

ключовими точками. 

Принцип наочності в дидактиці постіндустріального інформаційного 

суспільства також присутній: у процесі навчання залишаються натуральна або 

природна наочність, словесно-образна, зображальна, внутрішня, практичний показ 

учителем тих чи інших дій. Але традиційні види доповнюються інтерактивною 

наочністю, працюючи з якою учень може здійснювати певні дії, які викликають 

відповідні зміни в ній. Наприклад, розглядаючи електронну схему будови якогось 

об’єкта, і наводячи курсор на окремі його елементи, учень може діставати більш 

детальні пояснення відносно принципу дії того чи іншого компонента, розглянути 

його детальне зображення: вводячи одержані в результаті розрахунків дані, за 

допомогою мультимедійних засобів наочно побачити «наслідки» своїх дій («півтора 

землекопа») дістати миттєву оцінку свого варіанту відповіді. 

Дещо по іншому формулюється в дидактиці постіндустріальної освіти принцип 

доступності. Його зміст доцільно доповнити і сформулювати через вимогу 

відповідності процесу навчання віковим і індивідуальним особливостям учнів, 

особливостям особистості, які визначаються сучасною соціокультурною ситуацією. 
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В цьому випадку зміст принципу підкреслить необхідність врахування своєрідності 

мотиваційної, ціннісно-смислової, когнітивної, емоціонально-вольової та інших 

сфер особистості учнів, які неминуче опиняються під впливом інформаційного 

середовища. Наприклад, так звана «кліпова свідомість» - прагматична орієнтація 

тощо. 

Сукупність наявних принципів доцільно доповнити принципом варіативності 

навчання, поява якого обумовлена надмірністю інформаційно-освітнього 

середовища. Кожен учень, діючи в ньому, досягає необхідних (визначених 

стандартами) освітніх результатів, рухаючись своєю індивідуальною освітньою 

траекторією. 

Для системи професійної освіти важливим дидактичним принципом реалізації 

цілей навчання є принцип фундаменталізації освіти і її професійного спрямування. 

Він вимагає вірного співвідношення орієнтації на широку ерудицію і вузьку 

спеціалізацію, фундаментальність і технологічність в процесі підготовки і в 

результатах навчання (успішного загального розвитку спеціальних професіональних 

здібностей особистості). 

Соціальні потреби, пов’язані з розвитком виробництва, запитами чергового 

етапу розвитку науки і техніки, виражаються у вимозі політехнічного 

професіонального спрямування освіти, тобто в орієнтації на вивчення загальних 

наукових основ і специфіки багатьох галузей виробництва і техніки або на 

конкретну професію. 

Перелік принципів навчання набуває такого вигляду: парадигмальний принцип 

організації діяльності учнів в інформаційно-освітньому просторі, принципи 

науковості, системності, наочності, свідомості, відповідності процеса навчання 

віковим і індивідуальним особливостям учнів, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 

варіативності. 

Підводячи підсумки, відмітимо, що освіта в постіндустріальному 

інформаційному суспільстві набуває нових характеристик, які вимагають 

дидактичного осмислення. При цьому, однак, необхідно розуміти, що цілісне 
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вивчення питань дидактики неможливе без врахування історичного контексту і 

«нова дидактика» - це розвиток ідей, на яких будувалась світова, українська, в тому 

числі й радянська, дидактика в нових реаліях інформаційного суспільства знань. 

Нагадаємо ще раз, які положення дидактики запитані сьогодні: 

1) Активність суб’єктів освітнього процесу і їх партнерство при організуючій 

ролі педагога; 

2) Не лише формування знань, умінь і навичок, але й розвиток якостей 

особистості учнів, який дає можливість стати творцями, будівниками власного 

життя, членами соціуму; 

3) Доцільний і відповідальний відбір учнями змісту освіти і способів його 

засвоєння згідно з індивідуальними пізнавальними і професіональними потребами 

при обов’язковому засвоєнні фундаментального ядра освіти; 

4) Освоєння над предметних, методологічних, загальнонаукових способів 

пізнання (на рівні умінь і навичок), що забезпечує ефективне освоєння інформації 

(пошук, одержання, переробку, застосування, створення нової) для розв’язання 

будь-яких життєво важливих проблем;  

5) Врахування індивідуальних особливостей, зони актуального й найближчого 

розвитку школярів при організації процесу навчання. 

В останні роки в науково-педагогічній літературі значна увага приділяється 

проблемі використання ідей синергетики в освіті. Синергетика дає повне розгорнуте 

уявлення про те, як із хаосу виникає впорядкована складність, підводить до бачення 

універсальної єдності світу, дає можливість наочно проілюструвати єдність в 

багатоманітності і багатоманітність в єдності. Синергетика допомогла науковому 

співтовариству усвідомити не лінійність, багатофакторність і ймовірність реального 

світу, поліваріантність шляхів його розвитку і неможливість опису цього в рамках 

класичних теорій і моделей з їх лінійним представленням про розвиток і 

самоорганізацію. Загальні механізми і закономірності перебігу процесів 

самоорганізації соціоприродних систем дають можливість найбільш повно 

проілюструвати єдність всього сущого, побудувати єдину процесуальну модель 
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світу – синергетичну картину, через призму якої він постає перед людством як 

суперієрархія взаємодіючих систем, в якій все – нежива і жива природа, життя і 

творчість людини, суспільство і культура – взаємопов’язане і підпорядковане 

єдиним всесвітнім законам. 

Синергетика не спростовує основні принципи і закономірності розвитку 

системи в цілому, вона дописує еволюцію соціоприродних процесів і розглядає їхні 

вузлові питання ширше. Її класичне означення як теорії про самоорганізацію 

матеріального, живого і духовного світу, який нас оточує, розширюється до 

проблеми узгодженого розвитку системи «людина – суспільство – природа», 

набуваючи тим самим високого рівня інтеграції філософії, науки, мистецтва і 

практичної діяльності людини. В даний час синергетика розуміється як комплекс 

теорій про стійкий розвиток цивілізації, як принцип взаємодії людини з 

соціоприродною системою і як спосіб інтеграції природничо-наукової і гуманітарної 

культур, як засіб розвитку нелінійного мислення людини. Вона стала універсальним 

інструментом пізнання і дослідження складно організованих систем живої і неживої 

природи. Разом з синергетикою прийшло розуміння того, що біфуркаційний 

механізм еволюції живої і неживої природи і суспільства, в основі якого лежить 

процес самоорганізації, є універсальним принципом світобудови. 

Можна виділити три найважливіші складові використання ідей синергетики в 

педагогіці: дидактичні аспекти адаптації ідей синергетики в змісті освіти; 

використання їх в моделюванні і прогнозуванні розвитку освітніх систем; 

застосуванні в управлінні навчально-виховним процесом.  

Традиційний зміст сучасної шкільної освіти, особливо природничо-наукової, 

побудовано за дисциплінарним принципом. Опрацьований в рамках технократичної 

парадигми, він відображає стан природничих наук. при цьому перевага віддається 

досягненням класичної науки, а некласична представлена в них першою третиною 

ХХ ст., і практично відсутні відомості про природу і механізми самоорганізації і 

еволюції хімічних, біологічних, соціальних, планетарних, космічних та інших 

систем, немає пояснень з приводу випадкового і слабких флуктуацій в цих процесах 
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і їх стохастичного характеру. Дух механіцизму досі домінує в змісті сучасних 

шкільних підручників. 

Дидактика робить поки що мляві кроки в напрямку обговорення необхідності 

адаптації ідей синергетики в змісті шкільної освіти. І справа тут не в тому, що 

математичний апарат синергетики складний. Її ідеї можна викласти на якісному 

рівні, і цього буде досить, щоб зрозуміти системність і процесуальність 

навколишнього світу, його цілісність і єдність і в рамках цього розуміння 

побудувати узагальнену картину світу. Активному впровадженню цих ідей в 

шкільну практику заважає передусім традиційне педагогічне мислення і 

переконання творців змісту освіти в тому, що нібито повинно пройти не менше 

півстоліття між утвердженням пізнавальної моделі в науці і її адаптацією в шкільній 

освіті. 

Вже сьогодні необхідна концептуально нова побудова змісту шкільних 

підручників, де ідеї всеєдності, системності  і самоорганізації будуть стержневими, 

навколо яких можна групувати різнопредметні знання. І передусім це стосується 

фізики – фундамента сучасного природознавства. Але зробити це за короткий час 

практично неможливо. Тому, поки складаються методологія і дидактика нового 

змісту природничо-наукової освіти, треба створювати узагальнюючі навчальні 

курси, які базуються на ідеях синергетики і зорієнтовані на формування цілісного 

уявлення про соціоприродне середовище. 

Зміст освіти, в тому числі і природничо-наукової, слід розглядати значно 

ширше – як педагогічно адаптований соціальний досвід людства тотожній за своєю 

структурою людській культурі. Суспільству, яке стоїть на порозі екологічної кризи, 

з метою виживання пора переходити на новий рівень соціокультурного розвитку, 

фундамент якого становитимуть зразки діяльності поведінки, які ґрунтуються на 

знанні і розумінні механізмів самоорганізації природи і суспільства і усвідомленні 

необхідності їх коєволюції з метою стійкого розвитку людства в майбутньому. 

Важливість розв’язання цього завдання значною мірою пов’язана з підвищенням 

виховую чого потенціалу освіти і передусім природничо-наукової, з виходом її за 
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межі технократичної парадигми, з відображенням в ній ідей культуро відповідності, 

гуманізації і гуманітаризації, з виходом на передній план ціннісного знання, з 

формуванням цілісної особистісно значущої картини світу. 

Реалізація такого підходу можлива лише при умові інтеграції природничо-

наукового і гуманітарного знання, завдяки якій виявляється вплив фундаментальних 

законів природи на повсякденне життя людини, її творчість, працю й поведінку. 

Синтез природничо-наукового і гуманітарного знання благодатно впливає на процес 

взаємодії інтелектуальної, емоціональної і вольової сфер психіки людини і сприяє 

формуванню системи психологічних установок особистості. 

До недавніх пір реалізація ідей інтеграції здійснювалась в рамках принципу 

доповнюваності виключно на емпіричному рівні. Вона зводилась головним чином 

до використання знань з різних предметних галузей і координації у викладанні 

різних навчальних дисциплін, яка здійснювалась у формі між предметних зв’язків. 

Однак їх реалізація була пов’язана з послідовністю вивчення навчальних дисциплін 

на середньому ступені шкільного навчання. 

Щоб втілити на практиці ідею між предметних зв’язків, необхідно змінити 

структуру навчального плану і почати вивчення дисциплін природничо-наукового 

циклу з пропедевтичного курсу «Природознавство», потім послідовно вивчати 

фізику як науку про фундаментальні закони світобудови, потім хімію і хімічні 

процеси і лише після цього переходити до розуміння процесів у біосфері і геосфері. 

Але така концепція вимагає кардинальної перебудови навчального процесу і зміни 

структури і змісту всіх природничо-наукових дисциплін, до чого сьогодні ні 

педагогічна наука, ні школа не готові. Крім того, спроба показати цілісність 

соціоприродних систем, використовуючи між предметні зв’язки, виявляється 

малопродуктивною, тому що не дає можливість в повній мірі розкрити внутрішню 

взаємоповязанність, механізми і динаміку розвитку окремих їх елементів і 

властивостей. 

Сьогодні назріла необхідність доповнити емпіричну базу інтеграції і перейти на 

новий, більш високий її рівень – теоретичний (в крайньому випадку на завершальній 
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ступені шкільної освіти). І синергетика з її трансдисциплінарною науковою теорією, 

розкриваючи системність і динаміку навколишнього світу, підводячи до бачення 

його універсального єднання, може стати концептуальною основою інтеграції 

різнопредметних знань. Її основні поняття – система, процес, ймовірність, 

флуктуація, інформація, зворотній зв'язок, кооперативна взаємодія, точка біфуркації, 

самоорганізація, організація, організація та інші – є інваріантами інтеграції 

наукового знання в змісті освіти. 

Ці інваріанти є природною основою для розуміння цілісності і взаємозв’язку 

фізичних, хімічних, геологічних, біологічних, соціальних, мовних, наукових та 

інших систем, механізмів їх розвитку і взаємодії з іншими системами. Вони 

виступають в ролі інтеграторів різних предметних галузей і, як показує досвід, дає 

можливість учням глибше осмислити такі поняття, як розвиток, періодичність і 

аперіодичність, симетрія і асиметрія, еволюція і коеволюція, відбір, конкуренція, 

ймовірність, неозначеність тощо. 

Виявляючи спільність явищ і процесів різної природи, синергетика дає 

можливість намітити деякі спільні підходи до інтерпретації знань з різних 

предметних галузей, виявити спільні основи для їх об’єднання і може послужити 

основою для інтеграції природничо-наукового і гуманітарного знання на 

теоретичному і методологічному рівнях. 

Необхідність використання синергетичного підходу до опису навчально-

виховного процесу також не викликає сумнівів. Педагогіка значно раніше інших 

наук підійшла до розуміння синергетичних ідей. Є немало напрацювань в 

методології, теорії і практиці педагогічних досліджень. Є й емпіричний матеріал, 

який описує закономірності навчально-виховного процесу, умови і фактори, що 

впливають на його динаміку, їхній взаємозв’язок, характер і глибину суперечностей 

і способи їх розв’язання. Виявлені синергетикою стохастичність і не лінійність 

педагогічних законів, особливості їх дії в конкретних педагогічних ситуаціях, 

неоднозначність їх прояву, залежність закономірностей педагогічного процесу від 

зовнішніх і внутрішніх умов, біфуркаційний характер навчально-виховного процесу 
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і пізнавальної діяльності, уявлення про гармонізації навчально-виховного процесу 

тощо – все це відображає відомі положення синергетики. 

В даний час здійснюється зміна освітньої парадигми індустріального 

суспільства на освітню парадигму постіндустріального суспільства. Необхідно 

відмовитися від розуміння освіти як одержання готового знання і уявлення про 

педагога як носія готового знання. Освіта є надбанням особистості, засобом її 

самореалізації в житті, побудови особистісної кар’єри. А це змінює цілі навчання, 

його мотиви, норми, форми і методи, роль педагога тощо. 

 

4.6. Методи і організація дидактичного і методичного дослідження 

Учитель – безпосередній творець освітнього процесу, творець безлічі 

навчальних і виховуючих ситуацій, через які проходить учень в школі. Саме 

породжуваний учителем навчально-виховний процес стає об’єктом вивчення 

педагогічної науки. В свою чергу педагог-практик спирається на результати зусиль 

багатьох людей-авторів навчальних матеріалів, посібників, рекомендацій тощо. 

Самостійно мислячий учитель не залишає без уваги і широке коло теоретичних 

педагогічних знань, користуючись в своїй роботі тими засобами, які створюються і 

вдосконалюються наукою. 

Багаторічний досвід показує, що як би ґрунтовно не були створені матеріали 

для вчителя, як би старанно не була опрацьована запропонована йому методика 

навчання і виховання – успіх ще не гарантований. Все це залишиться мертвим 

вантажем в свідомості педагога і в самому освітньому процесі, якщо він не сприйме 

цілі освіти як особистісно значущі, не здатний проникнути у внутрішній світ 

школяра. Не можна успішно працювати за самими кращими посібниками і 

рекомендаціями без належної підготовки з загальної дидактики і предметної 

методики, педагогічної психології. Знання теорії допомагає вчителю намічати логіку 

і послідовність своїх педагогічних дій, передбачати їхні результати, приводити їх в 

систему. 
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Учитель може працювати успішно лише в тому випадку, коли він не просто дає 

уроки, але й веде дослідження, вивчаючи своїх учнів, їхні особливості і здібності, 

намагається оцінити ефективність використовуваних ним педагогічних прийомів і 

методів. Тому кожному вчителю, що працює в школі, гімназії, коледжі або ліцеї, 

необхідно знати основні методи педагогічного дослідження. 

Методами педагогічного дослідження називають способи вивчення 

педагогічних явищ. Всю багатоманітність методів можна поділити на три групи: 

методи вивчення педагогічного досвіду, методи теоретичного дослідження і 

математичні методи. 

Методи вивчення педагогічного досвіду. Це способи дослідження досвіду 

організації освітнього процесу, що складається реально. Вивчається як передовий 

досвід, тобто досвід кращих учителів, так і досвід рядових педагогів. Їхні труднощі 

нерідко відображають реальні суперечності педагогічного процесу, назрілі або які 

назрівають проблеми. 

При вивченні педагогічного досвіду застосовуються такі методи, як 

спостереження, бесіда, інтерв’ю, анкетування, вивчення письмових, графічних і 

творчих робіт учнів, педагогічної документації. 

Спостереження – цілеспрямований і планомірний процес сприймання якогось 

педагогічного явища, в ході якого дослідник одержує конкретний фактичний 

матеріал. При цьому ведуться записи (протоколи) спостережень. Спостереження 

ведеться звичайно за заздалегідь наміченому плану з виділенням конкретних 

об’єктів спостереження. 

Розрізняють спостереження включене, коли дослідник стає членом тієї групи, в 

якій ведеться спостереження, і невключене – спостереження «з боку»: відкрите і 

приховане (інкогніто); суцільне і вибіркове. 

Спостереження дає можливість одержувати дані, необхідні для подальших 

теоретичних побудов і їх наступної перевірки на досвіді, забезпечує теоретичне 

дослідження емпіричною інформацією, перевіряє адекватність і істинність теорії на 
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практиці, дає можливість вивчати об’єкти в їхній цілісності, в природному 

функціонуванні. 

Спостереження – дуже доступний метод, але він має свої недоліки, пов’язані з 

тим, що на результати спостереження впливають особистісні особливості 

(установки, інтереси, психічні стани) дослідника. 

Бесіда – самостійний або доповнюючий метод дослідження, який 

застосовується з метою одержання необхідної інформації або з’ясування того, що не 

було достатньо зрозумілим при спостереженні. Бесіда проводиться за заздалегідь 

наміченим планом з виділенням питань, які потребують з’ясування. Бесіда ведеться 

у вільній формі без записування відповідей співбесідника. Інтерв’ювання – 

різновідність безпосередньої цілеспрямованої бесіди інтерв’юера з респондентом. 

При інтервюрованні дослідник дотримується заздалегідь намічених питань, які 

задаються в певній послідовності. Під час інтерв’ю відповіді записуються відкрито. 

Анкетування – метод масового збирання інформації, який ґрунтується на 

опитуванні людей для одержання відомостей про фактичний стан справ. Питання 

анкет повинні бути взаємно пов’язані і частково за змістом перекривати одне 

одного, що дає можливість перевірити достовірність відповідей. Перші питання 

повинні бути цікавими і недискусійними. Наступні питання поступово 

ускладнюються. Питання інтимного характеру задаються в кінці опитування. Вся 

анкета повинна бути побудована так, щоб викликати респондентів на відвертість, 

але не нав’язувати їм відповідей. 

Тестування – дослідницький метод, який дає можливість з’ясувати рівень знань, 

умінь і навичок, здібностей та інших якостей особистості, а також їхню 

відповідність певним нормам шляхом аналізу способів виконання піддослідними 

ряду спеціальних завдань. Застосування тестів завжди пов’язане з вимірюванням 

прояву тієї чи іншої психологічної чи педагогічної властивості і оцінкою рівня її 

розвитку або сформованості. Тому важливе значення має якість тесту. Якість тесту 

характеризується критеріями його точності, тобто надійністю і валідністю. 
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Цінний емпіричний матеріал може дати вивчення праць учнів: письмових, 

графічних, творчих і контрольних робіт, малюнків, креслень, деталей, зошитів з 

окремих дисциплін тощо. Ці продукти діяльності учня можуть дати відомості про 

його індивідуальність, його ставлення до роботи і про досягнутий рівень умінь і 

навичок в тій чи іншій галузі. 

Вивчення шкільної документації (особових справ учнів, медицинських карт, 

класних журналів, учнівських щоденників, протоколів зборів, засідань) озброює 

дослідника деякими об’єктивними даними, які характеризують практику організації 

освітнього процесу, яка реально склалася.  

Педагогічний експеримент – дослідницька діяльність з метою вивчення 

причинно-наслідкових зв’язків у педагогічних явищах, яка передбачає дослідне 

моделювання педагогічного явища і умов його перебігу: активний вплив дослідника 

на педагогічне явище; вимірювання відгуку, результатів педагогічного впливу і 

взаємодії; неодноразову відтворюваність педагогічних явищ і процесів. 

За умовами організації розрізняють експеримент природний (в умовах 

звичайної освіти) і лабораторний (створення штучних умов для перевірки 

наприклад, того чи іншого методу навчання). Частіше застосовується природний 

експеримент. Він може бути тривалим або короткочасним. 

За кінцевою метою експеримент буває констатуючим, коли встановлюється 

лише реальний стан справ у процесі, і перетворюючий (розвиваючий), коли 

проводиться цілеспрямована його організація для визначення умов (методів, форм і 

змісту освіти) розвитку особистості школяра чи дитячого колективу. 

Перетворюючий експеримент вимагає наявності контрольних груп для порівняння. 

Методи теоретичного дослідження. В ході теоретичного аналізу звичайно 

виділяють і розглядають окремі сторони, ознаки, особливості або властивості 

педагогічних явищ. Аналізуючи окремі факти, групуючи і систематизуючи їх, 

дослідники виявляють в них загальне і особливе, встановлюють загальний принцип 

або правило. 
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В теоретичних дослідженнях використовують індуктивні і дедуктивні методи. 

Це логічні методи узагальнення одержаних емпіричним шляхом даних. Індуктивний 

метод передбачає рух думки від часткових суджень до загального висновку, 

дедуктивний – навпаки, від загального судження до часткового висновку. 

Теоретичні методи необхідні для визначення проблем, формулювання гіпотез і для 

оцінки зібраних фактів. Теоретичні методи пов’язані з вивченням літератури. 

Математичні методи. Ці методи застосовуються для опрацювання одержаних 

методами опитування і експерименту даних, а також для встановлення кількісних 

залежностей між явищами, що вивчаються. Вони допомагають оцінити результати 

експерименту, підвищують надійність висновків, дають підстави для теоретичних 

узагальнень. Найбільш поширеними математичними методами, які застосовуються в 

педагогіці, є реєстрація, ранжування, шкалювання. 

Реєстрація – виявлення наявності певної якості в кожного члена групи і 

загальний підрахунок тих, в кого дана якість є або відсутня (наприклад, число учнів, 

які активно працюють на занятті, і число пасивних). 

Ранжування (рангова оцінка) – розміщення зібраних даних в певній 

послідовності (в порядку зменшення чи наростання якихось показників) і відповідно 

визначення місця в цьому ряду кожного піддослідного (наприклад, складання 

переліку найкращих однокласників). 

Шкалювання – введення цифрових показників в оцінку окремих сторін 

педагогічних явищ. З цією метою піддослідним задають питання, відповідаючи на 

які вони повинні обрати одну з вказаних оцінок. Наприклад, в питанні про заняття 

якоюсь діяльністю у вільний час треба обрати одну з оцінкових відповідей; 

захоплююсь, займаюсь регулярно, займаюсь нерегулярно, нічим не займаюсь. 

Статистичні методи застосовуються при обробці масового матеріалу – 

визначенні середніх величин одержаних показників: середнього арифметичного, 

медіани – показника середини ряду, підрахунок ступеня розсіювання біля цих 

величин – дисперсії, тобто середнього квадратичного відхилення, коефіцієнта 

варіації тощо. 
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Етапи дослідження. Треба розрізняти теоретичне педагогічне дослідження, яке 

проводиться із спеціальною науковою метою, і прикладне (науково-практичне), яке 

повинен уміти проводити кожен творчо-працюючий педагог-практик. Таке 

дослідження передбачає ряд стадій: підготовчу, практичне розв’язання проблеми, 

кількісну обробку одержаних даних, їх інтерпретацію, формулювання висновків і 

пропозицій. 

На підготовчому етапі аналізується практична діяльність з метою визначення 

найбільш актуальної педагогічної проблеми, розв’язання якої приведе до відчутних 

позитивних результатів у розвитку, навчанні і вихованні учнів. Далі здійснюється 

збирання попередніх матеріалів (анамнез) для конкретизації можливих причин 

виникнення обраної педагогічної проблеми (спостереження, усні і письмові 

опитування, збирання, аналіз і узагальнення статистичних матеріалів та інші 

методи). 

Ця робота завершується формулюванням гіпотези, тобто припущення про 

найбільш ймовірну можливість розв’язання даної проблеми. І нарешті, 

опрацьовується методика дослідження – відбираються необхідні методи, технічні 

засоби, визначаються умови їх застосування і способи узагальнення одержаних 

даних. 

Практичне розв’язання проблеми пов’язане з реалізацією методики 

дослідження у вигляді серії спостережень, опитувань, експериментів. 

Кількісна обробка одержаних даних здійснюється за допомогою математичних 

методів дослідження. 

Інтерпретація одержаних даних проводиться на основі педагогічної теорії з 

метою визначення достовірності або помилковості гіпотези. Це дає можливість 

сформулювати висновки і пропозиції. 

Об’єм і тривалість науково-практичного дослідження визначаються характером 

проблеми. Кінцевим і основним етапом науково-практичного дослідження є 

впровадження його результатів в освітній процес. 
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КОРОТКИЙ ВИСНОВОК 

 

Сучасна дидактика повністю базується на класичній спадщині. Але ця теорія не 

застигла, не музейна, а жива, розвивається, вбираючи в себе знання всього 

комплексу наук про людину, технічних новацій, досягнень мистецтва, багатства 

досвіду подолання труднощів і оновлення освіти. 

Дидактика – органічна частина педагогіки. Вона тлумачить навчання як 

створення умов і стимулювання розвитку учнів, їх соціалізації і індивідуалізації, а 

також самореалізації у процесі активної навчальної діяльності, яка включає пізнання 

і спілкування. 

Автор сподівається, що вивчення посібника допоможе педагогу в пошуках 

конкретних відповідей на питання: в ім’я чого, чому і як навчати учнів кожному 

конкретному навчальному предмету. 
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