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ОСВІТА ДЛЯ МИРУ – ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОГО
Передмова
Розвиток освіти і педагогічної науки в умовах інноваційного
поступу України, стрімких євроінтеграційних процесів стає потужним
чинником забезпечення миру і міжнародної співпраці. Ефективність
міжнародної діяльності в освітній та наукових сферах залежить від
чіткого визначення цілей, стратегії й тактики інтелектуального та
ресурсного потенціалу, поваги і визнання національної самобутності
кожної країни.
Плідною є багаторічна співпраця українських і польських педагогів,
яка розпочалася у 2005 році з презентації діяльності Академії
педагогічних наук України у Варшаві та виставки науково-методичної
літератури, а вже у грудні 2006 року було укладено Угоду про
співробітництво між Академією педагогічних наук України та
Польською академією наук, до складу якої входить Комітет
педагогічних наук.
В умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів XXI ст.
актуалізується розвиток міжнародної проектної і програмної
діяльності наукових колективів, закладів
вищої освіти
та
індивідуальної співпраці вчених наших країн.
Кожний польсько-український / українсько-польський науковий
форум є знаковим у розвитку співпраці інтелектуальних спільнот
наших країн. Мета VIІІ форуму українських і польських науковців
«Освіта для миру» / «Edukacja dla pokoju», що відбувається на базі ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» – обговорити найбільш актуальні проблеми
розвитку освіти і педагогічної наукової думки на початку нового
тисячоліття, в умовах «миру і немиру», визначити ефективні шляхи
пом’якшення гостроти окреслених проблем.
Місцем проведення форуму обрано Державний вищий навчальний
заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди», який плідно співпрацює з Гданським
університетом, Університетом Миколи Коперника, Академією ім. Яна
Длугоша в Ченстохові, Вищою школою інженерії та економіки в
Слунську. В університеті формується якісне соціокультурне, наукове,
толерантне освітнє середовище з метою поглиблення взаємодії
викладачів і студентів наших країн заради миру і прогресу.
~9~
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Польська історія і культура поширюється в університеті, окрім
освітніх, ще й мистецькими засобами. Член спілки дизайнерів України,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і
методик навчання Ольга Стрілець виткала гобелени Казимира ІІІ –
Великого Короля Польщі (1333-1370), засновника Краківського
університету і творця спеціальної педагогіки в Польщі Марії Стефанії
Ґжегожевської. Заслужений художник України, член Національної
спілки художників України Степан Куций виготовив скульптурний
портрет Короля Польщі, Великого князя Литовського, Великого князя
Руського, короля Швецької імперії Сигізмунда III, який символізує
спільну боротьбу польського і українського народів проти зовнішніх
ворогів.
Широка
науково-педагогічна
спільнота
має
можливість
ознайомитися з виданням, підготовленим до міжнародного форуму.
Організаторами запропоновано основні напрями, відповідно до яких
представлено дослідницькі матеріали, запропоновано дискусії під час
творчих зустрічей і круглих столів. Наукові студії українських і
польських учених сприяють зміцненню творчого діалогу, посилюють
імідж педагогічної науки у світі.
Значну увагу автори наукових статей приділили аналізу
філософських засад освіти для миру й інтердисциплінарності освіти
для миру. Новаторські ідеї в наукових пошуках відображають
індивідуальні погляди на розвиток освіти для миру на засадах
гуманістичної педагогіки.
Оригінальністю
й
транснаціональними
підходами
характеризуються статті,
присвячені вихованню
поваги
до
культурних цінностей українського і польського народів, їх історикокультурних надбань і традицій. Важливе значення має звернення до
проблем становлення громадянського суспільства і національнопатріотичного виховання учнівської, студентської молоді та різних
категорій дорослого населення. Сучасні засади інноваційної освіти для
миру і розвитку в умовах інформаційно-технологічного суспільства та
проблеми формальної й неформальної освіти дорослих ґрунтовно
розглянуто і висвітлено у статтях українських і польських науковців,
що систематизовано у двох томах.
Наукові студії, представлені у двотомному виданні, дають
можливість глибоко усвідомити функції освіти та її роль як для
суспільства загалом, так і окремої особистості зокрема. Вони
слугують елементами нової моделі педагогічної науки, яка не лише
продукує ідеї, теорії, методи, а також інституціоналізує їх, формує
~ 10 ~
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простір міжособистісних комунікацій українських і польських ученихпедагогів, поглиблює співпрацю наукових шкіл, нової генерації вчених
XXI ст.
На нашу думку, збірник наукових статей «Освіта для миру» /
«Edukacja dla pokoju» сприятиме подальшому розвитку плідної наукової
співпраці педагогів України і Республіки Польща, а також продовженню
й збагаченню багатолітнього конструктивного діалогу між ученими
наших країн.
«Без незалежної України не може бути незалежної Польщі і без
незалежної Польщі не може бути незалежної України» – ця думка
видатного польського державного діяча Юзефа Пілсудського не
втратила актуальності й сьогодні.

Василь Кремень

Bogusław Śliwerski

Віктор Коцур

Franciszek Szlosek
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Василь Кремень

ОСВІТА ЯК ЗАПОРУКА МИРУ: ШЛЯХ ДО ЛЮДИНИ
Анотація. У глобалізованому світі знання є найважливішим фактором
розвитку цивілізації. Проте завданням освіти все більше стає виховання людини,
здатної до толерантності, розуміння й порозуміння, оскільки лише мирне
співіснування може забезпечити прогресивний розвиток людства. В сучасних
умовах освіта виходить на передній план: вона покликана виконати інтегративну
функцію щодо здійснюваних інновацій у всіх сферах соціально-культурного й
економічного розвитку, об’єднуючи їх в оновлювану цілісність й тим самим
запобігаючи проявам агресії у міжнародному й індивідуальному житті. В освіті має
бути реалізованою парадигма, що передбачає міждисциплінарність, холістичність,
діалогічність, узгодженість, інноваційність і відповідальність.
Ключові слова: людина, освіта, мир, інновації, інтеграція, людський
розвиток.

Вступ. У сучасному глобальному світі знання стали найважливішим
фактором розвитку цивілізації. Конкурентоздатність і стабільність розвитку
будь-якої країни зумовлені реалізацією потенціалу знань, ринків, кадрів,
інновацій та інвестицій у сферу освіти, що за темпами зростання повинні
випереджати швидкість економічної ефективності. Знання впливають на всі
сторони життя людини. «Потрібно також враховувати безпрецедентний
тиск глобалізованого світу на нашу індивідуальну поведінку й мораль, –
зазначає Ю. Харарі. – Кожного з нас упіймали в свої тенета всеохопні
павутини, які, з одного боку, обмежують наші рухи, але водночас
передають на далечезні відстані наші найменші потуги»1.
Цей глобальний вимір нашого особистого життя означає, що нині
значно важливіше відкрити перспективи подальшого розвитку людства, яке
все більше потрапляє під вплив нових технологій. Вони, полегшуючи життя
людини, одночасно створюють загрози і небезпеки. Особливо стосовно
винайдення нових видів озброєння, які створюють можливість війни.
Причому Україна вже більше п’яти років перебуває в стані нехай гібридної,
але все ж таки війни. В цій ситуації як ніколи зростає роль освіти, яка
показує шлях вирішення проблем, породжених техногенною цивілізацією.
Важливо враховувати, що освіта завжди готувала людину для життя в
сучасному для неї світі. Одержані знання допомагали долати виклики і
випробування, які завжди виникають в суспільному житті. Сьогодні таким
викликом є зростаюче значення миру. Обумовлено це наступними
обставинами.
По-перше, світ набув здатності для самознищення (або через
термоядерну війну, або через екологічні катастрофи), і тому мир є
1

Харарі Ю.Н. 21 урок для ХХІ ст. / Ю.Н. Харарі. – К.: Форс Україна, 2018. – С.12.
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запорукою існування людства. Тим більше, людство вийшло за межі часу
завдяки досягненням науки. «Люди сперечалися про сенс життя тисячі
років. Ми не можемо продовжувати ці суперечки нескінченно. Екологічна
криза, що посилюється, зростаюча загроза з боку зброї масового
знищення, розвиток нових руйнівних технологій не лишають часу для
такого задоволення»2, – вважає Ю. Харарі.
По-друге, на початку ХХІ ст. прогрес будь-якої країни передбачає
тісну співпрацю. Тому мир є передумовою успішного розвитку кожної
країни. Причому в ситуації, коли йде об’єктивно обумовлений процес
зростаючого інформаційно-комунікаційного простору. Інформаційна мережа
розглядається як організаційна основа глобального планетарного
суспільства або суспільства «електронних комунікацій»3, – зазначає
А. Гальчинський. Вона визначає глобально-цивілізаційні трансформації, в
яких живуть і діють люди з різною культурою і світосприйняттям. Це
посилює завдання формування необхідної культури миру.
До цього додамо формування європейської цивілізаційної спільноти,
входження до якої проголошено Україною. Перехід українського
суспільства до нового етапу розвитку в контексті вибору європейської
моделі призвів до повної переоцінки смислів соціального, політичного та
культурного життя, а також до певних стереотипів діяльності та поведінки в
кардинально змінених суспільно-економічних і геополітичних умовах.
Йдеться не лише про реформування самої системи освіти, але й про роль
освіти у вирішенні завдань модернізації України для входження в
економічний, політичний і соціокультурний простір Європейського Союзу.
Адже інформаційне суспільство не ліквідує монополію на знання, не усуває
нерівності населення в доступі до знань та інформаційних ресурсів, а
навпаки: ще більше посилює залежність соціальної стратифікації, тобто
можливість тієї чи іншої соціальної групи отримати загальну і професійну
освіту високого рівня. Для того, щоб перейти до неї, потрібно перейняти
європейські цінності, зокрема толерантні відносини. А це означає –
виховувати високу повагу до людини.
Для розуміння вказаної проблеми потрібно враховувати особливу
соціокультурну, духовну, політичну ситуацію сучасного світу, в якому
активно здійснюються освітні стратегії та процес наукового пізнання.
«Навчати розумінню математики або іншій подібній дисципліні, – зазначає
Е. Морен, – це одне, а навчати людському розумінню – зовсім інше. У цьому
полягає власне духовна місія освіти: навчити розумінню між людьми як

2

Харарі Ю.Н. 21 урок для ХХІ ст. / Ю.Н. Харарі. – К.: Форс Україна, 2018. – С.15.
Гальчинський А.С. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми
економічних знань / А.С. Гальчинський. – К.: Либідь, 2013. – С.255.
3
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умові та гармонії інтелектуальної і моральної солідарності людського
роду»4.
Варто зазначити, що освіта в наші дні – це більш, ніж соціальний
інститут. Одне з її призначень полягає в тому, що їй належить залучити до
вирішення актуальних проблем інші соціальні інститути. Тим самим будуть
розкриті справжні традиційні та нові можливості освіти, спрямовані на
формування моралі, солідарності, людяності, політики миру в умовах
поглиблення невизначеності та глобалізації всіх сторін нашого життя.
Важливо враховувати, що освіта сьогодні серед інших соціальних
інститутів виходить на передній план і, навіть більше: вона покликана
виконати інтегративну місію щодо реально здійснюваних інновацій у всіх
сферах соціально-культурного й економічного розвитку, об’єднавши їх в
оновлювану цілісність. По суті, у сучасному суспільстві окреслюється
«принципово інша картина функціональної характеристики інституту
освіти, що має інші підходи, акценти і нюанси. Вони вимагають розгляду
освіти не як традиційно-підготовчого (а отже, певною мірою, допоміжного),
а в якості провідного соціального інституту, що цілеспрямовано впливає на
всі сфери суспільного життя і перетворюється в найбільш важливу
структуру»5.
У глобалізованому світі соціальний інститут освіти має нейтралізувати
певні негативні прояви суспільного життя. Зокрема, прояви агресії в
міжнародному та індивідуальному житті. Долати їх потрібно послідовно,
тому що вони, окрім соціальних наслідків, призводять до відчуження людей
один від одного, протиставляють їх один одному.
Важливо також враховувати «товарність» освіти як особистісного
капіталу людини і людських спільнот, оскільки саме він забезпечує
справжній прогрес суспільства і запобігає суперечностям та кризовим
явищам у ньому. Без володіння особистісно-творчим потенціалом,
особистісно-креативними ресурсами неможливим є становлення людей, які
досягають поставлених цілей і впевнено вдивляються в майбутнє. На думку
В.Колесникова, доцільно виокремити завершальний елемент сучасної
конфігурації освіти – ціннісну складову економічної вираженості освіти, що
розкриває її толерантну спрямованість. Толерантність сьогодні –
стрижневий зміст цінності освіти»6.
Значення толерантності в освіті полягає в забезпеченні нею розуміння
процесів, які відбуваються в соціальному житті. Цивілізація на сьогодні
вражена «кризою нерозуміння». Людство дуже багато знає, проте багато
4

Морен Э. Образование в будущем: семь неотложных задач [Текст] / Э. Морен //
Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс – Традиция,
2007. – С.78.
5
Колесников В. А. Образование в ХХІ век: к новому концептуальному видению
[Текст] / В. А. Колесников // Философия образования. – 2008. – №1. – С.8.
6
Там само. – С.10.
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чого вже не в змозі зрозуміти. Трагедія полягає в тому, що ми не
усвідомлюємо, не розуміємо світ, що змінюється. На сьогодні розуміння – це
складний процес міжособистісної взаємодії в світі, в якому вирішальна сила
належить інформації та знанням. Інформація, якщо вона належним чином
концептуалізована і передана, несе зрозумілість, але цього недостатньо
для розуміння. Існує два типи розуміння: інтелектуальне (об’єктивне) і
людське
інтерсуб’єктивне
розуміння.
Інтелектуальне
розуміння
здійснюється через зрозумілість інформації та її пояснення. Останнє є
необхідним
для
розуміння,
але
недостатнім.
Розуміння
завжди
інтерсуб’єктивне, оскільки передбачає пізнання суб’єктом іншого суб’єкта.
Розуміння обов’язково охоплює процес емпатії, ототожнення себе з іншим,
вимагає відкритості, поваги та уважності 7.
У
процесі
реалізації
суб’єкт-суб’єктних
відносин
важливою
перешкодою є така глобально відтворена реальність, що формується в
контексті досягнень сучасних технологій. Їх небезпека полягає в тому, що
відтворена ними глобалістика здійснює також глобально виражений
динамічний, нерівноважний стан. Людству нав’язується підміна дійсних
суб’єкт-суб’єктних відносин таким варіантом, коли глобалістика підміняє
собою справді людські цінності та стверджується у ролі посередника між
людиною і навколишнім соціальним середовищем, витісняє це середовище
із системи дійсних суб’єкт-суб’єктних відносин. У цих умовах однією з
найважливіших проблем сучасної освіти залишається людина, яка постійно
розвивається і вдосконалюється, а також цілеспрямовано і осмислено
посідає чільне місце в суб’єкт-суб’єктних відносинах, що формуються8.
Враховуючи це, зазначимо, що нові параметри освіти вимагають
практичної діяльності з реалізації низки концептуально визначених
векторів, які забезпечують, окрім всього, збереження миру:
 врахування теоретичних і методологічних вимог щодо вибору
гуманітарно виражених варіантів пізнання, що дозволяє змістити акценти у
напрямі
розкриття
нових
можливостей
людського
мислення
(міждисциплінарне знання та синтетичне спрямування стосовно розвитку
думки);
 не спостереження, а участь у цьому процесі;
 перехід від «розірваності» існування у свідомості людини до
холістичного світорозуміння;
 діалогічний розвиток як взаємоз’язок між системою та її частинами;
 не протиставлення, а взаємодія, узгодженість;
7

Морен Э. Образование в будущем: семь неотложных задач [Текст] / Э. Морен //
Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс – Традиция,
2007. – С. 79.
8
Кремень В.Г. Світ знання: людина, наука, освіта / В.Г.Кремень. – К.: Знання
України, 2016. – С.80-81.
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 осмислення нового цивілізаційного досвіду, його перспектив;
 творчого використання в сучасному освітньому процесі ідей і методів
інших («непедагогічних» за своєю суттю) наук, що сприяють формуванню
суб’єктної складової людини. Йдеться про методи емпатії – співчуття,
співпереживання; герменевтики – тлумачення, інтерпретації контексту,
духовного зв’язку автора тексту із читачами; синергетичного підходу –
перетворення неорганізованих і спонтанних устремлінь учня на творчу
діяльність, що народжує інновації; пробудження, відкриття себе як
індивіда; використання відкритого діалогу, прямого та зворотного зв’язку в
нелінійних ситуаціях;
 необхідність
подолання
обмеженості
поширеної
знаннєвотрансляційної концепції навчання та виховання як такої, що орієнтована на
«масову пересічність тих, хто навчається». Підходами щодо подолання цієї
ситуації може слугувати свобода особистісного розвитку індивіда, його
здатності до виокремлення себе як об’єкта самопізнання і самовиховання,
подолання самовідчуження;
 для нової конфігурації освіти суттєвим є оволодіння методами
наукового дослідження, що необхідно для забезпечення принципу
фундаментальності знання;
 освіта має стати процесом вільного вибору, що потребує від того, хто
навчається, схильності до філософської рефлексії. Людина не лише отримує
знання, але й завдяки ним сама перетворює світ, формує його теоретичне
осмислення. В такому варіанті освіта стає способом проектування людиною
своєї життєдіяльності;
 реалізація підходів та технологій самоосвіти упродовж усієї
професійно-освітньої діяльності для осягнення все нових рубежів (а не
відтворення усталених стереотипів щодо практики навчання та
виховання)9.
Новий погляд на освіту та її місію дозволить подолати обмеженість її
застосування, недооцінку в збереженні миру. Призначення освіти нового
століття полягає у становленні індивідуально-особистісного начала в
людині як соціально-відповідального суб’єкта життєдіяльності. Саме це і
дозволить їй, діючи мобільно, гнучко і нестандартно в постійно мінливих
соціальних реаліях, долати труднощі, життєві проблеми, шукати сенс
життя, не дозволяючи негативу та зростаючому штучному оточенню
людини диктувати людській спільноті нелюдські умови життя. Людські
умови – це насамперед духовне усвідомлення свого призначення в світі 10.
9

Гальчинський А.С. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми
економічних знань / А.С. Гальчинський. – К.: Либідь, 2013. – С.15-16.
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Кремень В.Г. Світ знання: людина, наука, освіта / В.Г.Кремень. – К.: Знання
України, 2016. – С.82-83.
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Важливою умовою сучасного освітнього процесу є завдання не
протиставляти універсальне (глобальне) і національне. Навчання має
спрямовуватися на те, щоб концентровано пов’язувати все близьке для
нас: сімейне, регіональне, національне, європейське. Воно також має
інтегрувати всі ці сфери в конкретний план мирного розвитку нашої
цивілізації.
У пошуках цілісності світу сучасна наукова думка прагне надати йому
завершеності. У цьому аспекті головним завданням постає виявлення
основних властивостей соціуму як загального цілого, його найбільш повних
характерних ознак. Це дає змогу виокремити потоки, що становлять
світовий суспільний рух, розглянути їхню взаємодію в процесі розгортання
людської історії, порушити питання щодо причин розвитку соціального світу
з позицій нового знання та досвіду. Тому в сучасних умовах в глобальному
масштабі набуває актуальності проблема перехідних процесів. І
визначається ця глобальність не
просто зламом
тисячоліть, а
трансформацією типів цивілізацій, рангів культури та самого історичного
буття, що її супроводжує.
Помітним чинником глобалізаційних процесів як сутності сучасного
цивілізаційного простору є поширення відкритості політичних і соціальних
інститутів у всьому світі. Соціальні системи на всіх рівнях виявляють дедалі
більшу відкритість. Їх межі втрачають охоронні функції, стають усе більш
проникливими для «переливів» капіталу, технологій, продукції, людських
ресурсів, культурних моделей і практик, незалежно від їх користі або
небезпеки для реципієнтів. На противагу стабільності, характерній для
початкового етапу, становлення сучасних суспільств, неусталеність соціуму
сьогодні досягла таких меж, що навіть незначні впливи призводять до
швидких, радикальних і непередбачуваних наслідків.
Соціальні, економічні та культурно-інтелектуальні процеси нашого
часу не є однозначними. Нове суспільство нині кваліфікується не лише як
«суспільство знань», інформації, послуг, а й як «суспільство ризику»,
несподіваних викликів, страху, небезпеки війни. Зокрема, У. Бек
висловлює нове розуміння ризику, носієм якого є не людина, яка ризикує,
а соціальна дійсність, створена новою епістемологічною та інтелектуальною
культурою. Ризики тепер стають непідвладні людині, вони більше не
залежать від її сміливості або недбалості. Ризикам підлягають усі соціальні
групи та категорії людей. Вони кардинально руйнують основи життя та
загрожують
цивілізації
самознищенням.
Крім
того,
відбувається
«виснаження» наявної інтелектуальної культури, яку заступає система
нових за змістом і смислом ідей, моральних та інтелектуальних імперативів.
Тобто людство почало усвідомлювати, що опинилося в «пастці» власної
могутності: розвиток науки породив загрозу термоядерного, нейтронного
знищення, антична «любов до істини» була підмінена «цинізмом знання»,
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позбавленого моральних критеріїв. І, головне, життя як вищий дар долі
перетворили в інструментальний засіб технічної стратегії людства11.
Унаслідок цього сучасна соціально-культурна реальність є меншою
мірою двозначною та суперечливою. Нині вони зумовлюються динамічними,
нерівноважними процесами в суспільстві, яке швидко трансформується. З
огляду на це, кожна криза, особливо та, про яку говорять нині, є важливою
віхою, певним каталізатором – актом «творчого зруйнування», що
символізує перехід від одного стану до іншого, від того, що застаріло,
вичерпало себе, до нового, яке народжується. Тобто до нової системи
знань і цінностей, які потребують нової системи інтелектуальних,
методологічних принципів і підходів. У своїй єдності вони становлять
запоруку збереження миру на Землі.
У результаті можна говорити про формування й утворення нової
цивілізації, яка вже «проросла» й почала стверджувати себе. Щоправда,
рудименти старого не дозволяють сприймати це нове, як нове. Воно
сприймається «як забуте старе», а тому найбільш поширеним прагненням є
таке – «підігнати» це старе під нове. Причина полягає в небажанні активно
включатися в це нове. Хоча таке включення відбувається не так легко, а
іноді його навіть неможливо здійснити. Адже нова епоха, нові люди, нові
враження створюють суперечність, що сприймається як криза –
суперечність між звичним до рамок методології мисленням та уявою, мета
якої – досягнення не просто іншого, а кращого буття. Усе це є свідченням
приходу нової цивілізації, контури якої мають не традиційний, звичний
вигляд. З точки зору прогресу у техніці та технологіях, світ і людина також
мають морально-духовно вдосконалюватися.
Розвиток людства, сам світ все більше набувають глобального
характеру. Глобальний світ потребує для свого регулювання адекватних
глобальних інститутів (звідси необхідність реформування ООН, зокрема
Ради національної безпеки і оборони України, з тим, щоб одна держава не
могла ветувати будь-яке рішення), відповідного зближення духовних основ
аж до об’єднання релігій (наприклад, християнських), формування
«людини світу», що органічно б поєднувала в собі особисте, національне і
загальнолюдське.
Як необхідно діяти в таких умовах? На нашу думку, важливо
цілеспрямовано здійснювати такі заходи:
 органічно
поєднувати
в
людині
особистісне,
національне,
загальнолюдське;
 посилювати смисложиттєву складову в освіті;

11

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну [Текст] / У. Бек. – М.:
Прогресс – Традиция, 2000. – 384 с.
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 формувати «глобалістську» людину з урахуванням на її здатності
почувати себе комфортно в глобалізованому просторі, бути в ньому
ефективною «людиною світу»;
– перебудувати викладання історії, включивши в її зміст аспекти війни і
миру (мир – у процесі формування толерантної людини. Предмет історії все
більше має переходити із національної платформи на загальнолюдську);
– розширювати співпрацю в підготовці людини до життя (стажування,
обмін, спільні освітні програми);
– здійснювати освітнього процесу. Від завдання оволодівати знаннями
до вироблення здатності використовувати – формування людини знаннєвої;
– підтримувати європейську ментальність з огляду на необхідність
життя в спільному європейському домі і, враховувати необхідність
протистояння іншим регіональним культурам (зокрема, крайнім проявам
ісламу);
– досконало володіти англійською мовою, що є продуктивним шляхом
до взаємодії і взаєморозуміння людей;
– у формуванні світогляду зміцнювати спільну платформу загального
бачення як минулого, так і сьогодення та майбутнього.
Освіта покликана вивести людину на постійну і традиційну,
цивілізаційну платформу європейського та світового спілкування. І тут
важливу роль відіграє спілкування українців і поляків як європейців,
сусідів, близьких за ментальністю, історією і сучасними національними
цілями обох народів.
Цього можна досягти на основі освітньої діяльності, реалізуючи такі
принципи,
як:
людиноцентризм;
толерантність;
інноваційність;
цифровізація; гуманність; відповідальність.
Враховуючи це, доцільно продовжити реформування освіти в наших
країнах. Обмін думками на VIII Українсько-польському / польськоукраїнському науковому форумі «Освіта для миру», має велике значення
для формування в наших країнах громадян, здатних жити в мирі.
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Vasyl Kremen

EDUCATION AS A GUARANTY OF PEACE: A WAY TO A HUMAN
Summary. In a globalized world, knowledge is the most important factor in the
development of civilization. However, the task of education is increasingly becoming
the upbringing of a human capable of tolerance, understanding and agreement, since
only peaceful coexistence can ensure the progressive development of mankind.
Nowadays education comes to the fore: it is designed to perform an integrative
function for ongoing innovation in all areas of social, cultural and economic
development, consolidating them in updated integrity and thus prevents aggression in
international and individual lives. In education, a paradigm that involves
interdisciplinarity, holistic, dialogicity and consistency, innovation and responsibility
must be implemented.
Key words: a human, education, peace, development of mankind, innovation,
integrity.
Wasyl Kremeń

EDUKACJA JAKO GWARANCJA POKOJU: DROGA DO СZŁOWIEKA
Streszczenie. W zglobalizowanym świecie wiedza jest najważniejszym
czynnikiem rozwoju cywilizacji. Jednak zadaniem edukacji coraz bardziej staje się
wychowanie osoby zdolnej do tolerancji, zrozumienia i porozumienia, ponieważ tylko
pokojowe współistnienie może zapewnić stopniowy rozwój ludzkości. We
współczesnych warunkach edukacja wychodzi na pierwszy plan: ma ona pełnić
integracyjną funkcję innowacji we wszystkich dziedzinach rozwoju społecznokulturowego i gospodarczego, łącząc je w odnowioną integralność, a tym samym
zapobiegając przejawom agresji w życiu międzynarodowym i indywidualnym. W
edukacji
należy
wprowadzić
paradygmat
obejmujący
interdyscyplinarność,
holistyczność, dialogiczność i spójność, innowacyjność i odpowiedzialność.
Słowa kluczowe: człowiek, edukacja, pokój, innowacje, integracja, rozwój
ludzki, rozwój.
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Bogusław Śliwerski

EGZEMPLIFIKACJE EDUKACJI W DOBIE KULTURY ŚMIERCI
Streszczenie. W świetle tragicznych wydarzeń, jakie miały już miejsce w XXI
w. na różnych kontynentach świata konieczne staje się włączenie pedagogiki
humanistycznej do osłabiania cywilizacji śmierci. Musimy rozpoznawać przyczyny i
przejawy różnego rodzaju przemocy międzyludzkiej, w tym także terroryzmu.
Przedmiotem analizy jest zatem współczesna myśl humanistyczna i społeczna, z której
pomocą dociekam przyczyn rozwijania się w świecie kultury śmierci oraz poszukuję
nowej roli dla edukacji wobec zagrożeń, jakie niesie z sobą wychowanie w przemocy,
segregacja z udziałem edukacji szkolnej i terroryzm.
Słowa kluczowe: kształcenie, edukacja, cywilizacja śmierci, humanum,
policja, pamięć społeczna, terroryzm, nekrofil, biofil, dehumanizacja, holocaust

Wstęp. Niemiecki badacz kultury i publicysta - Klausa Theweleit
opublikował pod bardzo długim, a jakże intrygującym tytułem, książkę, która
nie powinna nigdy powstać1. Skoro jednak w 2011 r. , na wyspie UTØYA w
Norwegii doszło do nikczemnej zbrodni, to trzeba pisząc o edukacji przyjrzeć
się najpierw problemom mentalności wyrafinowanych morderców. Być może
świat zmierza ku kolejnej, wielkiej wojnie, z której trudno już będzie powrócić
do imperium humanum. Nie można zapomnieć czy wymazać z pamięci
opisanych w przez powyższego autora wydarzeń oraz ich psychokulturowej
interpretacji. Rzecz bowiem dotyczy bezwzględności morderców, których stan
emocji w momencie dokonywania zbrodni ujawnia się na skali między zwykłym
śmiechem a obłędnym rechotem. To bliscy ofiar są w głębokiej rozpaczy, ale u
tego, który strzelał do nich z bliska, odrąbywał maczetą czyjeś kończyny,
gwałcił, maltretował itp. nawet nie drgnęła powieka, nie wspominając już o
poruszeniu sumienia. Rzecz nie dotyczy tylko Andreasa Behringa Breivika,
który zamordował w ciągu 60 minut sześćdziesiąt dziewięć istnień ludzkich
tylko dlatego, że były na obozie młodych socjaldemokratów. Dla niego było ci
młodzi ludzie OBCYMI, niepożądanymi intruzami na terytorium "jego" kraju.
Nacjonalistyczna wrogość wobec INNYCH, ekstremalna do nich nienawiść ma
rzekomo usprawiedliwić jego zbrodnię, a nawet uczynić z niego narodowego
bohatera.
Klaus Theweleit odsłania w swojej publikacji wspólną cechę killerów,
którzy w XX i XXI wieku przejawili przypisaną sobie boską zbrodniczość, prawo
do rozstrzygania o czyimś życiu, a połączone z poczuciem dumy i osobistej
radości z możliwości dokonywania perfidnej eksterminacji. Na kartach

1

K. Theweleit, Śmiech morderców. Breivik i inni. Psychogram przyjemności zabijania.
Zanim SS sięgnęło po władzę, nawet Himmler był zwykłym „Templariuszem”. Breivik:
niezrzeszony esesman, Warszawa: PWN 2016.
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poszczególnych rozdziałów pojawiają się postaci takich bestii, jak indonezyjski
prezydent Sukarno, kambodżański Pol Pot, islamscy fanatycy z ISIS,
przywódca bośniackich Serbów - Radovan Karadzič, milicjanci Hutu z Rwandy,
amerykańscy strażnicy w Abu Ghraib w Iraku, socjalizowane do zabijania
maczetami innych dzieci w Afryce Środkowej, sprawca masakry w Srebrenicy Ratko Mladić, gwatemalskie oddziały rządowe itd. To jednak nie jest reportaż z
różnych miejsc ludobójstwa, gdyż te są tu przywoływane jedynie jako
egzemplifikacje zdarzeń, w których można odczytać warunki prowadzące do
zabijania innych. Autor książki zwraca uwagę na to, że są to:
1) rzeczy, które wcześniej były w całości zabronione, muszą stać się
czymś zupełnie normalnym; na porządku dziennym dochodzi do łamania
zakazów werbalnych i myślowych;
2) z rządowej strony musi nadejść jasny i niesprzeczny rozkaz działania
w konkretny sposób, należy do tego również zapewnienie o totalnej
bezkarności;
3) spora część społeczeństwa musi mieć możliwość osiągnięcia jakiejś
korzyści z wypędzania i mordowania2.
Dlaczego człowiek jest tak mały, skoro jest tak wielki?
Jak wynika z psychogramu zabójców, są nimi często osoby wykluczone
społecznie czy dyskryminowane. Biuro turystyki ludobójczej "Dzihad" - jak
pisze Theweleit - zasilają pochodzący z Niemiec bojownicy, którzy są (...)
młodzi, męscy i z reguły niewykształceni. Tylko co czwarty z nich posiada
dyplom ukończenia szkoły. Sześć procent skończyło szkołę zawodową, dwa
procent studia wyższe. W chwili wyruszenia najmłodsi mieli piętnaście lat,
najstarszy miał sześćdziesiąt cztery3. Można zatem zapytać, jakie to ma
znaczenie, w imię jakiej religii, ideologii czy doktryny jedni mordują innych?
Jak się okazuje, bez względu na wykształcenie, miejsce pochodzenia niemalże
każdy może stać się dżihadystą, esesmanem, ubeckim katem. Jak wynika z
badań porównawczych, zabójcą najczęściej staje się ten, kto miał patologiczne
dzieciństwo, a jest mężczyzną w młodym wieku 15-30 lat, lekkomyślnym i
lekceważącym śmierć, wierzącym w autorytet i presję grupy. To często jest
ktoś będący terytorialnie czy społecznie blisko swojej ofiary, o uwolnionym czy
zagłuszony sumieniu dzięki temu, że członkowie jego grupy (...) rozbrajają
śmiechem wszystkie zahamowania4. To są często nekrofile mordujący swoich
wrogów z poczuciem przyzwolenia ze strony nadrzędnej władzy.

2
3
4

Tamże, s. 62-63.
Tamże, s. 169.
Tamże s. 104.
~ 23 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

Zabijanie ludzi z zimną krwią przynależy już nie tylko do struktur
normatywnych wojny, ale wpisuje się w jej konstruowanie na użytek własnej
natury, cielesnej ekstazy, która wywołuje odruchowo śmiech. Theweleit
wprowadza termin protodiakryzy (...) oznaczającej pewien stan umysłu
ludzkiego, który cierpi na zaburzenie uniemożliwiające rozróżnienie między
przedmiotem martwym a żywym5. Takim jest w psychospołecznej rekonstrukcji
autora wspomnianej książki właśnie Breivik, który w sądzie mówił o dokonaniu
spektakularnego zamachu, by przeciwstawić się kulturowo - marksistowskiej
dyktaturze, doktrynie multikulturalizmu, a tym samym żeby uniemożliwić
islamizację Europy, a szczególnie jego narodu i kraju. Jak mówił w sprawca
zbrodni w sądzie: Bez wątpienia dojdzie w Europie do wojny pomiędzy
nacjonalistami i internacjonalistami. Jesteśmy pierwszymi walczącymi
nacjonalistami, pierwszymi kroplami, które przechylą szalę oczyszczenia!
Nadejdzie czas - niestety - gdy ulicami europejskich metropolii popłyną rzeki
krwi. A wtedy moi nacjonalistyczni bracia i siostry sięgną po władzę, kończąc
epokę skrajnie lewicowej kontroli, trwającej od czasu upadku państw osi6.
Wydaje się zatem konieczne poznanie doznań i myśli zarówno sprawców,
jak i ofiar ich zabójstw. Ci pierwsi nie mają poczucia winy, kiedy są przekonani
o działaniu w imię rzekomo stanu wyższej konieczności. W swoim manifeście
Breivik twierdził, że zabijał dla dobra własnego narodu, (...) w imię narodu,
mojej kultury, mojej religii, mojego miasta i mojego kraju 7. Jego młode ofiary
miały stać się nośnikiem reklamy powyższych idei. Może powinniśmy rozejrzeć
się wokół współpracując z kadrami szkół publicznych i niepublicznych w kraju,
czy aby nie wyrastają w ich otoczeniu, nie dojrzewają w wyniku niepowodzeń
szkolnych i nie czekają na akcję kolejni radykałowie, których fascynuje
możliwość sprawowania władzy nad czyimś życiem lub pragnienie zemsty za
brak sukcesów szkolnych czy gorsze warunki egzystencji.
Warto dzisiaj dociekać, co zamierza uczynić z tym trendem pedagogika
czy nauki o bezpieczeństwie? Na co mają zwracać uwagę antyterroryści, a na
co służby policyjne? Czy nadal będziemy koncentrować się na dawno już
rozpoznanych determinantach przemocy, którą wypiera zupełnie nowa siła
socjalizowania młodych ludzi do bycia w gotowości mordowania innych? Czy
nieustanna fascynacja konsumpcją, narcystyczną dbałością o samych siebie,
zrywanie międzyludzkich więzi i redukcja humanistycznych wartości nie tworzą
pustego miejsca dla kolejnych rzeźników o tożsamości "wielkich bohaterów"
lub "zakompleksionych herosów"?

5
6
7

Tamże, s. 107.
Tamże, s. 139.
Tamże, s. 140.
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Gość w dom, byle nie nasz ... czyli o multi-kulti i sekurytyzacji
Socjolog Z. Bauman analizuje w jednej ze swoich ostatnich rozpraw
problem, z jakim nie może poradzić sobie Europa, a mianowicie z napływem
migrantów. Zwiastuje on upadek i zagładę sposobu życia, jaki znamy,
praktykujemy, cenimy8. Nie piszę o tym, by utrzymywać nas w lęku,
wzmacniać poczucie strachu przed obcymi, gdyż od lat Polacy znani są ze
swojej otwartości na obce kultury, inne narodowości czy osoby odmiennych
wyznań. Badacz uświadamia nam jednak, że to głównie media żerują na
ludzkiej tragedii wywołując „panikę moralną”. Szybko zapominają o
wcześniejszych katastrofach i falach uchodźców, bo po pewnym czasie i te
newsy wywołują obojętność lub zmęczenie wśród odbiorców. Migracje nie są
ani niczym nowym, ani też zjawiskiem, które można powstrzymać, co najwyżej
zmieniają się powody i kierunki przemieszczeń. Edukacja powinna zatem
uwrażliwiać młode pokolenia na ponadczasowe i globalne problemy naszego
kontynentu oraz na idee ludzkiego losu, którego doświadczamy na co dzień w
otaczającej nas w świecie realnym i wirtualnym ponowoczesności.
Jakże aktualne jest przesłanie papieża Franciszka z jego pobytu w
Lampedusie w lipcu 2013 r.: Wielu z nas, w tym ja sam, straciło orientację. Nie
zwracamy już uwagi na świat, w którym żyjemy. Jesteśmy obojętni. Nie
chronimy tego, co Bóg stworzył dla nas wszystkich, nie jesteśmy w stanie
zadbać o siebie nawzajem! A gdy cała ludzkość traci orientację, konsekwencją
są tragedie (…)9. Podzielone polskie społeczeństwo i polski Kościół katolicki
piszą własny scenariusz dramatów OBCYCH kulturowo wśród nas.
Utożsamianie „problemu migracji” z problemem narodowego i jednostkowego
bezpieczeństwa, podporządkowanie pierwszego problemu drugiemu oraz w
końcu zredukowanie pierwszego do drugiego, oznacza w praktyce wspieranie i
umacnianie trzech splecionych ze sobą celów Al-Kaidy, Daeszu oraz ich
przyszłych naśladowców10. W wyniku procesów wojny SWOICH z INNYMI,
jakim jest SEKURYTYZACJA, rozwija się „brak bezpieczeństwa”, który przekłada
się na potrzebę domagania się czy akceptowania przez obywateli zwiększania
zakresu nadzorowania ich życia, przyzwalania służbom na nadkontrolę. (…)
nieważne, jak niesmaczne lub zwyczajnie odrażające te działania mogą się
okazać (…)11 Ukrytą funkcją sekurytyzacji jest de facto umacnianie władzy
przez rządzących, którzy rzekomo mają zapewnić obywatelom poczucie
bezpieczeństwa, a nie zapewniali i nie zapewnią jego także własnym elitom.
Rządów nie interesuje łagodzenie panującego wśród obywateli strachu, lecz
podsycanie niepokoju wyrosłego z niejasnej przyszłości i ciągłego,
8

Z. Bauman, Oby u naszych drzwi, przekł. A. Żdan, Warszawa: PWN 2016.
Tamże, s. 28.
10
Tamże, s. 46.
11
Tamże, s. 32.
9
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wszechogarniającego poczucia braku bezpieczeństwa – pod warunkiem, że
korzenie braku bezpieczeństwa znajdują się w miejscach, gdzie ministrowie
mogą robić sobie zdjęcia prężąc muskuły a jednocześnie ukrywać fakt, że są
bezradni wobec wyzwań, z jakimi przyszło im się zmierzyć12.
Od wielu lat wprowadza się do szkół, przedszkoli i żłobków monitoring,
stawia się płoty na osiedlach mieszkaniowych, których początkiem były jednak
psychiczne granice w świadomości i sumieniach ludzkich. Co tu mówić o obcych
kulturowo, skoro dla niektórych OBCYMI stają się także rodacy, sąsiedzi.
Właśnie dlatego m.in. (…) sekurytyzacja” jest moralnie bezduszna, odrażająca,
ślepa na problemy społeczne, w dużej mierze bezpodstawna, a często celowo
zwodnicza, można ją również oskarżyć o ułatwianie zadania ugrupowaniom
rekrutującym prawdziwych (w odróżnieniu od domniemanych lub fałszywie o to
oskarżanych) terrorystów13. Coraz silniej i otwarcie przyzwalamy na
stygmatyzowanie INNYCH, naruszanie poczucia ich godności, czemu wielu
hejterów daje wyraz na Twitterze czy Facebooku. Krzywdzą i pozwalają na
krzywdzenie innych, by zaspokoić własne ego, podreperować osobiste
kompleksy. Cudzym kosztem jest łatwiej tym bardziej, kiedy jest się dla
atakowanych pozornie niewidocznym.
Niszczenie autorytetów, podważanie osób znaczących, deprecjonowanie
ludzi służy osobistym interesom nie tylko ludzi sprawujących władzę. To
zjawisko zostało już dawno temu rozpoznane przez psychologów społecznych
jako ingracjacja (m.in. podwyższanie poczucia własnej wartości kosztem
poniżania innych) i adiaforyzacja (podstępne wyłączanie niektórych osób –
SWOICH - spod osądu moralnego). Wzbudza się „otoczkowe” potrzeby,
wywołuje strach, lęk, poczucie niepewności czy zagrożenia, by dzięki temu
realizować własne cele. Ludzie stają się sami nie tylko ofiarami takich praktyk,
ale i ich sprawcami, kiedy czynnie włączają się w „kopanie dołków” pod
INNYMI. Bauman stawia nas przed odpowiedzią na pytanie, czy rzeczywiście
doszliśmy już jako mieszkańcy Ziemi do takiego momentu, że albo zaczniemy
ze sobą współpracować, albo wyginiemy. Słusznie przywołuje w swojej
argumentacji myśl I. Kanta, E. Levinasa, U. Becka, M. Bachtina, H. Arendt, E.
Goffmana, ale i osiemnastowiecznego humanisty Hobsbawma, by przestać
straszyć globalizacją i OBCYMI w sytuacji, gdy tych procesów już nie da się
zatrzymać na naszej planecie, nie da się (…) zamknąć drzwi, które dawno
wypadły z zawiasów (lub zostały wyłamane), i stały się bezużyteczne14.

12
13
14

Tamże, s. 38.
Tamże, s. 45.
Tamże, s. 74.
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Błędy wychowania?
Od prawie 120 lat nauki pedagogiczne upominają się o humanizację
wychowania, o zaprzestanie wciąż jeszcze wygodnego dla części rodziców czy
opiekunów prawnych dzieci modelu „kija i marchewki”, „pasa i poniżania” tych,
którzy nie mogą się czynnie czy biernie bronić. Doświadczanie przez dzieci w
rodzinie zjawiska przemocy fizycznej i psychicznej czy postaw wrogości ze
strony osób dorosłych sprawia, że kiedy same stają się dorosłymi odtwarzają
ten sposób postępowania wobec kolejnego pokolenia i reprodukując syndrom
maltretowanego dziecka. Nauka określa ten styl podejścia mianem „czarnej
pedagogiki”, która powiększa w społeczeństwie obszary pedagogicznego zła,
przemocy i upokorzeń oraz utrwala przyzwolenie na ten sposób zniewalania
dzieci.
Tak rozumiana pedagogika jest z tego właśnie powodu podła, czarna,
nikczemna, okrutna i zła, gdyż opiera się na silnym przeświadczeniu, że dzieci i
młodzież muszą być wychowywane w pokorze, posłuszeństwie czy
bezwzględnej uległości wobec dorosłych, którzy mają prawo do stosowania dla
tzw. „dobra dziecka„ różnych form przemocy. Co gorsza, przemoc fizyczna jest
coraz bardziej skrywana za przemocą psychiczną i to w takich sferach, jak:
intelektualna przemoc („pranie mózgu”, „indoktrynacja”, „perswazja”),
przemoc
emocjonalna
(„zniewalająca
miłość”)
czy
wolicjonalna
(zobowiązywanie do pracy nad sobą, opanowywania własnej woli, tłumienia
„ja”). Jeżeli dodamy do tego obowiązek dzieci i młodzieży okazywania
szacunku swoim wychowawcom, bez względu na towarzyszące ich
postępowaniu racje, to powiększamy skalę ich zniewolenia i bezbronności.
Na tym też polega niszczycielska rola wychowania, że każde poddane mu
pokolenie przenosi na następną generację różne rodzaje opresji, reprodukując
zjawisko „przemocy z doświadczanej wcześniej opresji". Kto był bity i
upokarzany w okresie swojego dzieciństwa, ten jako osoba dorosła powtórzy
scenariusz opresji wobec swoich dzieci lub podwładnych. Dziecko doświadcza
czarnej pedagogiki w pierwszych latach życia, kiedy to toksyczni rodzice łamią
jego wolę, dysponują nim jak przedmiotem, biją czy fizycznie upokarzają bez
obawy, że może ono im oddać czy się zemścić. Dziecko stara się wprawdzie
bronić przed tymi nieprawościami, kiedy potrafi już artykułować swój ból lub
gniew, ale w istocie i to jest mu zabronione, gdyż rodzice nie mogą wytrzymać
jego reakcji obronnej (krzyku, płaczu, wybuchu wściekłości). Za pomocą
różnych środków przymusu odmawiają mu prawa i do takich reakcji. Dziecko
uczy się milczeć, zaś jego milczenie (pozornie) potwierdza słuszność i
skuteczność stosowanej zasady wychowania, negatywnie wpływając na
późniejszy rozwój dziecka. Uczucia dziecka zostały zniewolone, została także
stłumiona potrzeba ich artykułowania, bez nadziei na jej zaspokojenie.
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Badania biograficzne psychoanalityków dowodzą, w jakim wielkim
stopniu opresyjne doświadczenia z lat wczesnego dzieciństwa ciążą na
późniejszej postawie człowieka wobec siebie, wobec innych czy szeroko
rozumianej ludzkości. W rodzinach maltretujących dziecko występuje pewien
specyficzny układ warunków (napięcie, konflikt między rodzicami, ich własne
problemy emocjonalne, poczucie osamotnienia matki) daleki od patologicznej
dewiacji15. Należy zatem odrzucić odwieczne brzemię wychowania. Autorytarne
nastawienie dorosłych wobec dzieci niesie z sobą subiektywną wrogość wobec
nich, będącą doświadczeniem braku akceptacji wobec dziecka czy nawet
uczuciem nienawiści wobec niego. Jest to postawa i sposób zachowania się
danej osoby determinujący cierpienie dziecka lub wyrządzający mu
szkodę. Większość dorosłych staje się jednak obiektywnymi wrogami dzieci
jeśli ma świadomość zachodzącego zła i nie reaguje na nie. Sprawcą
dehumanizującego zła jest bowiem nie tylko ten, który zło czyni, ale także ten,
który jest jego świadkiem i jemu nie przeciwdziała.
Nekrofile są wśród nas
Nie jest wcale łatwo weryfikować rzeczywiste powody zła czy przemocy,
a więc to, czy wynikają one ze słabości woli sprawcy zła, z nieuświadamiania
sobie charakteru zła i jego następstw dla innych, czy też z chęci łatwego zysku,
z pychy, a może z satysfakcjonującego manipulowania czyjąś osobowością?
Dla pedagogów, poszukujących istoty i uwarunkowań zła w życiu człowieka i w
rozwiniętych gospodarczo krajach, kiedy to na świecie toczy się tak wiele
pełnych okrucieństwa wojen, a martyrologia społeczeństw doświadczonych
hitleryzmem czy stalinizmem nie jest w stanie przeciwstawić się
nieprzerwanemu pasmu przemocy, szczególnej aktualności nabierają poglądy
Ericha Fromma. W książce "Wojna w człowieku" formułuje on dramatycznie
brzmiące pytanie - Czyż nie widzimy braku człowieczeństwa ludzi względem
siebie - w bezlitosnych działaniach wojennych, w morderstwie, gwałcie, w
bezlitosnej eksploatacji słabszego przez silniejszego i w fakcie, że widok
torturowanego i cierpiącego stworzenia tak często trafia do głuchych uszu i

15

Zob.: T. Adorno, Osobowość autorytarna, tłum. Marcin Pańków,. Przedmowa do
wydania polskiego Michał Herer, Warszawa: WN PWN 2010; S.J. Ball, Foucault i edukacja.
Dyscypliny i wiedza, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999; Bici biją, red. J. Bińczycka,
Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001; J. Bińczycka, Między swobodą a przemocą
w wychowaniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997; S. Forward S., Toksyczni rodzice,
Wydawnictwo J. Santorski, Warszawa 1992; M.-F. Hirigoyen, Molestowanie moralne.
Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2002; A. Miller,
Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, Media Rodzina, Poznań 1999; B. Śliwerski,
Przekraczanie granic wychowania. Od ‘pedagogiki dziecka’ do antypedagogiki, Wydawnictwo
UŁ, Łódź 1992.
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stwardniałych serc?16 Jak to jest możliwe, że są wśród nas osoby, które
upominają się o zło, fascynują nim i pragną je czynić lub już tego dokonali?
W życiu niektórych osób zakorzeniła się orientacja nekrofilna, która zdaniem E. Fromma - charakteryzuje się specyficzną zdolnością człowieka do
stosowania wobec innych przemocy, do czynienia innym Zła, "do
przekształcania wszystkiego co organiczne w zwłoki", do traktowania życia w
sposób mechaniczny, przedmiotowy. Nie jest ona wyrazem jakiejś pojedynczej
cechy osobowości, ale reprezentuje sobą całościowy sposób życia, wyrażając
się w procesach cielesnych danej osoby, w jej sferze emocjonalno wolicjonalnej, myślach, gestach i zachowaniach. Pamięć, a nie doświadczenie;
posiadanie, a nie bycie, jest tym, co się liczy.
Nekrofilna osoba może odnosić się do przedmiotu - kwiatu lub osoby jedynie wtedy, gdy go posiada, dlatego też zagrożenie stania się własnością
nekrofila jest jednocześnie zagrożeniem jej bytu. (...) Kocha on porządek i
kontrolę, i w akcie czynienia porządku zabija życie. Faktycznie zaś boi się
życia, ponieważ z samej swej natury jest ono nieuporządkowane i nie dające
się zbytnio kontrolować.(…) Nekrofila można często poznać po wyglądzie i po
gestach. Jest zimny, jego skóra wygląda martwo, a odraza malująca się na
jego twarzy często robi wrażenie, że czuje wokół siebie odór. (...) Nekrofil jest
uporządkowany, obsesyjny i punktualny17. Nekrofil jest osobą kochającą
destrukcję, niszczenie, wierzącą w słuszność przemocy i prawo do niszczenia
innych. Bardziej kieruje się najniższymi motywami zysku kosztem innych, niż
przyszłością, która jest dla niego nieznana, niepewna. Jeżeli pełni funkcje
kierownicze, to administruje ludźmi tak, jak rzeczami chełpiąc się własną
nietykalnością i będąc dumnym z zadawania bólu innym. Chcąc zapewnić sobie
lepszą sytuację i wpłynąć na zmianę własnych warunków życia stara się zdobyć
władzę nad innymi, materialną, fizyczną lub psychiczną.
Dla nekrofila władza staje się okazją do zakamuflowania własnych
kompleksów,
zawiedzionych
nadziei,
poczucia
niemocy
czy
niedowartościowania. Dzięki formalnej dominacji nad innymi nekrofil odwraca
się od innych osób jako równoprawnych jednostek ludzkich, potęgując swoją
zdolność do czynienia zła, do szeroko rozumianego okrucieństwa (przemocy,
wyzysku, gwałtu), upajając się własnym sadyzmem w stosunku do
podwładnych. Są też skryci nekrofile niszczący dzieło wieloletnich starań tych,
którzy im wcześniej zawierzyli, zaufali. Jak faryzeusze zaprzeczają swoim
dotychczasowym osiągnięciom, własnej biografii, cynicznie niszcząc dla
własnego
interesu
zaangażowanie,
wyrzeczenia
przyjaciół
i
wielu
współpracowników, byle tylko - w dogodnym dla siebie momencie i
16

E. Fromm, Wojna w człowieku: psychologiczne studium istoty destrukcyjności, przeł. P.
Kuropatwiński, P. Pankiewicz, Gdańsk: Gdańska Inicjatywa Wydawnicza „Tawerna” 1991, s. 11.
17
Tamże, s. 17-18.
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zmanipulowawszy otoczenie - zatroszczyć się o siebie i swoich bliskich. Ukryty
nekrofil zaspokaja skrywane przez lata kompleksy, by zniszczyć wszystko to,
co do tej pory tworzyli z nim inni, by ich perfidnie okraść, zniszczyć pamięć o
wspólnocie, wartościach, wygłaszanych ideach. Jakże często dopiero po latach
"uśpienia" swoich przyszłych ofiar odsłania swoje prawdziwe oblicze.
Jeśli ukierunkowana na umiłowanie śmierci, na destrukcję, na
biurokratyczny sposób administrowania ludźmi orientacja nekrofilna nie
zostanie powstrzymana w procesie socjalizacji i wychowania to - choć nie jest
prymarną naturą człowieka - może stać się dla niego względnie trwałą
możliwością życiową. Osoby nekrofilne są architektami kultury śmierci. Jak
piszą o takich osobach Donald de Marco i Benjamin D. Wiker - dla własnej
rozkoszy czy zadowolenia zachęcają one innych do zabijania ludzi bez względu
na to, czy mają na myśli nienarodzonych, starych czy ciężko chorych. Każda
budowla ma swego architekta, osobę, która wymyśla obraz budowania dzieła,
jeszcze zanim ono powstanie. Jeśli cała kultura jest czymś stworzonym przez
człowieka, to znaczy, że opiera się na pewnym projekcie. Oczywiście, w
przeciwieństwie do pojedynczego budynku, kultura jest projektem
rozciągniętym w czasie, znacznie bardziej złożonym i pełnym wymyślnych
szczegółów, a ponieważ trwa przez dziesięciolecia i stulecia, ma więcej niż
jednego architekta. Architekci jednej, dającej się wyodrębnić kultury to ci,
których wkład w jej ostateczny kształt jest zgodny z jej pierwotnym obrazem.18
Tak rozwijała się od starożytności kultura chrześcijańska, która stawiała
człowieka przed koniecznością wyboru między dwiema drogami - drogą życia a
drogą śmierci. Jeśli nie chcemy iść ścieżką śmierci, to powinniśmy odnowić
swoje życie w duchu kultury biofilnej.
Edukacja szkolna jako czynnik segregacji rasowej
Na kwestię przemocy wobec dzieci mniejszości narodowych w krajach
wielokulturowych jak np. USA zwraca uwagę wybitna komparatystka Eugenia
Potulicka19.. Prezydent USA - Donald Trump rozpoczął swoją kadencję od
wydania zakazu wjazdu do kraju obywatelom kilku państw z tzw. środowisk
generujących i utrzymujących organizacje terrorystyczne. Ich członkami stają
się wysortowani w toku edukacji szkolnej członkowie mniejszości rasowych i
etnicznych. W państwach wieloetnicznych jest uruchamiana i reprodukowana
selekcja wobec przedstawicieli tych grup społecznych stając się jednym (…) z
najtrudniejszych problemów szkolnictwa amerykańskiego. Myślenie o rasie w
tym kontekście nigdy nie było łatwe , towarzyszyło temu wiele napięć.(…) Rasa
18

D. de Marco, B. Wiker, Architekci kultury śmierci, przeł. G. Waluga, Warszawa:
Fronda 2004, s. 13.
19
E. Potulicka,
Edukacja
mniejszości
rasowych
i
etnicznych
w
Stanach
Zjednoczonych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2017.
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i rasizm – dyskryminacja uczniów o innym niż biały kolorze skóry – przenikają
całe przedsięwzięcie edukacyjne, od aspiracji do uczenia się, do konfiguracji
przestrzennych i kształcenia nauczycieli20. Najczęściej pomijana jest czy w
ogóle niedostrzegana w tym procesie pamięć klasowa osób dyskryminowanych
w społeczeństwie.
Z badań przejawów i skutków nieodpowiedniej polityki społecznej władz
państwowych i lokalnych wobec OBCEGO, INNEGO wynika, że skutkuje ona nie
tylko asymetrią w relacjach międzyludzkich, ale także ekstremalnymi
wydarzeniami i doświadczeniami w życiu wielu obywateli kraju. Narodowość i
rasa stają się punktem odniesienia dla definicji „inności” np. w dyskursie
dominacji rasy białej, gdzie nawet język szkolny jest rasistowski. Jak pisze E.
Potulicka: (…) metropolie są przestrzenią akumulacji sprzeczności społecznych.
Koncentrują one wielkie instytucje kulturalne, finansowe i polityczne z jednej
stronnym oraz niskie dochody, marginalizację i wykluczenie biednych
mieszkańców, z drugiej21. Polityka edukacyjna władz stanowych i federalnych
staje się w USA agendą merkantylizacji interakcji międzyludzkich, a zarazem
jest ukrytą formą wykluczania i marginalizowania pewnych grup społecznych
ze względu na rasę i narodowość, zgodnie z logiką „inwestycji i zwrotu”.
Sytuacja dzieci mniejszości rasowych i etnicznych jest w USA porażająca,
gdyż władze stanowe jedynie pozorują konieczność rozwiązywania problemów
niepowodzeń szkolnych, alokacji wiedzy i towarzyszącej im przestępczości
dzieci i młodzieży. Szkoły w tym kraju generują strukturalnie i symbolicznie
ubóstwo oraz marginalizację. Amerykańskie dylematy i codzienne dramaty
ludności innej niż biała są pogłębiane przez politykę oświatową, do której
przenosi się w różnych okresach stanowienia prawa i transformacji rozwiązania
tzw. „ścieżkowania” czy „recyklingu biedy kulturowej”. Wiele elementów,
mechanizmów i rozwiązań w edukacji szkolnej prowadzi do zanurzenia
jednostek w kulturze podklasy i przygotowuje uczniów do życia (…) poprzez
uwewnętrznienie bezsilności i braku perspektyw 22. Kluczem do zaistnienia
zmian w edukacji szkolnej są nauczyciele, którzy potrzebują odpowiednich
mistrzów i mentorów. Szkoła publiczna powinna służyć introjekcji wartości
sprawiedliwości społecznej, demokracji oraz równej dystrybucji osiągnięć
szkolnych, by sukcesy uczniów były najwyższym priorytetem władz
oświatowych.
Pedagogika (p)o holocauście
Od odzyskania w 1989 r. wolności społeczno-politycznej i gospodarczej
naszego kraju musimy mierzyć się także ze zjawiskiem upominania się różnych
20
21
22
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Tamże, s. 79.
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grup wyznaniowych, narodowościowych, społecznych czy kulturowych o
poszanowanie nie tylko ich dziedzictwa, ale także ich praw do własnej
odrębności. Nie bez znaczenia jest tu pamięć o holocauście, jak i relacjach
międzykulturowych w polskim społeczeństwie23. Powraca potrzeba refleksji
humanistycznej, którą zapoczątkował Theodore Adorno w swoim eseju
„Wychowanie po Oświęcimiu”24 a współcześnie została nazwana „wychowaniem
po 11 września”25, które nawiązuje do tragicznych skutków wojen
międzykulturowych i terroryzmu. Aleksandra Boroń proponuje poszerzyć te
kwestie stawiając pytanie: Co dalej z pedagogiką (p)o holocauście? Czy jest
jeszcze szansa na to, by przywrócić w dyskursie naukowym konieczność
kontynuowania debat o istocie wychowania autorytarnego, przemocy w świecie
i możliwej jeszcze nań reakcji podmiotów i, instytucji i środowisk
odpowiedzialnych za socjalizację dzieci, młodzieży i dorosłych? Holocaust,
zagłada, Szoa, Jizkor dotyczą wstrząsających wydarzeń, które nie mogą ulec
zapomnieniu. Dopominają się pamięci społecznej, historycznej oraz refleksji
nad odradzającymi się w różnych częściach świata idei czy praktyk
dehumanizacji i wciąż przecież mających miejsce aktów ludobójstwa.
Niezwykle istotne są nie tylko wyjaśnienia kluczowych dla tego dyskursu pojęć,
ale i tych uwarunkowań, które w dyskursie naukowym pozwalają nam na
zrozumienie, czym był holocaust i czym staje się we współczesnym świecie.
Jak edukować następne pokolenia, jak przechowywać w społecznej
pamięci tak tragiczne wydarzenia, by dziedzictwo traumy przeszłości mogło być
zarazem źródłem zmiany społecznej w XXI w.? Zdanie A. Boroń: Poprzez
analizę przeszłości i konsekwencji zdarzeń jakie miały miejsce w historii można
wypracować lub przynajmniej starać się wypracować metody, które zapobiegną
masowej społecznej destrukcji, czym niewątpliwie jest zabijanie ludzi26.
Wyeksponowanie w badaniach trzech kategorii pojęciowych - „pamięć –
tożsamość – edukacja” ma tu znaczącą rolę, bowiem wyraźnie utwierdza nas w
potrzebie koncentrowania uwagi nie tylko na pamięci, tożsamości, ale i roli
edukacji. Trzeba rozróżnić pamięć i postpamięć w sytuacji, gdy w
ponowoczesnych społeczeństwach nostalgia miesza się z komercją, tragizm
ludzkiego życia z codziennymi doświadczeniami o kolejnych wojnach, formach
przemocy czy terrorystycznych atakach zamazywanych propagandową „papką”
z życia polityków, VIP-ów i młodzieżowych idoli.
O rdzeniu tożsamości decyduje przecież prymarna socjalizacja i jej
wtórne nakładki, tak więc pedagogika może dostarczać nie tyle źródeł, bo te
tkwią w rodzinie, w naturalnym środowisku pochodzenia i życia, ale przede
23

A. Boroń, Pamięć. Tożsamość. Edukacja, Poznań: WN UAM 2013.
T. Adorno, Wychowanie po Oświęcimiu, Znak 1978, nr 285.
25
Z. Kwieciński, Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne,
Wrocław: WN DSW 2007.
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wszystkim - argumentacji, doznań, doświadczeń, które je wzmocnią, osłabią
lub wykluczą i zastąpią na zasadzie inwersji antytożsamością. To w ramach tej
ostatniej zadajemy sobie pytanie, jak to jest możliwe, że Amerykanin czy
Brytyjczyk staje się islamskim terrorystą? Pedagogika walki z konkretną
nieadekwatnością świata jest mało rozwinięta, ledwie zasygnalizowana,
tymczasem może mieć różne oblicza. Osoba bezrobotna, która jest pozbawiona
jakiejkolwiek szansy na godne życie, niezależnie od wykształcenia, zdrowia, sił,
aspiracji może wejść na drogę przestępczą, kiedy stwierdzi, że jej codzienny
świat życia jest nieadekwatny wobec jej potrzeb i oczekiwań.
Naukowcy ostrzegają, że w krajach Europy Zachodniej powraca swoisty
rodzaj faszyzmu pod postacią skrajnego etatyzmu, czyli ustroju, w którym
państwo dominuje nad jednostką i wszelkimi prywatnymi organizacjami.
Wystarczy przyjrzeć się rozrastającej się w społeczeństwie biurokratyzacji i
instytucjonalizacji życia obywateli, którzy pozbawiani są własnej tożsamości.
Następuje to w wyniku dominacji już od przedszkolnej edukacji procesów,
które standaryzują życie dzieci i młodzieży, a potem także u dorosłych w
wyniku aplikowania im norm prawnych jako jedynych regulatorów codziennego
życia. Jurydyzacja procesów kulturowych, edukacyjnych, ale i związanych z
ratowaniem życia czy promocją lub ochroną zdrowia narusza podstawowe
wolności człowieka pod pozorem troski o jego rozwój. Wskaźnikowanie
człowieka i rzeczywistości staje się ukrytą formą sprawowania w sposób
autorytarny władzy, która pozoruje naszą wolność w przestrzeni jej
upozorowania. Co gorsza, zacierają się granice między nauką a eksperckością,
która staje się coraz bardziej podporządkowaną komercjalizacji wiedzy
skutkując zarazem ucieczką od odpowiedzialności za formułowane opinie czy
recenzje działań władzy lub jej projektów przez lojalnych wobec władzy
rzeczoznawców27.
Możemy zrezygnować w toku edukacji z wartościowania podziału na
kulturę wysoką/niską, a może i po prostu odroczyć tak dalece wartościowanie
obu typów kultur, jak to jest tylko możliwe, o ile nie zagraża ono poczuciu
wspólnoty tożsamości kulturowej w środowisku rodzinnym. Odraczanie pozwala
na przeniesienie wartości cywilizacyjnych w tej części, która jest rzeczywiście
uniwersalna, ponadczasowa. Konstruktywizm społeczny wcale nie musi
prowadzić do "punktu pedagogicznej niemocy", ale co najwyżej "zawahania",
bo przecież bezmocny jest ten, kto nie jest przekonany co do własnych
wartości, więc zaczyna tracić wiarę w nie, a raczej w podstawy własnej wobec
nich identyfikacji. Być może w zderzeniu z kulturą popularną te z kultury
wysokiej będą dopiero mogły się umocnić, a nie osłabić nasza tożsamość, kiedy

27

Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności,
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
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zdamy sobie sprawę z tego, co możemy czy też co już tracimy, albo czego w
nas nie było, bo tego nie rozumieliśmy, nie akceptowaliśmy tego w pełni
Zakończenie. Trzeba umieć poznawać świat, rozumieć i zmieniać jego
oblicze w duchu najwyższych wartości. To, co warunkuje wolność jednostki i
sztukę korzystania z jej dóbr, to przede wszystkim: (…) wychowanie rodzinne,
wzory osobowe, rzeczywiste autorytety kulturowe, wzorce obyczajowokulturowe, religia, stereotypy oraz mitologizacja interpersonalna. Czynniki
zewnętrzno-socjalizacyjne
mogą przybierać jedynie
rolę
statycznych
symulatorów
potęgujących
wpływ
i
znaczenie
okoliczności
mikrośrodowiskowych na faktyczny integralny rozwój osobowościowy 28. Jeśli
ktoś jeszcze dzisiaj jest w stanie fascynować się utopią świata bez wojen bez
przemocy i międzyludzkiej opresji, to w tej rozprawie znajdzie argumenty na
rzecz przeciwstawiania się przez ludzkość wyniszczającym i odczłowieczającym
wojnom, które skutkują szeroko rozumianymi zniszczeniami i demoralizacją.
A. Bałandynowicz zwraca uwagę na wartości kulturowe literatury pięknej poezji,
dramatów,
które
pozwalają
na
zrozumienie
światopoglądu
człowieka. Przypomina zarazem teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza
Dąbrowskiego, który ostrzegał przed psychopatami w społeczeństwie i w
strukturach każdej władzy. To zaburzenie osobowości jest oparte na silnych
stanach popędowych i emocjonalnych, predestynując jednostki do panowania
nad innymi, grupami społecznymi czy społeczeństwami. Zgoda na rządy
psychopatów (…) jest aktem przyzwolenia na pozorowaną wspólnotowość
żerującą na prawdach egoistycznych i mających wyłącznie wartości
subiektywne, a nie afirmujące wartość osoby jako dobra najwyższego 29.
Dla pedagogów niesłychanie ważne jest "pozytywne infekowanie"
wychowanków takimi wartościami, jak optymizm, odwaga, miłość, współczucie,
spontaniczność, wiara, zaangażowanie i równowaga psychiczna. Pacyfizm, o
który upomina się prawnik A. Bałandynowicz stanowi władzę zintegrowanego w
swym rozwoju człowieka nad sobą, jego jedność ze światem przyrody oraz
stan
relewantny
do
współczesnego
kulturalizmu
państwowonormatywnego. Powszechna globalizacja i urynkowienie relacji międzyludzkich
nie powinny prowadzić do zacierania się granic autonomii jednostki. Wiedza,
kompetencje, umiejętności oraz zainteresowania i zdolności twórcze nie mogą
się plasować na poziomie potrzeb minimalnych kształtujących kondycję
psychospołeczną osoby30. Ważne jest bezpieczeństwo wewnętrzne obywateli
oraz zewnętrzne w relacjach z innymi państwami. Jak wynika z mądrości
poprzednich pokoleń: Si vis pacem, para iustitiam, czyli jeśli chcesz pokoju, to
czyń sprawiedliwie. Także problem cyberprzemocy jest pochodną znieczulenia,
28

A. Bałandynowicz, Pogranicza człowieczeństwa, Warszawa: Fundacja „Ubi societas, ibi
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społecznego
uczenia
się,
sublimacji
emocji
i
kompasu
postępowania. Odniesienie się do innego człowieka to dialog: inne imię miłości
jako zaprzeczenie wrogości, nieufności, a praktykowanie miłości bliźniego31.
Wprawdzie terroryści nie czytają poezji, ale jest ona niezwykle przydatna
przedstawicielom profesji narażonej niemalże codziennie na traumę, ludzkie
tragedie czy nieszczęścia. Seria trzech skoordynowanych terrorystycznych
zamachów bombowych przeprowadzonych rankiem 22 marca 2016 w Belgii
przez islamskich bojowników uświadomiła po raz kolejny aktualność pytania,
które postawił na początku lat 90. XX w. wybitny humanista Bogdan
Suchodolski - "Dlaczego ludzie są tak mali, skoro człowiek jest tak wielki?"
Odpowiedzi można szukać w poetyckich strofach, a w tym przypadku warto
sięgnąć do jednego z wierszy lubelskiego psychologa twórczości Stanisława
Leona Popka. Odczytuję w nim strofy, których fragment pozwala dostrzec
wyjątkową moc duchowej i ekspresyjnej zadumy uczonego-poety i humanisty
nad dzisiejszym światem oraz ludzkim życiem.
(...)
Człowiek co pewien czas
zarzuca powróz na szyję
i wciska ostrogi
w drgające ciała,
wszystkiemu co żyje.
Głodny nienawiścią
wiesza sznury szubienic,
aż po pułap gwiazd
i jednym strzałem
pragnie zgładzić świat.
Prócz siebie.
Oto mamy Złoty Wiek,
a w nim obłąkane pragnienia,
nienasycone żądze krwi
i modły na kolanach
przed Panem,
aby przeszedł na naszą stronę.
Bieleją wilcze kły
w fałszywym uśmiechu.
Świat zatoczył koło
do czasów dzikości 32.
Może powinniśmy częściej sięgać do poezji, która osadzona na strunach
dziejów świata i nauk wydaje niepowtarzalne dźwięki spragnionego trwania
31
32
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twórcy na przekór intelektualnej pustki, cierpieniom, lękom, sensowi trwania,
wbrew złudzeniom, próbom wycofania się w przeszłość czy doświadczania
upiornego zapętlenia.
Боґуслав Сліверскі

ЕКЗЕМПЛІФІКАЦІЇ ОСВІТИ В ДОБУ КУЛЬТУРИ СМЕРТІ
Анотація. У світлі трагічних подій, що вже мали місце в ХХІ ст. на різних
континентах світу, необхідно впроваджувати гуманістичну педагогіку для
послаблення цивілізації смерті. Ми маємо розпізнавати причини і прояви різного
роду міжособистісного насильства, у тому числі також тероризму. Отже,
предметом аналізу сучасна гуманістична і суспільна думка, за допомогою якої
досліджуються причини розвитку у світі культури смерті, а також відбуваються
пошуки нової ролі освіти шодо загроз, що несе виховання в умовах насильства,
розподіл із участю шкільної освіти і тероризм.
Ключові слова: освіта, виховання, цивілізація смерті, поліція, суспільна
пам'ять, тероризм, некрофіл, біофіл, дегуманізація, голокост.
Bohuslav Sliverski

ECAMPLIFICATION OF EDUCATION IN THE CULTURE OF DEATH
Summary. The tragic events that have already taken place in the XXI century
on different continents of the world, it is necessary to introduce humanistic pedagogy
in order to weaken the civilization of death. We must understand the causes and
manifestations of various types of interpersonal violence, including terrorism.
Consequently, the subject of the analysis is the contemporary humanistic and social
thought, which examines the causes of the world development on culture of death.
There is a searching for a new role of education in terms of threats, which carries with
it education in violence, distribution with the participation of school education and
terrorism.
Key words: education, civilization of death, humanity, police, public memory,
terrorism, necrophil, biofil, holocaust.
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Віктор Андрущенко

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ЦІННІСТЬ МИРУ
В ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ
Анотація. Проаналізовано проблему співвідношення війни і миру, яка є
одвічною в історії, темою численних філософських, історичних, соціологічних та
культурологічних досліджень. Автор підкреслює, що у її розумінні важливою є
альтернатива Канта – Гегеля. Перший із них закликає до «вічного миру», другий –
відстоює значення війни, яка, за його переконанням, убезпечує людство від
стагнації, загнивання, розпаду. Важливою є також інтерпретація цієї проблеми з
позицій так званих «справедливих» і «несправедливих» війн: перші з них
обумовлені захистом від агресора; другі – прагненням завоювати нові землі,
країни та народи. Існують й інші підходи. Між тим, яку б інтерпретацію ми не
обирали, фактом залишається те, що «війни» є постійним супутником цивілізації. У
той же час «мир» переважно існує як мрія, досягнення якої в цивілізаційному
вимірі постійно віддаляється. Особливу увагу автор приділяє аналізові сучасних
війн, зокрема «гібридних», розглядає роль освіти, науки і культури в їх подоланні,
акцентує на інформаційному протистоянні як складової сучасних війн. У статті
окреслено засоби агресії, методи та ресурси, які застосовують під час
«гібридних» війн. Звернено увагу на проблему збереження миру, важливу роль у
чому має відіграти система освіти, яка має сформувати у суб᾽єктів навчання
людиноцентричний світогляд та неконфліктну свідомість, що зрештою дозволить
реалізовувати принцип миру у політичній, державній, професійній діяльності.
Ключові слова: людство, цивілізація, війна, мир, збереження миру, освіта,
наука, культура.

Вступ. Війна – це одвічне зло історії. Вона вбиває, руйнує все, що
створено людиною. У війнах гинуть люди. Під час війн трансформується
усталений спосіб життя. Війна (за знаменитою Британською настільною
енциклопедією) – «стан конфлікту, як правило, збройного, між двома і
більше об’єктами;
характеризується надмірною жорстокістю з боку
великих груп, об’єднаних в організацію і навчених для цієї мети
індивідуумів. Деякі війни ведуться всередині держави між конкуруючими
політичними фракціями (громадянські війни); інші ведуться проти
зовнішнього ворога. Війни проголошувались в ім’я релігії, самооборони, за
ресурси та території, і далекоплинних політичних цілей за лідерство країниагресора»1.
На думку О. Сенченко, війна не що інше, як розширене протиборство,
під час якого внаслідок перемоги однієї сторони відбувається перерозподіл
ролей його учасників. Причому ролі можуть мінятися як усередині окремої
країни (у разі громадянської війни), так і на міжнародній арені. Прагнення
до війни є, по суті, бажанням володарювати після неї. Тому мета армії
1

Britannica. Настольная энциклопедия. В 2 т. – Т.1. – Москва: АСТ, 2006. – C.377.
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кожної з протиборчих сторін − виробити і вибрати стратегію власної
перемоги. Стратегія, що перемогла, на певний час стає програмою
глобального співтовариства2.
Війна як форма боротьби держав за домінування на планеті або у
регіоні та засобу досягнення влади у конкретній країні завжди базується на
різноманітних насильницьких методах та призводить до людських втрат. Як
зауважує О. Панфілов, війна − це протиборство держав, коаліцій держав, а
також політичних сил усередині них. Це протиборство завжди ведеться
заради
політичних
цілей,
пов’язаних
з
продовженням
політики
насильницьким шляхом. У ході протиборства сторони використовують
різноманітні засоби насильства. Сутність будь-якої війни виявляється у
трьох ознаках: політичних цілях, засобах насильства, формах і способах
протиборства3.
Узагальнюючи науковий доробок М. Требіна та В. Сліпченка, можна
виокремити шість поколінь війн: перше покоління – війни античних часів,
аграрних та кочових суспільств; друге − війни епохи мануфактурного
виробництва; третє − війни ранніх індустріальних суспільств; четверте −
війни розвинених індустріальних суспільств; п'яте − локальні конфлікти і
«холодна війна» ядерної епохи; шосте − неконтактні дистанційні війни із
застосуванням інформаційної зброї.
На думку фахівців, важливою складовою сучасних війн є
інформаційне протистояння. Як справедливо зазначає М. Требін, через
свою специфічність інформаційне протиборство є невід’ємною складовою
сучасних війн. Його особливістю є те, що воно ведеться постійно, перехід
від латентної до відкритої фази інформаційного протиборства здійснюється
дуже швидко у зв’язку з величезним арсеналом сил і засобів «подвійного
призначення», що наявні в інфосфері тієї або іншої держави і які можуть
ними використовуватися для досягнення поставлених цілей. Масштаби
інформаційного протиборства настільки грандіозні, що підготовка до нього
не може бути спонтанною. Вона повинна мати плановий, систематичний
характер, заснований на глибокому знанні законів і закономірностей
інформаційного протиборства, принципів його організації 4.
Напевно, руйнівні наслідки війни проявляються не тільки у людських
жертвах, економічних та територіальних втратах, а й в деформаціях

2

Сенченко О. Новітні війни з використанням інформаційно-психологічної зброї.
Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 8. – С. 34 – 35.
3
Панфілов О. Ю. Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних
трансформацій: силовий аспект: Монографія. Харків: Майдан, 2007. – C.257.
4
Требин М. П. Сучасний світ і його війни. Вісник Національного університету
Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права,
політологія, соціологія. – Х.: Право, 2016. – № 2 (29). – С. 11.
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свідомості окремих громадян та цілих народів, що особливо проявляється в
інформаційних війнах ХХІ ст.
Визначаючи сутнісні характеристики війни, науковці виокремлюють
так звані «справедливі» та «несправедливі» війни. В цьому контексті
В. Лісіцин стверджує, що згідно з принципом jus ad bellum справедливою
війною вважається збройне протистояння, що зумовлене відповідними
причинами. Аналізуючи історичний досвід, можна зробити висновок, що у
багатьох випадках сторони, що ворогують, посилалися не на справжні, а на
уявні справедливі причини для війни. Зазвичай вважається, що захист
своєї землі є справедливою справою5.
Наявний поділ війн є достатньо умовним, оскільки розуміння
справедливості у сторін конфлікту може мати різне історичне та
фактологічне
підґрунтя,
учасники
конфлікту
можуть
своєрідно
інтерпретувати різноманітні події та їх наслідки.
Війна
затримує
загальний
соціально-економічний
розвиток,
зменшуючи ресурси, що могли б покращити умови життя людей.
Справедливість вимагає, щоб матеріальні тягарі війни були розподілені
пропорційно
між
усіма
верствами
суспільства.
Однак
зазвичай
спостерігається інше явище. Основна маса людей біднішає від бойових дій,
а деякі групи підприємців значно збільшують свої статки. Соціальноекономічну несправедливість війни критикував один із найвідоміших
прихильників пацифізму Бертан Рассел. За його словами, протягом
наполеонівських війн землевласники Англії безперервно збільшували свої
прибутки від передачі земель в оренду, у той час, як маса найманих
робітників зазнавала зниження зарплатні і рухалася до все більшого
зубожіння6.
Враховуючи історичний досвід, необхідно зазначити, що появі війн у
різних її формах може сприяти послаблення та розпад імперій. Так, після
краху Радянського Союзу виникла низка воєнних локальних конфліктів,
основою яких були релігійні, економічні та політичні причини. Посилення
воєнних конфліктів на пострадянському просторі також було зумовлене
імперськими амбіціями Росії, яка прагнула зберегти свій вплив на
республіки колишнього СРСР.
Однією з них є незалежна Україна. Росія не мислить свого існування
без України й тому всілякими засобами намагається повернути її у власне
лоно. Виявом імперських амбіцій у наші дні стало таке явище, інспіроване
5

Лісіцин В. В. Несправедливість війни. Вісник Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії. – 2014. –
№1116, вип.50. – С. 32.
6
Russell В. Justice in War-Time. Сhicago, London: The Open Court Pub. 1916. – Р.27.
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Росією, як гібридна війна. Характерно, що в цій війні застосовуються як
воєнні, так і не воєнні сили й засоби. Чільне місце серед них відводиться
інформації.
Поняття «гібридна війна» одним із перших у науковий обіг увів
Г. Маклуєн.
Вчений-політолог у своїх наукових працях детально
проаналізував роль інформації в сучасному світі, сформулював важливий
висновок про те, що засоби масової комунікації не лише збільшують
багатство суспільства, але й є серйозним ресурсом впливу на опонента чи
ворога. Г. Маклуєн запропонував світу новаторську тезу: істинно тотальна
війна − це війна за допомогою інформації. На основі багаторічних
досліджень він довів, що сучасні війни зазвичай ведуться в інформаційному
просторі та за допомогою інформаційних видів озброєнь7.
За визначенням фахівців, «гібридна війна» − це прагнення однієї
держави нав’язати іншій (іншим) свою політичну волю шляхом комплексу
заходів політичного, економічного, інформаційного характеру і без
оголошення війни відповідно до норм міжнародного права. Гібридна війна
не ведеться окремо, вона є паралельним процесом і має на меті
психологічний параліч противника. У такому разі виділяють три сфери
ведення бою – це фізична, моральна і ментальна. За таких умов
інформаційне протиборство набуває нової форми боротьби сторін, у якій
використовуються різноманітні, спеціальні засоби задля того, аби якомога
сильніше збільшити свій вплив на інформаційний простір та інформаційні
ресурси, а також на особовий склад противника, який тепер становить не
тільки боєздатні резерви, а все населення країни або країн, що беруть
участь у конфлікті на боці противника. Гібридна війна, як і звичайна
концепція ведення бойових дій має на меті досягти стратегічних цілей і,
зрештою, перемогти8.
Узагальнюючи різноманітні теоретичні погляди на характер і
практичний перебіг останніх воєнних конфліктів В. Телелим, Д. Музиченко
та Ю. Пунда відзначають, що основними ознаками конфлікту, які дають
підстави класифікувати його як «гібридну війну», є:
 залучення
до
протиборства
незаконно
створених
збройних
формувань,
найманців,
представників
криміналітету,
диверсійнорозвідувальних сил;
 втягування цивільного населення у конфлікт як добровільних чи
найнятих за платню «живих щитів»;
7

Маклюен Г. М. Внешние расширения человека /пер. с англ. В. Николаева; закл.
ст. М. Вавилова. – М.; Жуковский: КАНОН – пресс – Ц, Куликово поле, 2003. – С.202.
8
Киричок А. П. Гібридна війна як стимулюючий чинник зміни парадигми освітньої
підготовки фахівців сфери зв’язків із громадськістю. Держава та регіони. Серія: Соціальні
комунікації. – 2015. – № 4. – С. 123.
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 загроза застосування збройних сил, які розгортаються вздовж
державного кордону, у разі застосування однією зі сторін військової сили
проти власного «мирного населення»;
 блокування спроб міжнародної спільноти врегулювати конфлікт
відповідно до норм міжнародного права;
 потужний інформаційно-психологічний вплив, спрямований на
дестабілізацію обстановки всередині конфліктуючої держави, зниження
підтримки населенням діючої системи влади, забезпечення підтримки дій
інсургентів, створення негативного іміджу влади конфліктуючої держави на
міжнародній арені;
 максимально можливе посилення протистояння з конфліктуючою
державою в економічній, дипломатичній, інформаційній та інших сферах9.
Можна констатувати, що здійснення «гібридної війни» передбачає
застосування як відкритих, так і прихованих засобів агресії, при цьому
останні є основними. Особлива загроза полягає у її латентному впливі на
свідомість та підсвідомість громадян причому як противника, так і власне
країни-агресора. Під час проведення «гібридної війни», на громадян країнучасників цього протистояння здійснюється перманентний інформаційнопсихологічний вплив з метою маніпуляції свідомістю широких верств
населення й отримання влади над суспільною думкою.
Як слушно зауважує О. Саєнко, головним завданням інформаційнопсихологічного впливу є зміна установок особистості. Для цього в ході
гібридної війни усе, що сьогодні поширюється російськими засобами
масової інформації на території України, особливо у східних областях, є
відвертим перекручуванням картини дійсності. Використовуються нові, а
точніше, брудні методи та способи ведення цієї війни: підкуп, шантаж,
залякування, викрадення людей, захоплення державних об’єктів, органів
місцевої влади та об’єктів критичної інфраструктури, організація та
проведення терористичних актів. Усе це супроводжується резонансними
акціями насильства до непокірних та проявами мародерства. Механізм
інформаційно-психологічного впливу ґрунтується на маніпуляції свідомістю
мас і внесенням у свідомість цілеспрямованої дезінформації. Механізм
духовного насильства над людиною, групою, масою спрямований на
спотворення повідомлення про реальність, щоб, незважаючи на їх
неправдивість, особа приймала їх як вірогідні й вчиняла б відповідно до цієї
деформованої інформації10.

9

Телелим В. М., Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. Планування сил для виконання
бойових завдань у «гібридній війні». Наука і оборона. – 2014. – № 3. – С. 31.
10
Саєнко О. Г. Механізм інформаційно-психологічного впливу в умовах гібридної
війни. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія:
Психологія. 2015. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2015_1_11.
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Гібридна війна за своєю сутністю має нелінійний, некласичний
характер. Для її здійснення агресор застосовує низку методів та засобів
воєнного, економічного, інформаційного, політичного та духовного
характеру.
У цьому контексті доцільно погодитись з думкою А. Дорошевич, яка
підкреслює, що було б помилковим зводити гібридну війну тільки до її
інформаційної складової, можливостей обробляти гігантські масиви даних,
вибудовувати безструктурні суб’єкти. Така війна має свої особливі ознаки,
це
війна
між
різними
рівнями
цивілізаційного
розвитку,
де
використовуються не тільки і не стільки воєнні засоби, а й легальні
інструменти управління, демократії, культури, ЗМІ, освіти, що не
відокремлює їх від повсякденного життя і робить ефективним засобом
маніпулювання. Якщо раніше суб’єкти воєнних дій були цивілізаційно
порівнянними, використовували відносно однакові засоби, сьогодні
ведеться війна за рахунок розрізнення в цивілізаційному рівні розвитку.
Гібридна війна ведеться і проти ворогів, і проти друзів, вона тотальна.
Мислення та поведінка перепрограмовуються зовні, що люди самі руйнують
свою державу та владу всередині, відбувається саморуйнування.
Інформаційні та соціальні технології легко проникають крізь структурні
форми будь-якого походження і функціонування (державні кордони,
влада), засновані на поєднанні хаосу та впорядкування11.
У наш час, на думку Є. Магди, саме Росія використовує широкий
спектр методів гібридної війни: «криве дзеркало» – перекручування та
пересмикування фактів та дискурсів;
«легітимний вигнанець» –
можливість використання особи колишнього Президента Віктора Януковича
для тиску та піддання сумнівам легітимності нинішньої влади; «спекуляції
на історії» – очевидно неновий інструмент, сутність якого полягає у
педалюванні
дискусійних
моментів
українсько-російської
історії;
«заперечення очевидного» має на меті зберігати обличчя, створювати
видимість відсутності агресії; «килимове бомбардування дезінформацією»
призводить до зростання панічних настроїв, зневіри, появи численних ліній
розколу в українському суспільстві, що врешті має призвести до
дестабілізації ситуації всередині країни; «перетягування Заходу» –
намагання створити проросійську коаліцію помножуються на активне
лобіювання інтересів Росії чинними та колишніми європейськими
політиками. До цього варто також додати активну інформаційну кампанію,
спрямовану на формування позитивного образу Росії в Європі. «Показна
миротворчість» так само має на меті створити ілюзію Москви як мирно
11
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налаштованої та непричетної до конфлікту сторони. З іншого боку, має
запевнити в наявності інтересів Росії на території України та права їх
відстоювати. «Гримаси демократії» використовуються для нагнітання
внутрішньополітичного напруження в Україні. Марш «Барсу» та ВВ-шників
на Київ – яскравий приклад використання такого методу. «Економічні
лещата» мали б підштовхнути Україну до економічного краху. Виснажена та
об’єктивно залежна від російських ринків економіка й нині знаходиться на
межі, втім спостерігаються і позитивні тенденції. «Фактор газу для Європи»
– випробувана стратегія звинувачення України у минулих реальних та
майбутніх потенційних проблемах із зимовими поставками газу12.
Фахівці констатують, що вагомим ресурсом «гібридної» війни, яку
здійснює Росія проти України на сучасному етапі, стали соціальні мережі.
Так, експерти ще з початку Майдану в Києві помітили, що у соцмережах
Росії, а також країн-сусідів (Польщі, Румунії, Угорщини, Австрії) почала
з’являтися велика кількість негативних коментарів про Україну. Причому їх
аналіз вказував на те, що така акція готувалася заздалегідь, адже під час
написання коментарів у Польщі використовували молодіжний сленг, в
Австрії – віденський діалект. Польські журналісти з’ясували, що ці
коментарі розсилалися з російських ІР-адрес. Важливим інструментом
інформаційного впливу Росії на Україну є книжкова продукція
антиукраїнського змісту, в якій заперечується існування окремої від росіян
української нації з власною мовою, культурою та історією, ставиться під
сумнів право української нації на самовизначення й утворення національної
держави, а незалежність України характеризується як сепаратизм,
розпалюються міжнаціональна та релігійна ворожнеча, у свідомості
громадян РФ, а також російськомовних громадян України формується образ
ворога-українця. Варто зауважити, що такі книги почали з’являтися ще у
2000-х роках, проте масово почали публікуватися цього року.
Одним із вагомих інструментів антиукраїнської пропаганди Росії є
кінопродукція − численні серіали та фільми, які донедавна масово
транслювалися загальнонаціональними українськими телеканалами. У такій
кінопродукції українців показують як негативних персонажів, перекручують
історичні факти про Україну, звеличують дії російських військових і
силовиків, зокрема під час окупації українських земель тощо.
Окремим інструментом інформаційного впливу Росії є так звані
науково-дослідні центри, що мають свої представництва в колишніх
радянських республіках і, за прикладом європейських грантових
організацій, набули статусу автономних некомерційних організацій
(«Институт
стран
СНГ», «Международный институт политической
12
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экспертизы», «Русский институт», «Институт национальных стратегий»,
«Кавказский
институт
демократии»
та
«Институт
евразийских
исследований»), спеціально-створені молодіжні «недержавні» організації
(Кримський «Прорив», закарпатський Русинський «Прорив», «Євразійський
союз молоді» та фонди («Русский мир»)13.
Отже, на сьогоднішній день Росія здійснює проти України так звану
«гібридну війну», застосовуючи як воєнні, так і не воєнні сили й засоби.
Інформаційна зброя задіяна у такій війні, спрямована не тільки проти нашої
держави, а й проти низки інших країн, особливо тих, що підтримують
Україну у боротьбі з агресором. Водночас Україна, всі держави доброї волі
шукають шляхи до миру, створюючи різноманітні площадки для
переговорних процесів.
І все ж переважна більшість людей, народів і культур світу віддають
перевагу цінності «миру». Найбільш переконливо означену орієнтацію
представив німецький філософ Імануїл Кант. У трактаті «До вічного миру»
філософ доводить можливість його встановлення та існування у
планетарному масштабі, на відміну від скептиків, які стверджують, що
людина – це «агресивна тварина», не здатна до мирного існування.
І. Кант доводив, що будь-яка людина і держава врешті-решт є
розсудливими, їх лише необхідно поставити у такі практичні взаємини і так
організувати побудову відносин, щоб егоїстичні схильності взаємно
паралізували одна одну. Тобто він не ставив питання про моральне
переродження людей, а прагнув до того, щоб носії немирних намірів були
поставлені в таке становище, при якому вони змушені підкорятися
примусовим щодо суб’єктивної волі законам, які забезпечують злагоду,
тобто можливість взаємного існування. До цієї проблеми він не підходив
абстрактно, визнавав існування ворожнечі, породженої відмінностями в
соціальних передумовах життя, мовах і релігіях. Під кутом зору загроз миру
і злагоді між народами він формулює дві гарантії, що, на його думку,
нейтралізують зазначені джерела ворожнечі. Першою із них є зростання
культури, поступове зближення людей і спрямування їх спілкування до
більшої згоди на принципах, що передбачають не послаблення соціальних,
економічних і культурних сил, які є у них, а їх рівновагу та активне
змагання. Другою гарантією він вважав бажання економічного процвітання,
притаманне кожному народові14.
У наш час відбувається поступове переформатування системи
міжнародних відносин, що потребує чіткого забезпечення мирного
існування народів, створення правових гарантій недопущення війни.
13
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Конфлікт в Україні показав, що дії держав з позиції сили можуть
порушувати правила та норми, що вже існують, ставити під сумнів цінність
миру, навіть після гіркого досвіду двох світових воєн.
У цьому контексті актуальними є положення щодо закону про вічний
мир, сформульовані І. Кантом. Вони можуть вважатися імперативами
становлення миру між народами і державами: жодна держава не повинна
насильно втручатися в політичний устрій та управління іншої держави;
державні борги не повинні використовуватися для цілей зовнішньої
політики; жодна держава під час сутички не повинна вдаватися до таких
засобів, які зробили б неможливою взаємну довіру в майбутньому; у
відносинах держав між собою не може існувати жодного іншого шляху
вийти зі стану постійної війни, ніж зректися подібно окремим людям своєї
дикої (беззаконної) свободи15.
На думку сучасних фахівців, гарантією нового міжнародного порядку,
що ґрунтується на прагненні усіх спільнот до мирного співіснування і
досягнення спільного блага, повинно стати оновлене міжнародне право.
Виходячи з цього, інститут переговорів, посередництва, примирення та
арбітражу, що виражає міжнародне право, потребує підтримки з боку усіх
сторін міжнародних відносин. Прогрес у цьому напрямі дасть змогу
міжнародній спільноті здійснити перехід від простого скупчення держав до
структури, у межах якої стає можливим мирне вирішення конфліктів. Звідси
міжнародне право повинне унеможливити диктат волі сильнішого у
міжнародних відносинах16. Тобто цінність миру повинні визнавати не лише
формально, але й фактично усі суб᾽єкти міжнародного права, утверджуючи
її у своїй зовнішній політиці.
Мир є однією з базових загальнолюдських цінностей, яка потребує
постійного захисту задля збереження життя на Землі. Мета миру як
загальнолюдської цінності полягає у задоволенні всезагальної потреби
безпеки та відсутності загрози життю. Мир вважають найвищою політичною
цінністю як умову збереження найвищої цінності людини. Під миром
необхідно розуміти мирний час, епоху в історії будь-якої держави, коаліції
держав, яка позначена відсутністю відкритих військових конфліктів між
народом, який проживає на території що розглядається та іншим народом.
Мир базується на невійськовій зовнішній політиці між державами,
врахуванні національних інтересів кожної з сторін, а також на договорах
або інших документах, що підписуються між сторонами. Нерідко мир
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переривається війною. Відсутність миру виключає суспільну і особисту
безпеку17.
Проблему цінності миру у свій час розробляв відомий вчений-гуманіст
Альберт
Швейцер, який репрезентував
«етику благоговіння перед
життям». Так, у праці «Культура і етика» він доводить необхідність
відповідальності і самостійності людини для збереження цивілізації.
Відповідно до ідеалу матеріального і духовного буття людини, етика
благоговіння перед життям вимагає від людини (при максимальному
розвиткові всіх її здібностей і в умовах найширшої матеріальної і духовної
свободи) боротися за те, щоб залишитися правдивою стосовно самої себе,
розвивати в собі співчуття і діяльну співучасть у долях усього життя, що її
оточує. Вона має глибоко обмірковувати, продумувати і постійно
усвідомлювати всю відповідальність, що накладає на неї життя18. Дослідник
зазначає, що проблемою збереження миру має опікуватися кожна людина,
а цінність людського життя є стрижнем існування всіх інших цінностей.
Як відомо, цінність миру особливо гостро відчувається під час війни.
Україна не раз упродовж своєї історії ставала об᾽єктом нападу з боку
агресорів, тому пошана до миру, людського життя завжди була в центрі
уваги вітчизняних письменників, поетів, вчених, діячів культури та
мистецтва.
На думку вчених, для запобігання насильства та збереження миру
варто запроваджувати так звану миротворчу освіту у всіх країнах. Цей тип
освіти набув поширення у державах Західної Європи після Другої світової
війни.
Миротворча освіта − це основні знання, настанови та цінності, що
прагнуть трансформувати такі способи мислення, настанови та поведінку
людей, що створюють або поглиблюють насильницькі конфлікти19. Вона
спрямована на виховання культури миру − усвідомлення цінності й
значущості ненасильницьких практик поведінки на індивідуальному рівні та
недопущення війни як засобу врегулювання міжнародних суперечок.
На думку Л.Новарро-Кастро, Дж.Наріо-Галасе, культура миру − це
сукупність ціннісних установок, світоглядних орієнтацій, традицій, типів
поведінки і способів життя, заснованих на повазі до життя, припиненні
насильства, заохоченні ненасильства і практичній відмові від насильства
через звернення до освіти, діалогу та співпраці; повазі до суверенітету,
територіальної цілісності і незалежності держав; повній повазі та
дотриманні всіх прав і основних свобод людини; прихильності до мирного
17

Швейцер А. Культура и этика. – [Електронний ресурc]. – URL: http://RoyalLib.ru pdf
Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу:
антропологічні виміри. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. –
2013. – Вип. 55. – С. 331.
19
Швейцер А. Культура и этика. – [Електронний ресурc]. – URL: http://RoyalLib.ru pdf
18

~ 46 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

врегулювання конфліктів; повазі й заохоченні рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків; прихильності до принципів свободи, справедливості,
толерантності, солідарності, співпраці, культурної різноманітності, діалогу і
взаєморозуміння на всіх рівнях суспільства та між народами20.
З метою утвердження культури миру необхідно відмовитись від
стереотипів та настанов культури війни, продемонструвати її негативну
сутність у всіх її проявах.
Концепції «культури війни» опрацьовані ЮНЕСКО в Декларації про
культуру миру та Програмі дій у галузі культури миру. Їхня мета – сприяти
глобальному рухові на етапі переходу від культури насилля і війни до
культури миру. Заклики до ненасилля у третьому тисячолітті здатні
формувати
цінності
миролюбства,
миротворчості,
толерантності,
неагресивності мислення і поведінки. Це принципово нове розуміння
широти амплітуди миротворчості не лише між державними, а й
соціокультурними
групами
країни
з
максимальним
врахуванням
21
соціокультурних і національних особливостей .
Важливе значення у розвитку миролюбства та вихованні культури
миру має система освіти, яка повинна формувати у суб᾽єктів навчання
людиноцентричний світогляд. У цьому контексті у справі формування
ідеалу миролюбства як ключової домінанти суспільної свідомості нашого
національного соціуму головну роль відіграє саме система освіти, особливо
її
гуманістично-інноваційна
реформа,
заснована
на
принципах
22
демократизму та людино центричності .
Освіта є потужним засобом формування неконфліктної свідомості,
миролюбного світогляду, що дозволяє у подальшому його носіям
реалізовувати принцип миру у політичній, державній, професійній
діяльності. Розвиваючи таку логіку, дослідники стверджують, що наукове
обґрунтування холістичного підходу до «освіти задля встановлення миру»
передбачає вирішення завдань, які по суті презентують три варіанти
визначення предмету «освіти для встановлення миру»:
1. Навчання розв’язанню конфліктів сконцентроване на соціальноповедінкових проявах конфліктів. Така освіта зорієнтована на формування
умінь вирішення міжособистісних конфліктів техніками переговорів та
посередництва, а також на вироблення вмінь налагодження комунікацій
шляхом активного слухання, визначення потреб, розділення фактів та
емоційних висновків.
20

Navarro-Castro, L., Nario-Galace, J. Peace Education. A Pathway to a Culture of
Peace. // Quezon City: Center for Peace Education, Miriam College. – 2008. –171 p.
21
Культура мира. Диалог между цивилизациями и культура мира. ООН. URL:
http://www.un.org/ru/peace/culture/culture.shtml
22
Скорик А. Я. Насилля і мас-медійний контент. Культура і сучасність. – 2014. –
№1. – С.10.
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2. Навчання демократії базується на розумінні, що з демократизацією
суспільства випадки вирішення конфліктних ситуацій за допомогою грубої
сили зменшуються. Мета навчання вбачається у формуванні відповідальних
громадян, які змушували б державу звітувати перед суспільством щодо
відповідності її політики стандартам миру.
3. Навчальний курс прав людини ставить за мету довести, що
обізнаність громадян у сфері прав людини стає основою для реалізації такої
стратегії, котрій повинно слідувати людство задля того, щоб наблизитися
до моделі мирної глобальної спільноти 23.
На жаль, людство в цілому та окремі держави й народи починають
усвідомлювати цінність миру лише після чергової війни і великих втрат
спричинених нею. Чи може людство повністю відмовитись від війни як
засобу досягнення певної мети та вирішення конфліктних ситуацій, є
питанням дискусійним? Позаяк мир і війна як глобальні та суспільні
феномени знаходяться у діалектичній єдності й обумовлюють існування
один одного.
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Viktor Andrushchenko

THE CIVILIZATION VALUE OF PEACE IN
AN EDUCATIONAL CONTEXT
Summary. The article deals with the problem of the relationship between war
and peace, which is eternal in history, the theme of numerous philosophical, historical,
sociological and cultural studies. The author emphasizes that an alternative to Kant Hegel is important in its understanding. The first of them calls for "eternal peace," the
second advocates the significance of the war, which, in his conviction, ensures
mankind from stagnation and decay. It is also important to interpret this problem
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from the standpoint of so-called "just" and "unfair" wars: the first of them is due to
protection from the aggressor; the second is due to the desire to conquer new lands,
countries and peoples. There are other approaches. Meanwhile, whatever
interpretation we choose, the fact remains that the "war" is a constant companion of
civilization. At the same time, the "peace" predominantly exists as a dream, whose
achievement in a civilization dimension is constantly being removed. The author pays
special attention to the analysis of modern wars, in particular "hybrid", examines the
role of education, science and culture in their struggle.
Key words: humanity, civilization, war, peace, preservation of peace,
education, science, culture.
Wiktor Andruszczenko

WARTOŚĆ CYWILIZACYJNA POKOJU
W KONTEKŚCIE EDUKACYJNYM
Streszczenie. Artykuł zawiera analizę odwiecznego w historii problemu relacji
między wojną i pokojem, który jest tematem licznych studiów filozoficznych,
historycznych, socjologicznych i kulturowych. Autor podkreśla, iż w tym ujęciu ważna
jest alternatywa Kanta – Hegla. Pierwszy z nich wzywa do «wiecznego pokoju», drugi
zaś opowiada się za znaczeniem wojny, która według jego zdania chroni ludzkości
przed stagnacją, zepsuciem, upadkiem. Ważne jest również, aby zinterpretować ten
problem z punktu widzenia tak zwanych «sprawiedliwych» i «niesprawiedliwych»
wojen: pierwsza z nich wynika z potrzeby ochrony przed agresorem; drugi – z
pragnienia zdobycia nowych ziem, krajów i narodów. Istnieją inne podejścia.
Tymczasem, niezależnie od tego, jaką interpretację wybieramy, faktem jest, że
«wojna» stale towarzy cywilizacji. Jednocześnie «pokój» istnieje przede wszystkim w
postaci marzenia, którego osiągnięcie w wymiarze cywilizacyjnym ciągle się oddala.
Autor zwraca szczególną uwagę na analizę współczesnych wojen, w szczególności
«hybrydowych», bada rolę edukacji, nauki i kultury w ich walce.
Słowa kluczowe: ludzkość, cywilizacja, wojna, pokój, zachowanie pokoju,
edukacja, nauka, kultura.
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Сергій Максименко

ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
В ПОБУДОВІ МИРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Анотація.
Стаття
присвячена
методологічно
важливому
питанню
дослідження особистості як об’єкта пізнання наукової та практичної психології.
Відрефлексовано науково-історичний досвід розуміння психології особистості,
джерел та рушійних сил її виникнення, становлення й існування, наявні
теоретичні парадигми особистості і методи її вивчення (дослідження). На підставі
аналізу виявлені суперечності між глибокими і об’єктивними професійними
психологічними надбаннями про особистість, та неможливістю практичної
психології прямо використовувати напрацювання наукової психології через різну
логіку об’єкта дослідження, відсутність адекватного методу, який здатен вивчити
особистість в її мінливості і сталості, в її генетичному розвитку-русі. Метод
виступає центральною ланкою всієї проблеми психології особистості, оскільки він
є не лише засобом отримання наукових емпіричних фактів. Метод являє собою ще
й засіб втілення наукового знання, спосіб його існування і зберігання.
Наголошено, що центральним у вивченні розвитку і функціонування особистості є
генетичний аспект. З цієї точки зору розглянуто підґрунтя та витоки особистості,
проаналізовано ґенезу становлення особистості, її сутнісні характеристики та
взаємозв’язок із можливими станами її подальшого життєвого шляху. Наголошено
на власній активності особистості. Розглянуто експериментально-генетичний
метод, принципи, на яких він ґрунтується, його переваги і обмеження у вивченні
особистості. Зазначено, що природа особистості така, що вона існує як факт лише
в русі, в розвитку. Особистість завжди і незмінно впливає і діє, здатна до
навчання і розвитку, до вираження власного внутрішнього світу, до внутрішнього і
зовнішнього перетворення, саморегуляції поведінки, до духовного пошуку
внутрішнього сенсу буття. Доведено, що адекватним методом вивчення такої
складної системи, як особистість, є генетико-моделюючий метод. Він дозволяє
дослідити особистість у стані існування і постійної зміни, розрахований на роботу з
цією унікальною цілісністю, що саморозвивається, враховує її розвиток у
генетичному аспекті.
Ключові слова: особистість, генетична психологія, експериментальногенетичний метод, генетико-моделюючий метод, внутрішній світ особистості,
сутнісні ознаки особистості, здатність до навчання і саморозвитку.

Вступ. Нове бачення проблем особистості як дійсного предмету
психологічного дослідження вимагає серйозної методологічної рефлексії:
необхідно виявити і сформувати нові підходи до організації психологічного
аналізу, психологічного дослідження, визначити його дійсні критерії
евристичності і практичної ефективності психологічного знання про
природу, джерела та рушійні сили розвитку особистості. Важливо
розробити засоби і методи верифікації емпіричних даних і окреслити
методологічні парадигми, щоб була можливість «звести кінці з кінцями»
знанням про особистість протягом її онтогенезу. Шлях, яким має йти наше
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дослідження
передбачає
пошук
способів
аналізу
і
засобів
експериментування, які дадуть можливість вийти на нові обрії розуміння
зародження самого життя і визначити, де, чому і як з’являється психічне, та
реальність, яка існує і є істотною в житті кожної людини.
Всі ці питання загальнонаукового методологічного плану необхідно
вирішувати в межах сучасних досягнень і завдань не лише педагогічної,
загальної чи патопсихології, а й практичної психології, яка покликана
орієнтуватися на вимоги, що висуваються до системи народної освіти,
охорони здоров’я і організації тих соціальних впливів, які здійснюються в
дошкільних закладах, школах, закладах вищої освіти і в галузі
післядипломної освіти.
Зрозуміти особистість – це відповісти на одне з ключових питань: з
чого ж починається життя? Що конституює саме по собі життя людини?
Саме так принципово ставимо ми питання, і саме з цієї позиції намагаємося
рефлексувати науково-історичний досвід, що накопичений у світовій
психології, зрозуміти психологію особистості, саму логіку її виникнення,
становлення і існування, відкрити психологічні механізми цього
грандіозного явища, цього дива, яким є особистість людини, а зрозумівши,
вибудувати теоретичну парадигму особистості і метод її дослідження. І з
цієї точки зору ми прагнемо обережного, зацікавленого і професійного тих
надбань, що містяться в просторі психології особистості, тих фактів і
поглядів, які є зазвичай дуже глибокими і вірними, а часто й просто
геніальними. Проте вони не відповідають на поставлені суттєві питання.
Виклад основного матеріалу. Ми виходимо з визнання єдності
людської природи, складної структурованості особистості. Суттєвим
завдання є виявлення і визначення цієї структури. З іншого боку, нам
необхідно виявити ту центральну, вихідну рушійну силу, яка спонукає
динамізм і розвиток складно структурованої особистості, визначити
механізм цієї динаміки.
Зрозуміло, що ця індивідуально зорієнтована, єдино правильна в
практичній психології позиція повинна ґрунтуватися на об’єктивному
науковому знанні про людину, індивідуальність. Чому це ігнорується? Чому
психолог не може і не хоче використати наукове знання, а покладається на
буденні враження і схеми? Тому що таким є об’єктивний стан речей –
існуючі в науковій психології результати не можуть бути прямо й
безпосередньо використані – втілені в практиці. Так само не можуть прямо
використовуватися і способи отримання цих знань. Наукова психологія
дуже довго розвивається за схемою природничої науки – її об’єкт штучно
відсторонюється і розглядається за логікою мети дослідження, а не за
власною логікою самого об’єкта (психіки людини). Накопичуються маси
окремих фактів про окремі (штучно виокремлені) явища, але їхня сукупнсть
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ніколи не дає цілісності. І не може дати. Відбувається те, про що Г.Олпорт
образно сказав: «Ми знаємо, як працює мислення більшості здорових
людей, але це нічого нам не дає для того, щоб зрозуміти, про що і як думає
конкретний представник цієї більшості»1. У даному випадку йдеться про
різницю предметів вивчення: предмет психолога-дослідника завжди дуже
вузький (це може бути навіть не окремий процес, а його елементи –
складові), і, з наукового погляду, чим він вужчий, тим ефективнішим буде
дослідження. А предмет психолога-практика завжди один і той же –
психологічні особливості конкретної особистості, тієї, яка перед ним. От і
виявляється, що практичний психолог не може прямо використати наукові
знання, як би він їх не об’єднував, – заважає важливий нюанс: вони
отримані за логікою дослідників. Не може він використати і способи
отримання цих знань з тієї ж причини. Така суперечність долається, якщо
змінюється методологія наукових досліджень – вони повинні давати цілісні,
а не розрізнено-елементні знання і відображати (відтворювати) логіку
об’єкта, а не логіку дослідників. Нам здається, що потрібно досліджувати
інтеграцію предмета наукової психології – ним має стати психологія
особистості як цілісності.
Поняття про людину є системоутворювальним, таким, що спрямовує
антропологічний хід мислення, а разом з тим і стратегію пізнавальної
діяльності суб’єкта. Це поняття має розглядатися ще й як світоглядний
принцип, що визначає характер та спосіб виділення як предмета пізнання,
так і способу його розкриття.
Отриманих у сучасній психології конкретних емпіричних фактів
достатньо
для
того,
щоб
вони,
засвоєні
суб’єктом
пізнання,
використовувались у дослідженні особистості як дійсного предмета
пізнання, і подальше його звуження. Отже, «здрібнення» отриманих даних
може, звичайно, відбуватися в окремих галузях психологічної науки, що
потім, безумовно, відіграє свою роль і в психології особистості. Ми маємо
той рівень розвитку експериментальної психології, коли отримані наукові
знання є відносно достатніми для інтегрального дослідження особистості.
Необхідний новий науково виважений погляд, нові методологічні
позиції для подальшого результативного руху. До його створення нас
спонукає і та очевидна обставина, що сучасна психологія підійшла до тієї
межі, коли, за думку Л. Виготського, «подальше просування по прямій лінії,
просте продовження все тієї ж самої роботи, постійне накопичення
матеріалу виявляється безплідним або навіть неможливим»2.

1

Оллпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002. – 461 с.
Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса // Собр. соч. – М.:
Педагогика, 1982. – Т. 1. – С. 115.
2
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Психологічна наука вже вичерпала той період свого розвитку, коли
відкриття робилися на підставі штучного розчленування цілісного суб’єкта
на окремі частини і пізнанні кожної з них. Цілісність, унікальність
особистості є першим найважливішим її атрибутом. Тому можлива в
майбутньому наука про особистість повинна мати справу з найбільш
суттєвою її властивістю – унікальністю її психологічної організації.
Особистість є тим, що об’єднує і вибудовує психічний світ людини,
утворюючи неповторний візерунок, властивий даному конкретному
індивіду. Зазначимо, що «ранній» Г.Костюк саме так сформулював предмет
психологічної науки. Тож коли ми міркуємо про те, яким же чином нам
рухатись далі в розумінні природи психічного, в розумінні особистості, то
стає зрозумілим, що відштовхуватись треба від відомого механізму, який
виокремлювали і Л. Виготський, і Г. Костюк, і О. Леонтьєв, і П. Гальперін, і
О. Лурія – механізм цей є інтеріоризація як операціональний зміст
перетворення зовнішніх дій в ідеальні. Власне, на цьому побудована й
сутність концепції освітньої діяльності.
Центральним у нашому підході є генетичний аспект розвитку і
функціонування особистості, адже існує сутнісний взаємозв’язок між
ґенезою становлення особистості і практичною реалізацією тих станів, що в
них може перебувати особистість упродовж наступних періодів свого
життєвого шляху. Вирішуючи завдання пізнання моменту зародження і
моменту становлення психічного, нами доведено необхідність використання
генетико-моделюючого методу, який ґрунтується на наступних принципах:
єдності біологічного і соціального, аналізу за одиницями, системності,
проектування, креативності як прояв акмеологічного аспекту певного
сенситивного періоду в процесі привласнення здібностей (ці принципи
будуть розкриті у відповідному розділі книги). Центральним для нашого
дослідження є принцип єдності біологічного і соціального. Протиставлення
біологічного і соціального є, на нашу думку, певною мірою правильним, але
«підігнаним» під дослідницьку проблематику певного вченого. Насправді (в
логіці об’єкта), складно розмежувати, де в особистості біологічне, а де
соціальне, тим більше, що в онтогенезі соціальне стає біологічним.
Ми вважаємо, що на основі логіко-психологічного аналізу теорій
особистості та на підставі попереднього вивчення відповідних емпіричних
матеріалів нам вдалося підійти до виокремлення і вибудови власного
розуміння проблеми, побачити «відсутню ланку», нерозробленість і
незрозумілість якої методологічно не дозволяє рухатись далі. І саме тому
теорії особистості починають ніби повторювати одна одну, не додаючи
нічого істотного, а лише знаходячи нові тоненькі зв’язки, які пояснюють
деякі моменти в поведінці людини, її творчості і діяльності, але давно вже
не відкривають суттєвих кардинальних явищ. Так, теорія діяльності,
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розглядаючи діяльність як пояснювальний принцип психології людини, не
доходить до витоків.
Прогрес у науковому пізнанні психології особистості ми пов’язуємо з
необхідністю організації досліджень, які б фіксували особливості самого
предмета вивчення (логіка об’єкта) в його цілісності і унікальноспецифічній складності. Природа особистості така, що вона існує як факт
лише в русі, в розвитку. Отже, адекватним до її вивчення буде або
генетико-моделюючий підхід, або генетико-моделюючий метод. Ця теза
означає, що ми повинні викласти наше бачення специфіки вивчення явища
розвитку в генетичній психології, щоб чітко сформулювати свою позицію.
Лише після цього доречно приступати до концептуального викладення
нашого бачення проблем психології особистості.
Психічні явища людини не існують, насправді, окремо і розрізнено. У
своїй сукупності вони складають унікальний і неповторний візерунок –
психологічну цілісність (міжфункціональну психологічну систему). Лише
розуміння структурно-динамічних закономірностей даної цілісності може
відкрити нам як розуміння окремих її складових (психологічних функцій),
так і усвідомлення сенсу існування людини і шляхів оптимізації цього
існування. Ця цілісність і нерозривна єдність психіки людини і є те, що
утворює особистість.
Особистість – це форма існування психіки людини, здатної до
саморозвитку,
самовизначення,
свідомої
предметної
діяльності
і
саморегуляції та має унікальний і неповторний внутрішній світ.
Особистісність природи психіки людини означає, що будь-який окремий
психічний процес набуває дуже складної структури. Він має власні
закономірності і якості, але поряд з цим в ньому відображається вся
цілісність особистості. Тому, коли вивчають окремо психічне явище
(мислення, емоції, пам’ять тощо), лише спеціальне й штучне абстрагування
дозволяє досліднику робити висновки щодо нього в «чистому» вигляді.
Насправді ж це завжди – мислення конкретної людини, її емоції або будьякі інші явища. Цей вплив цілісності (її проектування) на конкретне явище
не є чимось «дріб’язковим», стороннім. Беручи до уваги мислення,
насправді його показники визначаються далеко не лише особливостями,
власне, інтелектуальної сфери: мотиви діяльності, цілі, цінності, нахили,
стійкі і тимчасові емоційні стани, навіть соматичне здоров’я – все це в
сукупності і визначає функціонування будь-якої психічної функції.
Особливо важливим виявляється врахування даного положення в галузі
практичної психології. Особистість має такі змістовні (ключові) ознаки:
цілісність, унікальність, активність, вираження, відкритість, саморозвиток і
саморегуляція.
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Неможливість вирішити загадку цілісності і унікальності особистості
зумовлена, як бачимо, не тим, що біологічне або соціальне її підґрунтя не
враховується, а тим, що існує потяг акцентувати одне з начал за рахунок
іншого. В дійсності, і біологічне, і соціальне, і духовне не пригнічують одне
одного, а складно і плідно взаємодіють, породжуючи унікальне «диво»
(термін О. Лосєва) – людську особистість.
Психологія, якщо вона хоче пояснювати феномен особистості в цьому
світі, не повинна бути ні «природничою» наукою, ні «соціальною». Вона
повинна згадати, що з давніх-давен слово «психологія» означало «знання
душі», і займатися виключно цим, не відволікаючись хоч і важливі, але
супутні фактори.
Біологічна організація людського індивіда не лише забезпечує
природні потенційні можливості розвитку організму, а й створює особливий
психічний стан готовності до формування особистості, внутрішній світ
людини, її духовність. Саме тому він ще до народження є унікальним і
цілісним, цей індивід, наділений духовністю (станом готовності до
особистісного способу існування). Водночас особистість не зумовлена лише
біологічно. Необхідно враховувати, що саме по собі біологічне в особистості
є продуктом, результатом і втіленням людської активності двох люблячих
соціальних істот – особистостей. Отже, йдеться передусім про соціальну (і
духовну!) природу біологічного підґрунтя особистості... І про нескінченний
плин переходу один в одного цих атрибутивних детермінант людського
буття – біологічного, соціального, духовного.
Разом з тим, здатність людини навчатися, тобто засвоювати і
привласнювати культурно-історичний досвід, є точно так само важливим,
хоча й принципово іншим за природою атрибутом існування особистості.
Тож антиномічність біологічного і соціального є явно надуманою, штучною.
Суттєвою ознакою особистості є її здатність до вираження власного
внутрішнього змісту. Йдеться про принципово творчу сутність особистості і
її становлення.
«Особистість, якщо Вона є, – підкреслює О. Лосєв, – взагалі
мислиться завжди і незмінно впливаючою і діючою»3. Виразне існування,
тобто, особистісне існування, за О.Лосєвим, є завжди синтезом двох планів
буття – внутрішнього і зовнішнього. Зовнішнє буття особистості – це її
образ те, що сприймається іншими. Внутрішнє ж – це сутнісне,
осмислюване і те, що припускається. Ми сприймаємо особистість, але вже в
цьому акті якось охоплюємо і враховуємо те, чого «не видно», але що
виражається з глибини. «Термін «вираження» вказує на певне активне
спрямування внутрішнього в бік зовнішнього, на деяке активне
3

Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – В кн. Философия. Мифология. Культура. – М.:
Политиздат, 1991. – С.21–185.
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самоперетворення внутрішнього у зовнішнє»4. Якщо особистісне буття є
виразним, це означає, що особистість має внутрішню і зовнішню сторони,
вони знаходяться у постійних динамічних взаємопереходах і домінує тут
внутрішнє (якщо домінуючим буде зовнішнє, перед нами буде не
особистість, а простий набір соціальних ролей, функціонер або «гвинтик»).
Виражаюча активність внутрішнього світу людини викликає життєвий рух
особистості, в якому вона зустрічається з соціальною дійсністю. Соціальна
поведінка будується як засвоєння і виконання великої кількості соціальних
ролей. Утворюється так званий рольовий шар структури особистості.
Рольова поведінка, наприклад, професійна, може бути досить міцною і
ригідною, придушувати виразність. Тоді особистість «обезличується»,
«інволюціонує». Розвиток полягає в тому, що виразність «проходить» через
шар соціальних ролей і особистість, її сутність відбивається на поведінці і
на продуктах діяльності. Розвиток вираження – втілення особистості
становить гостру педагогічну проблему. Як переконливо показав
О.Арсеньєв5, в педагогічному процесі цілі розвитку творчості (вираження,
опредметнення) і традиційні завдання навчання і виховання – є
антиномічними. Педагогічна система, як відображення системи державної,
має на меті передусім адаптувати дітей до наявних соціальних умов життя.
Це відбувається через пригнічення виразності (прошарок соціальних ролей
придушує виразність). Цим досягається органічне пристосування дитини до
соціальної дійсності, але при цьому блокується творчий початок. Вирішення
цієї дилеми, розвиток креативності дітей і дорослих залишається
глобальною проблемою сучасної світової освіти.
Здатність до саморегуляції поведінки – ще одна сутнісна ознака
особистості. Відомо, що тривалий період в онтогенетичному розвитку
збалансованість
психологічних
процесів
досягається
завдяки
неусвідомлюваним механізмам так званої базальної емоційної регуляції. Ці
механізми працюють незалежно від бажання людини, і сенс їхньої роботи
полягає в забезпеченні психологічно комфортного і стабільного стану
внутрішнього світу. Вони діють упродовж всього життя людини, але з
ускладненням життєвої ситуації (а це є прямим наслідком розвитку і
соціалізації) їх дія виявляється недостатньою – занадто складними й
неоднозначними стають умови життя. Тому в особистості здійснюється
формування принципово нових механізмів, які управляються свідомо самою
людиною. Першим з відомих є механізм вольової регуляції поведінки. В
ситуації боротьби різних, а часто й протилежних, мотивів, вольове зусилля
забезпечує вибір і безконфліктний подальший життєвий рух. Виникнення
4

Там само.
Арсеньев А.С. Проблема цели в воспитании и образовании. Цель в воспитании
личности // Философско-психологические проблемы развития образования / Под ред.
В.В.Давыдова. – М.: Педагогика, 1981. – С. 54–73.
5
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такого механізму є справжнім і значним надбанням особистості. Але
виявляється, що він лише частково полегшує стан невизначеності і
протистояння. В експериментах доведено, що внутрішнє протистояння
мотивів після вольової дії повністю не припиняється і стан психологічного
комфорту, як правило, не виникає (дуже яскраво це описує теорія
когнітивного дисонансу). Напруга і внутрішня конфліктність супроводжує
дію цього механізму весь час. Чому ж тоді існує багато ситуацій, коли
напруження
дійсно
знижується
і
особистість
виявляється
самовідрегульованою.
На певному етапі свого розвитку людина зустрічається з новим для
себе переживанням – стражданням, від відчуття внутрішньої порожнечі і
недостатності сенсу життя. Це так званий екзистенціальний вакуум. Поява
цього переживання означає для психолога дуже позитивну, як це не дивно,
річ – у людини з’явилося прагнення відкрити сенс життя. Це прагнення
В.Франк6 назвав фундаментальною мотиваційною силою людини. Нам
необхідно віднайти сенс буквально у всьому – в подіях, в поведінці інших
людей, власних переживаннях. Існує також поняття вищого, життєвого або
екзистенційного сенсу, яким особистість прагне наділити життя людини, –
страждання, смерть, кохання та інші термінальні цінності. В.Франкл
зазначив: «Прагнення знайти сенс – первинна сила в житті людини. Цей
сенс є унікальним і специфічним для кожної людини і може бути здійсненим
тільки нею самою; тільки тоді стає значимим те, що воля задовольняє
прагнення людини до сенсу»7. Відкриття сенсу означає відкриття
особистості до зовнішнього світу. Це дуже важливий, кардинальний і
зламний момент людського існування: людина перестає знаходитися лише
всередині власного Я, лише всередині житейських ситуативних інтересів –
вона виходить за конкретну ситуацію і стає людиною всього світу. Тут, як
бачимо, перетинаються лінії інтеграції і взаємовідносин зі світом – світ
перестає бути «навпроти» людини, і навпаки – вона опиняється всередині
світу, «огортається» ним і споріднюється з ним.
Наукове дослідження психології особистості як дійсного (а не уявного
лише) предмета вивчення, як унікальної, неповторної і цілісної системи,
єдності, представляє собою дуже велику проблему. Справа в тому, що
сучасна наука не має головного – методу, який був би адекватним даному
предмету. Метод виступає центральною ланкою всієї проблеми психології
особистості, оскільки він є не лише засобом отримання наукових
емпіричних фактів, засобом втілення наукового знання, способом його
існування і зберігання.
6
7

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – 364 с.
Там само. – 364 с.
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У широкому узагальненому значенні ми розглядаємо метод як
теоретично оформлений засіб й, водночас, результат специфічного
опредметнення ідей і уявлень дослідника про предмет вивчення.
Розпредметнення відбувається вже після того, як за допомогою цього
методу дослідник отримає і усвідомить наукову інформацію.
Концептуальне розуміння методу дозволяє уявити собі логічнопослідовну схему дослідження: уявлення дослідника про психологічну
природу особистості, які виникли в нього на підставі житейських фактів,
засвоєних теоретичних знань та усвідомлення власного життєвого досвіду,
зустрічаючись з новими фактами і новим досвідом, породжують проблему.
Її вирішення вимагає нових наукових емпіричних фактів, і метод
з’являється як, з одного боку, опредметнення уявлень, з іншого – як
відображення проблеми, а ще з іншого – як ідеальна технологія, адекватна
за своїми ключовими параметрами тій системі, яка має вивчатися – тобто
особистості.
Отримані під час застосування такого методу наукові факти
теоретично узагальнюються дослідником, порівнюються з попередніми
уявленнями, результатами досліджень інших авторів, і тоді виникають нові
уявлення і нові проблеми. Ця логічна схема, що чітко відображає
концепцію методу як такого, майже зовсім не реалізується в дослідженнях
особистості. На кожній її ланці маємо розриви і невідповідності. Так,
цілісність, унікальність, єдність особистості визнається її сутнісними
(атрибутивними) ознаками практично всіма серйозними дослідниками. Але
це уявлення дивним способом опредметнюється саме в часткові, уривчасті
методики дослідження окремих (при цьому – штучно відокремлених) її
елементів, і те класичне положення, що сукупність окремих частин ніколи
не дорівнює цілісності, зовсім не враховується. Загальновизнаною є й така
атрибутивна ознака особистості, як активність, що всупереч реактивності
означає можливість особистості існувати, виходячи з власних цілей та
ідеалів, а не лише відповідати на подразнення. Але чому ж це знання
«опредметнюється» виключно у стимул-реактивних методах і методиках, до
яких потрібно віднести і тести, і експеримент у його класичному вигляді, і
різні форми опитування? Ця ж проблема спостерігається у дослідженні
розвитку. Знову вихідні уявлення про складний процес саморозвитку,
гетерогенність його механізмів, втілюються у «зрізові» методичні
процедури, які лише констатують особливості цього конкретного аспекту
не відкривають механізмів.
Відсутність методу, адекватного вихідним уявленням й об’єкту
дослідження, породжує скепсис і розчарування, та примушує дослідника
добудовувати свої вихідні позиції самому, тобто шукати відповіді на
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поставлені питання не в об’єкті дослідження, а в книжках і власному
досвіді. Це, як бачимо, дуже далеко від наукового пізнання
Чи може сучасна психологія особистості подолати кризу методу
дослідження? На нашу думку, для цього існують всі підстави.
«Некласична психологія» Л. Виготського (культурно-історична теорія)
містить важливі вихідні методологеми, подальше розроблення і осмислення
яких впритул підводять нас до створення адекватного методу дослідження
особистості. З позиції цієї теорії культура є ідеальним представництвом
реальних здібностей людей, а психіка людини – «соціокультурним і
семіотичним утворенням, що розвивається в ситуаціях спілкування».
Генетична психологія при аналізі структури особистості враховує
нескінченність існування особистості. Це можна пояснити таким чином:
індивідуальне життя людини є кінцевим, воно починається і закінчується
фізичною смертю тіла. Якщо ж ми говоримо про існування особистості в
межах поколінь, а не в межах єдиного життя, то зустрічаємось з явищем
нескінченності існування особистості. Не варто плутати життя окремого
індивіда з існуванням особистості в межах поколінь, адже його життя є
дискретним, а існування поколінь нескінченне в своїй зміні.
Особистість є таким утворенням, яке має внутрішній зміст. Будь-який
предмет: і фізичний, і хімічний, і біологічний – може бути проаналізований
з точки зору його зовнішнього і внутрішнього, але коли ми говоримо про
особистість, цей аналіз дуже ускладнюється. Особистість являє собою
такий об’єкт, в якому внутрішнє саме і є тією інстанцією, яка в принципі
визначає все існування людини як такої. І тому, коли йдеться про елементи
структури і виокремлюється внутрішній світ, не слід це розуміти так, ніби
існують елементи поза внутрішнім світом, не пов’язані з ним. Коли
особистість на якомусь етапі онтогенезу диференціюється, всі частини
структури мають відношення до внутрішнього світу, він ніби охоплює,
пронизує всю особистість. І цілком правильно говорили екзистенціалісти
про абсолютну реальність внутрішнього в особистості: таку ж саму, як і
реальність зовнішню. Внутрішнє не тільки існує, воно волає вираження, і це
є абсолютним законом особистісного життя. Виразити своє внутрішнє, тим
самим його змінити, розвинути і зробити крок в житті: це імператив
існування особистості взагалі.
Отже, дослідження таких складних систем, як особистість, їх дійсне
розуміння вимагає застосування відповідного методу. Він повинен бути
адекватним об’єкту, що вивчається. І водночас метод є втіленням і
методологічно-рефлексивним вираженням підвалин теоретичної позиції.
Генетико-психологічний погляд на особистість означає розуміння її як
унікальної цілісності, що саморозвивається, саморегулюється і є носієм
довічного вселюдського духу. Сучасна наука, фактично, не здатна
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досліджувати утворення такого явища як науково-емпіричний факт:
практично всі методи і методичні процедури спрямовані на «зупинку» в
часі і розкладання складного об’єкта на елементні частки, тим самим
відбувається фактичне знищення об’єкта, адже найбільш важливі його
властивості (які лише й роблять його саме цим об’єктом) безнадійно
зникають з поля зору дослідника. Подальший рух в цій емпіричній
парадигмі, як справедливо зауважував ще Л. Виготський, вже не лише не
може дати щось принципово нове і важливе, але й починає викликати
розчарування і науковий негативізм.
У культурно-історичній теорії створено унікальну методичну
процедуру,
експериментально-генетичний
метод,
що
долає
«поелементність» підходу до складного явища і його зупинку в часі
(фактично в плині існування і становлення). Відомо, які фундаментальні
явища дозволив встановити цей метод в плані привласнення людиною
загальнолюдського досвіду у формі власних здібностей. Але цей метод не
розрахований на роботу з унікальною цілісністю, що саморозвивається
(особистістю). Тому проблема методу для нас є першочерговою і
фундаментальною. Нами доведено, що генетико-моделюючий метод
повною мірою є адекватним об’єкту, що досліджується, – існуючій і
постійно змінній особистості людини.
Психологію особистості доцільно ще довго і скрупульозно вивчати, і
лише в контексті отриманих наукових знань, з огляду на власну
методологічно відрефлексовану теоретичну позицію, аналізувати факти і
положення, здобуті іншими дослідниками. Справжнє і єдино виправдане
завдання науковця – отримувати і розуміти наукові факти.
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Serhii Maksymenko

HUMANISTIC POTENTIAL OF GENETIC PSYCHOLOGY
IN CONSTRUCTION OF THE WORLD PEACE EDUCATIONAL
SPACE OF TEACHING AND PERSONALITY DEVELOPMENT
Summary. The article is devoted to the methodologically important issue of
research of Personality as an object of knowledge of scientific and practical
psychology. The scientific and historical experience of understanding psychology of
Personality, sources and driving forces of its origin, formation, and existence,
available theoretical paradigms of the person and methods of its study (research) are
reflected there. Based on the analysis, there were revealed the contradictions
between the profound and truthful professional psychological heritage of Personality
researches and the impossibility of practical psychology to use directly the
developments of scientific psychology through the different logic of the object of
study; the lack of an adequate method of examining the personality in its variability
and its constancy, so as in its genetic development-movement. The method is the
central element to the whole problem of Personality psychology since it is not only a
means of obtaining scientific empirical evidence. The method is also a means of the
embodiment of scientific knowledge, the way of its existence and storage. It is
emphasized that the central aspect of the study of the development and functioning of
the Personality is the genetic aspect. From this point of view, the background and
origins of the person are considered, the genesis of the formation of the person, its
essential characteristics and the interrelation with possible states of its further life
path are analyzed. Its own activities of Personality is emphasized. The experimental
genetic method, the principles on which it is based, its advantages and limitations in
the study of Personality are considered. It is noted that the nature of the Personality
is that it exists as a fact only in motion, in development. Personality always and
invariably influences and operates, capable to learning and development, to
expressing one's own inner world, to internal and external transformation, selfregulation of behavior, to the spiritual search of the inner meaning of being. It is
proved that an adequate method of studying such a complex system as a Personality
is a genetic and modeling method. It allows exploring the Personality in a state of
existence and constant change. It was designed to work with this self-evolving unique
integrity and takes into account its development in the genetic aspect.
Key words: Personality, genetic psychology, an experimental and genetic
method, a genetic-modeling method, the inner world of personality, essential
personality traits, ability to learning and self-development.
Serhij Maksymenko

POTENCJAŁ HUMANISTYCZNY PSYCHOLOGII GENETYCZNEJ
W BUDOWIE POKOJOWEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
NAUCZANIA I ROZWOJU OSOBOWOŚCI
Streszczenie. Artykuł został poświęcony metodologicznie ważnej kwestii badań
osobowości jako obiektu poznania psychologii naukowej i praktycznej. Rozpatrzono
podstawy oraz pochodzenie osobowości. Przeanalizowano genezę kształtowania
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osobowości, jej istotne cechy i wzajemne powiązania z możliwymi stanami jej dalszej
drogi życia. Podkreślono własną aktywność osobowości. Nadmienia się, że osobowość
zawsze i niezmiennie wpływa oraz działa, jest zdolna do uczenia się i rozwoju, do
wyrażania własnego świata wewnętrznego, do transformacji wewnętrznej i
zewnętrznej, samoregulacji zachowania, do duchowego poszukiwania wewnętrznego
sensu bytu. Udowodniono, że odpowiednią metodą badania takiego skomplikowanego
systemu jak osobowość jest metoda modelowania genetycznego, uwzględniająca jej
rozwój w aspekcie genetycznym.
Słowa kluczowe: osobowość, psychologia genetyczna, metoda doświadczalnogenetyczna, metoda modelowania genetycznego, wewnętrzny świat osobowości,
podstawowe cechy osobowości, zdolność do uczenia się i samorozwoju.
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Franciszek Szlosek

CYWILIZACYJNY I KULTUROWY WYMIAR
WYCHOWANIA DLA POKOJU
Streszczenie. W tekście omówiono uwarunkowania realizacji wychowania
(edukacji) na rzecz pokoju, z wyraźnym zaakcentowaniem uwarunkowań kulturowych
i cywilizacyjnych. Odwołano się przy tym do poglądów klasyków idei wychowania dla
pokoju takich, jak Immanuel Kant czy Bogdan Suchodolski i innych. W kontekście ich
poglądów oraz syntetycznej analizy niedawnych i aktualnych konfliktów zbrojnych
określono zadania dla współczesnej edukacji dla pokoju. Szczególnie wskazano na rolę
jaką w formowaniu postaw propokojowych odgrywa edukacja międzykulturowa. W
opracowaniu wyartykułowano również główne bariery zakłócające kształtowanie
kultury pokoju, do których w pierwszej kolejności zaliczono zakorzeniony od pokoleń,
negatywny „kręgosłup zbiorowej narracji” hamujący przebaczanie i pojednanie między
nacjami czy grupami etnicznymi.
Słowa kluczowe: wychowanie, pokój, wychowanie dla pokoju, kultura pokoju,
przemiany cywilizacyjne, zbiorowa narracja

Wprowadzenie. Od początku ery nowożytnej relacje nowoczesnych
państw z resztą świata były oparte na kolonializmie, stanowiącym głównie
wynik podbojów. Cała pierwsza połowa XX-stulecia praktycznie minęła w
relacjach międzypaństwowych pod znakiem bezwarunkowej dominacji logiki
ekspansji. Inaczej mówiąc, logiki kolonializmu. Konkurencja między możnymi
ówczesnego świata spowodowała gwałtowne wojny, w tym dwie wojny
światowe i tak zwaną „zimną wojnę”. Ale wojny te w żaden sposób nie
umocniły zapędów ekspansyjnych, lecz na odwrót, osłabiły je1. Czego efektem
jest fakt, że w drugiej połowie ubiegłego wieku, a zwłaszcza w ostatnim jego
dwudziestoleciu, światowa wspólnota wprowadziła w życie pewne mechanizmy
w celu utrzymania globalnej stabilności i pokoju, co nie oznacza, że nie mamy
obecnie do czynienia z coraz bardziej chwiejną i zagrożoną rzeczywistością w
tym zakresie2.
Życie w ponowoczesnym świecie, w obecnych realiach cywilizacyjno –
kulturowych pokazuje, że jest ono dalekie od pokojowego współistnienia.
Znajdujemy się bowiem w sytuacji, którą w sposób następujący określił
znakomity angielski logik, matematyk i filozof, jeden ze współtwórców
współczesnej logiki Bertrand Russell: „Ziemia po wiekach wydawania na świat
nieszkodliwych owadów i motyli osiągnęła ten poziom ewolucji, na którym
pojawiają się Neronowie, Genghis Khanowie i Hitlerzy”

1

Wyjątkiem w tym względzie stało się ZSRR, który na zasadzie aneksji lub uzależnienia
ideologicznego, politycznego i gospodarczego podporządkował sobie wiele państw Europy
Środkowej oraz Azji
2
Do mechanizmów zabezpieczających utrzymanie światowego pokoju należy m.in.
traktat o całkowitym zakazie z bronią jądrową podpisany w 1996 roku przez 183 państwa
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Zważywszy jednak na fakt, ze dla pokoju nie ma alternatywy, trzeba
usilnie zwiększyć skuteczność dotychczasowych środków prowadzących do
utrzymania stabilności i pokoju na świecie, jak i sięgać po adekwatne do
współczesnych
wyzwań,
bardziej
efektywne
sposoby
zapobiegające
agresywnym postawom państw, narodów czy grup etnicznych.
Tym niewątpliwie skutecznym sposobem, kształtowania propokojowych
postaw jednostek i całych społeczeństw jest oddziaływanie na świadomość
ludzi. Potwierdzeniem tego jest zapis w Konstytucji UNESCO stwierdzający, że
„Poszukiwanej od stuleci drogi do pokoju światowego, trzeba szukać w
mózgach dzisiejszych mieszkańców Ziemi”3.
W tym zakresie podstawowa rola przypada edukacji, która winna
jednocześnie uświadomić konieczność wychowania społeczeństw w duchu
pokoju oraz uwrażliwić opinię publiczną na agresywne postawy, zamiary i
działania różnych podmiotów. Celem wychowania na rzecz pokoju winno być
głównie przygotowanie ludzi do rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
Ludzkość w przeciągu wieków boleśnie doznawała okrucieństw wojny. Stąd
wielu filozofów, uczonych i duchownych zajmowało się ideą wychowania dla
pokoju mając świadomość, jak ogromną rolę pełni ona w utrzymaniu pokoju na
świecie.
Przykładem jest tutaj choćby rozprawa twórcy filozofii krytycznej
(transcedentalnej) Immanuela Kanta pt. O wieczysty pokój (I. Kant 1781, wyd.
polskie – 1901), napisana w perspektywie utopijnej, ponadczasowej
świadomości, ale także na fali patosu Oświecenia. Kant twierdził, ze pokój to
zadanie
moralne,
będące
długotrwałym
procesem,
wymagających
zaangażowania wszystkich ludzi. W tej rozprawie (traktacie?) Immanuel Kant
zaproponował stworzenie systemu ponadpaństwowej wspólnoty na rzecz
budowania trwałego pokoju. W Polsce, w epoce Oświecenia, Józef Kajetan
Skrzetuski w Historii Politycznej także postuluje utworzenie międzynarodowej
organizacji czuwającej nad przestrzeganiem pokoju. Idea ta została, w jakimś
stopniu urzeczywistniona (choć w formie daleko niedoskonałej) poprzez
powstanie, po I wojnie światowej – Ligi Narodów, a po zakończeniu II wojny
światowej – Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Obserwując obecną sytuację polityczną świata i liczne konflikty (na
Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Południowo – Wschodniej i Wschodniej Azji, w
Środkowej i Południowej Ameryce), można zauważyć, ze ludzkość, bardziej niż
dotąd, potrzebuje edukacji dla pokoju, który stanowi fundamentalną wartość w
funkcjonowaniu świata. Jednak barierę w procesie wychowania dla pokoju
stanowią dzisiaj wpływy kultur narodowych danych społeczeństw, bowiem
niekiedy w tradycji kulturowej narodu akcentuje się wychowanie militarne, a
nawet ekspansje.
3

Portal UNESCO: The Constitution of UNESCO.
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Brak wojen pozwoliłyby skuteczniej rozwiązywać takie problemy, jak
zagrożenie nuklearne, zapewnienie wyżywienia ludzkości, ochrona środowiska
naturalnego itd.
Pokój jest stanem pewnej harmonii, jest zgodą na to co dobre, ale jest
także podstawowym warunkiem pełnego rozwoju ludzkości. Zatem wychowanie
dla pokoju musi przybrać formę integralnego działania, przenikniętego
humanistycznym myśleniem, stanowiącym podstawę wychowania do pokoju.
W roku 1995, a więc niedługo po przemianach systemowych w Polsce i
po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, powstało określenie kultura pokoju.
Termin ten UNESCO zdefiniowało jako „kultura współżycia i dzielenia się z
innymi, oparta na zasadach wolności, sprawiedliwości i demokracji, tolerancji i
stabilności, kultura, która odrzuca przemoc, dąży do zapobiegania konfliktom u
ich źródeł oraz rozwiązywania problemów przez dialog i negocjacje; kultura,
która zapewnia wszystkim pełnię praw i możliwości pełnego uczestnictwa w
endogennym rozwoju społeczeństwa.”4
Przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności
pedagodzy, filozofowie, psychologowie i politolodzy, w obliczy transformacji
politycznych, upadku liczących się ideologii, pogłębianiu się różnic społecznych
i ekonomicznych, zacieraniu się różnic kulturowych, jak również w obliczu
wojen o podłożu etnicznym i religijnym, alarmowali, aby wzmocnić działania na
rzecz pokoju, tworzyć globalne programy w strefach konfliktów lub tam gdzie
rozpoczyna się proces pokojowy po konflikcie – aby zwiększyć rolę edukacji i
kultury w procesie budowania pokojowej i demokratycznej przyszłości. Do
zadań stojących przed systemami edukacyjnymi promującymi kulturę pokoju
zaliczyli5:
 opanowanie i praktyczne wykorzystanie umiejętności rozwiązywania
sporów oraz mediacji z udziałem nauczycieli i uczniów na terenie szkoły, a
także w środowisku;
 powiązanie sprzyjających powszechnemu uczestnictwu w kulturze i
rozwoju działań szkoły i społeczności lokalnej;
 włączenie do programów nauczania informacji na temat społecznych
ruchów na rzecz pokoju i przeciw przemocy oraz bodowy demokracji i
równoważnego rozwoju;
 pogłębianie poczucia przynależności nie tylko do wspólnoty narodów, ale
do wszystkich form życia na planecie Ziemia, w celu zachowania dla przyszłych
pokoleń kulturowego zróżnicowania świata i jego ekologii;
 systematyczną modernizację programów nauczania służącą rozumienia
różnic między grupami etnicznymi, rasami i kulturami;
4

A. Piejka: Kształtowanie kultury pokoju w ludziach – perspektywa globalna.
„Pedagogika Społeczna. Studia i Artykuły”. Nr 1 z 2015, s. 77
5
M. Mazińska: Wychowanie dla pokoju. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” Nr 6 z
1995 r.
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 promocję wartości związanych z kulturą pokoju, prawami człowieka i
demokracją;
 wychowanie dla tolerancji i działań bez stosowania przemocy;
 edukację międzykulturową z uwzględnieniem kultury mniejszości
narodowych i etnicznych.
Wszystkie te działania uzasadnia potrzeba zaangażowania ludzkości w
utrzymaniu globalnego pokoju i umacnianiu bezpieczeństwa na świecie, co
wcześniej
zapisano
w
Rekomendacji
dotyczącej
międzynarodowego
porozumienia, współpracy i pokoju… Organizacji Narodów Zjednoczonych6.
Podstawą edukacji ukierunkowanej na kształtowanie kultury pokoju musi
być historyczna, psychologiczna, socjologiczna i politologiczna wiedza o
przyczynach konfliktów zbrojnych, minionych i aktualnie trwających,
umożliwiająca rzetelne przekazywanie obrazów wojen z każdej możliwej
perspektywy. Jak wcześniej wspomniano, zróżnicowanie kultury narodowej jest
współcześnie jednym z najpoważniejszych utrudnień relacji między ludźmi,
dlatego szczególnie istotne jest, w chwili obecnej, zapobieganie i
rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wielokulturowych, których na
świecie, w tym także wielu krajach Europy, jest coraz więcej.
Możliwości edukacji pokojowej w warunkach starć zbrojnych i w okresach
następujących bezpośrednio po ich zakończeniu, badano w państwach dawnej
Jugosławii (zwłaszcza w Chorwacji), Irlandii Północnej, Afryce Południowej i
Rwandzie, w rejonie konfliktu izraelsko – arabskiego, inwazji tureckiej na Cypr
i innych7. W realizacji tego rodzaju edukacji napotkano na poważną barierę,
czyli na tak zwany „kręgosłup zbiorowej narracji” decydujący o zachowaniach
jednostek i społeczności. Zakorzenione głęboko przekonania przekazywane
kolejnym pokoleniom nie sprzyjają zmianie myślenia o byłych i aktualnych
przeciwnikach, utrudniają zawarcie i utrzymanie pokoju. Nie pozwalają często
na pojednanie, które oparte winno być na wybaczeniu oraz uznaniu własnej
odpowiedzialności za cierpienia drugiej strony konfliktu.
W historii Polski ukształtowały się różnego rodzaju stereotypy,
utrudniające pokojowe relacje ze swoimi niektórymi sąsiadami. W
kształtowaniu powojennych relacji polsko – niemieckich wielką rolę odegrał
Kościół, a w szczególności listy wymienione w 1965 roku pomiędzy hierarchami
obydwu krajów. Chodzi o Memorandum Wschodnie Kościoła Ewangelickiego
oraz Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. W Orędziu polskich
biskupów, między innymi, napisano „…udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”8.
6

Rekomendacja dotycząca międzynarodowego porozumienia, współpracy i pokoju oraz
dla wychowania pojmowanego w aspekcie praw człowieka… Wybór artykułów z kwartalnika
„Persectives”. Warszawa 1989, s.7
7
Edukacja dla pokoju. – URL: https://pl.wikipedia.org./wiki/Edukacja dla pokoju
(aktualizacja7.03.2019r.)
8
W. Kucharski: Pojednanie polsko – niemieckie. Warszawa 2009
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W czasie konferencji, w 2015 roku, zorganizowanej z okazji 50 rocznicy
wymiany
tych
dokumentów,
ówczesny
przewodniczący
Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek, stwierdził, że „Pojednanie to zwycięstwo nad swoim
egoizmem. Wymaga pokory i odwagi […] Sukces polsko – niemieckiego
pojednania może być dobrym przykładem dla tego, co niedawno wydarzyło się
na niektórych granicach europejskich”.
Sumując przedstawione w tym tekście fakty, poglądy, stanowiska i
sugestie, należy stwierdzić, że edukacja na rzecz pokoju wydaje się tym
działaniem, które ma kształtować w każdym środowisku kulturę pokoju,
wpisując się w cele i założenia edukacji globalnej. W działaniach tych należy
skupiać się nie tylko na sytuacji bieżącej związanej z przeciwdziałaniem
istniejącym konfliktom, ale budować takie działania edukacyjne, które w
dłuższej perspektywie pomogą przeciwdziałać takim zjawiskom, jak ubóstwo,
nierówność, dyskryminacja, nadmierne wykorzystywanie zasobów – czyli
zjawisko prowadzącym do konfliktów zbrojnych.
W edukacji tej należy uwzględnić niezwykle szybko zmieniające się
uwarunkowania cywilizacyjno – kulturowe, w tym zmiany systemu wartości,
form i tempa obiegu informacji, form komunikacji, ale przede wszystkim
współczesnych sposobów docierania do ludzkiej świadomości. W tego rodzaju
działaniach niezwykłą rolę mogą zatem odegrać media społecznościowe oraz
spotkania młodzieży z różnych środowisk kulturowych.
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Франтішек Шльосек

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ ВИМІРИ
ВИХОВАННЯ ДЛЯ МИРУ
Анотація. Розглянуто умови здійснення виховання (освіти) для миру, з
чітким акцентом на культурні та цивілізаційні умови. Представлено погляди
класиків ідеї виховання для миру, таких як Іммануїл Кант, Богдан Суходольський
та інших. У контексті їхніх поглядів та синтетичного аналізу попередніх і сучасних
збройних конфліктів визначено завдання сучасного виховання для миру.
Особливу увагу приділено ролі міжкультурної освіти у формуванні засад миру. У
статті також схарактеризовано основні бар’єри, що перешкоджають формуванню
культури миру, до яких, передусім, відноситься укорінена протягом поколінь
негативна «основа колективних переказів», що перешкоджає прощенню і
примиренню між народами або етнічними групами.
Ключові слова: виховання, мир, виховання для миру, культура миру,
цивілізаційні зміни, колективний переказ.
Frantishek Shlosek

CIVILIZATIONAL AND CULTURAL MEASURE
FOR EDUCATION OF PEACE
Summary. The article deals with the conditions for the implementation of
education for peace, with a clear emphasis on cultural and civilization conditions.
Presented the views of the classic idea of education for peace, such as Immanuel
Kant, Bohdan Sukhodolskyi etc. In the context of their views and synthetic analysis of
past and present armed conflicts, determined the task of modern education for the
world. Particular attention is paid to the role of intercultural education, which plays in
shaping the principles of peace. The article also defines the main barriers that prevent
the formation of a culture of peace, which primarily relates to the negative
"foundation of collective retellings" that has been rooted for generations, which
impedes forgiveness and reconciliation between peoples or ethnic groups.
Key words: education, peace, education for peace, culture of peace, civilization
changes, collective retelling.
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Петро Саух, Ірина Саух

ФІЛОСОФІЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ:
УРОК ОСВІТІ ДЛЯ МИРУ
Анотація. На основі аналізу сучасних глобалізаційних процесів й
«стирання» міждержавних кордонів окреслено загострення комунікаційних
процесів як на міжособистісному, так й на міждержавному рівнях. Визначено, що
джерелом усіх негараздів є прорахунки державної полікультурної політики,
обмеженості аксіологічного ресурсу політики мультикультуралізму та освітньої
асиміляції. Доведено в цьому контексті, важливість виховання толерантності як
основи міжсуб’єктної взаємодії на усіх рівнях життєдіяльності людини. В ній, як
універсальній формі відношення до інших цінностей, установок, смислів,
проглядається не лише бажаний тип поведінки, а й в деяких випадках –
філософський імператив. Розкрито філософське розуміння толерантності в
аксіологічному дискурсі. При цьому особливий акцент зроблено на міжособистісній
толерантності – як особливому способі побудови взаємовідносин, міжособистісної
взаємодії та спілкування з іншими людьми, яка виконує цілу низку архіважливих
соціально-комунікативних
та
виховних функцій.
Толерантність виступає
життєдайним уроком освіті – для миру, яка має виконувати важливу людинотворчу
і гуманітарну місію, допомагаючи зрозуміти світ і самого себе, вивести молоду
людину на якісно новий рівень життя, забезпечити комфортність її існування у
соціумі, допомогти ефективно реалізувати свій потенціал. Доведено, що усе це
вимагає нової моделі освіти для миру, яка має ґрунтуватися на принципах
людиноцентризму, толерантності, діалогічності і відкритості. Але для того, щоб
архітектоніка цієї моделі була життєдайною, вона має будуватися на п’яти,
визначених нами, методологічних принципах, які здатні забезпечити відповідь на
доленосне питання: як навчитися жити у мирі й злагоді?
Ключові
слова.
Толерантність,
нетерпимість,
ідея
ненасильства,
байдужість, освіта для миру, політика рівного визнання, історична пам’ять,
культурно-етнічний нарцисизм, концепт рівної гідності.

Вступ. Проблема толерантності, яка безпосередньо пов’язана з
низкою принципових філософських питань, що стосуються розуміння
людини, її ідентичності, можливостей і меж пізнання і взаєморозуміння,
діалогу культур і цивілізацій, завжди була предметом прискіпливої уваги
наукового співтовариства. Особливо актуальною вона стає сьогодні. Й це
не випадково. Локальні війни і міжнародний тероризм, переслідування
національних меншин і мільйони біженців – усе це результати тієї руйнівної
і страшної сили, яку називають нетерпимістю. Ніби вийшло назовні те, що
довго накопичувалося й акумулювалося – енергія злості й ненависті до
всього несхожого, до людей, які розмовляють іншою мовою, сповідують
іншу релігію, керуються іншою системою цінностей тощо. Насильство стало
методом практичної дії, яка обумовлює безладдя і хаос, різні форми
деградації людини. Протистояти цій руйнівній силі може лише ідея
ненасильства, яка виходить з визнання свободи кожної людини. Адже
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визнаючи свободу людини, ми тим самим визнаємо відкритість її до добра і
зла. Ідея ненасильства передбачає принаймні п’ять вимог: відмову від
монополії на істину, готовність відступити від власної позиції, піти на
компроміс; критичне ставлення до своєї позиції з метою виявлення того, що
могло б живити ворожість до неї; погляд на ситуацію очима опонента з
метою зрозуміти його та знайти для нього можливість вийти з ситуації, не
втративши «обличчя»; повна відкритість поведінки, відсутність стосовно
опонента облуди, ошуканства, будь-яких тактичних хитрощів; готовність
боротися проти зла, а не проти людини. Головна мета ненасильства –
налагодити стосунки, перетворити ворогів на друзів.
Ненасильство вимагає від людей більшої сили духу, ніж насильницька
боротьба. Його здійснення передбачає небувалого виявлення здатності
людини бути особистістю. А для цього потрібно докласти чимало зусиль для
ствердження нової парадигми мислення і поведінки – толерантності, яка є
не просто смисловим продовженням індивідуальної свободи, а й
ефективним принципом організації соціального життя задля миру. Для того,
щоб вийти із «зачарованого» кола ненависті й нетерпимості, толерантність
має стати стратегією майбутнього, його життєдайним імперативом. У
людства немає вибору: або воно відмовляється від насильства, або далі
межа, за якою усе втрачає сенс.
Толерантність як універсальна цінність
В умовах глобалізації й «стирання» міждержавних кордонів по усьому
світу
відбувається
загострення
комунікаційних
процесів
як
на
міжособистісному, так й на міжнародному рівнях. Особливо ця ситуація
загострилася в останні роки у зв’язку із міграційною кризою, яка обумовила
серію терактів та насильства в містах Європи та Близького Сходу, гібридної
війни в Україні та інших гарячих точках світу. Джерелом усіх цих негараздів
справедливо вважаються прорахунки державної полікультурної політики,
освітньої асиміляції та обмеженості аксіологічного ресурсу політики
мультикультуралізму.
Невипадково
проблема
«свій
–
чужий»
у
співвідношенні з темою культурного діалогу набуває сьогодні особливої
соціально-культурної та екзистенційної значущості. У зв’язку з цим
першочергово суспільством висуваються ціннісні орієнтації необхідні для
спільного виживання і вільного розвитку: етика й стратегія ненасилля, ідеї
терпимості до чужих і навіть ворожих позицій, цінностей, культур, ідеї
діалогу й взаєморозуміння, пошуку взаємовигідних компромісів. І тут
особливої актуальності набуває завдання виховання толерантності як
основи міжсуб’єктної взаємодії на усіх рівнях життєдіяльності людини. В
ній, як універсальній формі становлення до інших цінностей, установок,
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смислів, проглядається не лише бажаний тип поведінки, а й в деяких
випадках – фундаментальний філософський імператив.
Толерантність (лат. tolerantia; англ. – toleration; нім. – toleranz; фр. –
tolerance) означає «терпіння», хоча в кожній мові воно має специфічне
забарвлення. Але терпіння будь-де – це не лише здатність пасивно зносити
життєві негаразди, але й активно протидіяти їм, створювати світ
взаєморозуміння і взаємоповаги, злагоди і миру. Коли говорять про
толерантність, то йдеться не просто про терпіння, яке скориговане
сучасною ситуацією у суспільстві і світі. Проблема толерантності
актуалізується її недостатністю в сучасному суспільстві, а в деяких його
сегментах, навіть й відсутністю, що вимагає філософського осмислення
цього феномену.
У
філософсько-культурологічному
дискурсі
толерантність
як
поліструктурне
явище
зазвичай
розглядається
в
аксіологічному,
онтологічному,
гносеологічному,
культурологічному,
соціологічному,
етичному та психологічному аспектах. Але домінуючу роль тут завжди
відіграє аксіологічний, ціннісний підхід. Усі інші підходи з різних позицій
обґрунтовують необхідність визнання висунутих у ціннісному підході
принципів. У межах аксіологічного виміру толерантність виступає як
принцип визнання рівноцінності «Я» та «Іншого» в якості універсальної
цінності. Саме орієнтація на цінність чужого, Іншого й складає сутність
толерантності як цінності. Іншими словами, толерантність має своєю
основою інтенцію «Іншого». Сутність цього принципу полягає у тому, що
толерантність реалізується у співбутті людей, перш за все, як терпимість до
чужого способу життя, поведінки, звичаїв, думок, ідей, вірувань тощо. В
основі толерантності як ціннісного імперативу центральне місце займають
такі гуманістичні цінності, як, по-перше, визнання рівності, суверенності
переконань суб’єктів комунікації, тобто визнання інших рівними самому
собі. По-друге, визнання їхнього права на власне розуміння істини, на
власну правду, життєву й інтелектуальну позицію, світоглядні орієнтири,
цінності. При цьому інша культурна, світоглядна, політична своєрідність
розглядаються як достоїнство, визнається цінність плюралізму і плюралізм
як цінність. По-третє, це безумовна відмова від монополії на істину,
відкритість та повага до «інакшості». Адже претензія на виключне
володіння істиною призводить у кінцевому рахунку до нетерпимості. Саме
на цьому акцентується в «Декларації принципів толерантності», ухваленою
резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО ще в 1995 р., де
зазначається, що «толерантність означає повагу, сприйняття і розуміння
багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і
способів прояву людської індивідуальності… Толерантність – це єдність в
багатоманітті. Толерантність – це не відступлення, поблажливість або
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потурання, а перш за все активне відношення до дійсності, яке формується
на основі визнання універсальних прав і свобод людини». 1 У своїй основі
толерантність вимагає добровільної, за власним переконанням, без
використання сили, згоди з наявністю інших, чужих переконань, аж до
протилежних, якщо для іншого відношення достатньо вагомих причин не
існує. У свою чергу, це передбачає визнання «Іншого» рівноправною
особою, яка має право не тільки на власні переконання та уявлення, але й
на право жити у відповідності з ними. Проте, як слушно зазначає відомий
німецький філософ О. Хьоффе, «толерантність повинна передбачати, що це
право не нашкодить іншим»2.
У цьому контексті найбільш знаковою для цілей освіти є
міжособистісна толерантність – особливий спосіб побудови взаємовідносин,
міжособистісної взаємодії та спілкування з іншими людьми. Сутність
міжособистісної толерантності – в готовності людини вийти за межі
обмеженого кола «власних» (відмінних від «інших» за будь-якою ознакою
– національного, соціального походження, вірою, віком тощо) назустріч
«світу світів», рівнозначних, багатоликих людських світів. Толерантна
людина, зазначав Ортега-і-Гассет, не хворіє «герметизмом душі». Вона
прагне до розуміння інших думок, суджень, світоглядних принципів, не
воліючи звести усі уявлення та ідеї віри до спільного знаменника,
перетворити «іншість» в «Я», тобто у свій дублікат.
Як особистісно значуща цінність, толерантність виконує цілу низку
важливих соціально-комунікативних та виховних функцій. Зокрема:
– забезпечує ефективну соціалізацію та інкультуризацію, розвиває
моральну свідомість, співпереживання, вміння лояльно оцінювати вчинки
інших та власні дії й вчинки, знижує поріг чуттєвості до несприятливих
факторів, фрустраційних ситуацій;
– розвиває здібність спілкування, співробітництва й розуміння;
дозволяє встановлювати конструктивне спілкування з представниками
різних груп, носіями іншого світогляду; обумовлює безболісний вихід в
ситуаціях зіткнення протиріч;
– забезпечує можливість творчого перетворення навколишньої дійсності
і створює умови для безпечних проявів дивергентності, нелінійності
мислення, творчої активності та творчого самоствердження особистості;
– дозволяє людині отримати задоволення від спілкування з різними
представниками суспільства й усвідомлення власної індивідуальності,
визнання себе іншими;
1

Декларация принципов толерантности. Утверждена резолюцией 5.61. Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года // «Век толерантности: научнопублицистический вестник». – М.: МГУ, 2001. – С. 62.
2
Хьоффе О. Плюрализм толерантности: к легитимизации в современном мире //
«Философия науки», 1991. – № 12. – С. 27.
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– служить гарантом недоторканості та ненасильства по відношенню до
різного роду меншин; забезпечує багатомірність середовища та гармонійне
мирне співіснування людей, що відрізняються за різними ознаками;
орієнтує відношення людей на дотримання рівноправ’я, поваги та свободи.
Але, в певних дискурсах, толерантність якоюсь мірою «незручна
чеснота». Вона, по-перше, містить певну напруженість між усвідомленням
суб’єктами певних цінностей, а то й переваг власних переконань,
життєвого вибору й необхідності визнання права на існування
альтернативних, світоглядних і життєвих цінностей. Тобто потенціал
нетолерантності наявний у кожної людини, бо потреба нав’язувати іншим
свого погляду на світ загалом є дуже сильною. Людині завжди хочеться,
щоб усі вірили в те саме, що й вона, саме за такої умови почувається
духовно захищенішою й не мусить розмірковувати над власними
переконаннями або зіставляти їх з іншими. Звідси – безліч знань-поглядів,
замкнених на індивіда, на його суб’єктивність, на його «правду». Не
випадково в суспільстві, словами Платона, переважає не «філософічність»
(вміння рахуватися з думкою іншого), а «філодоксичність», зовсім не
виступаючи як «неправда», «нісенітниця», а лише як своя «правда».
Істини в цьому випадку не аргументуються, а просто технічно подаються у
вигляді повідомлень, заяв, приписів, рецептів, які латентно скеровують
людину у її повсякденному житті.
По-друге, незручність толерантності як чесноти полягає також у тому,
що вона не може бути безмежною. Людина не повинна толерувати усе,
наприклад: антигромадські дії, соціальну аномію, вбивства, фанатизм,
расизм, девіантну поведінку тощо. В житті суспільства завжди існує
об’єктивно нетерпиме. Тому межі толерантності завжди постають як
відносно рухомі щодо самої норми толерантності. А це означає, що в ім’я
толерантності людина має право не толерувати нетолерантних, яке може
бути представлене правовим імперативом толерантності: «Ти не повинен
визнавати принцип толерантного поводження з не толерантними; якщо ж
ти так робиш, то втратиш не лише себе, але й ставлення до
толерантності»3. Відтак необмежена толерантність веде до зникнення
толерантності. Однак, у будь-якому випадку усе залежить від активної
життєвої позиції людини, її мудрості, яка виступає експертизою усіх її
життєвих практик. Якби нетолерантність, бажання навернути інших у свою
віру шляхом примусу мала б усуватися такою формою буття, за якої ніхто ні
в що не вірить, усім до всього байдуже, аби лише жилося весело – то горе

3

Іщенко Ю. Парадокси толерантності // Толерантність як соціогуманітарна
проблема сучасності: зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П. Ю. Житомир: Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2011. – С. 128.
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нам, бо тоді ми можемо стати жертвами тієї чи іншої ідіократії. Вихвалення
ненасильства не може перемогти вихвалення загального збайдужіння4.
Освіта для миру в контексті концепту рівної гідності
Не випадково проблема «свій – чужий» у співвідношенні з темою
культурного діалогу набуває сьогодні особливої соціально-культурної та
екзистенційної значущості. У зв’язку з цим в багатьох країнах світу
необхідність «освіти для миру», поряд з виваженою державною політикою,
стає стратегією особливої ваги. Ця позиція простежується й в численних
документах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, Ювілейній доповіді Римського
клубу 2017 р. «Come on!», в яких акцентується, що однією із
найважливіших функцій сучасної освіти постає завдання навчити людей
жити разом, допомогти їм перетворити зростаючу взаємозалежність держав
і етносів в усвідомлену солідарність. З цією метою освіта має сприяти тому,
щоб з одного боку, людина усвідомила власне коріння і тим самим могла
визначити місце, яке вона посідає в світі, а з іншого, – прищепити їй
шанобливе ставлення до інших культур. Сучасна освіта має стати активним
фактором поступального розвитку толерантної особистості, здатної
узгоджувати індивідуальні та суспільні потреби, не порушуючи законів
існування світу. Вона виконує важливу людинотворчу і гуманістичну місію –
гармонізувати наш розум і почуття, допомагати зрозуміти світ і самого себе,
виводити індивіда на якісно новий рівень життя, забезпечувати
комфортність існування людини у соціумі, допомагати ефективно
реалізовувати свій потенціал.
Усе це вимагає не лише нової моделі освіти, а й чіткої демаркації
понять
в
контексті
сучасного
полікультурного
суспільства,
яке
розглядається у різноманітних політичних й теоретичних дискурсах
(мультикультурному, постколоніальному, комунітарному, постмодерному
тощо). Навчити жити в сучасному суспільстві означає навчити не лише
орієнтуватися в новітніх базах даних, володіти масштабною інформацією,
блискавично реагувати на експоненційно змінні технології, бути обізнаним
в культурах світу. Головне – усе це трансформувати в мудрість
вибудовувати життя й мистецтво жити й рахуватися з «Іншими», що
вимагає знання філософії толерантності як дієвої «методології розуміння»5.
Архітектоніка освіти для миру має ґрунтуватися, по-перше, на
принципах толерантності, діалогічності і відкритості. Сьогодні ми маємо
навчити молоду людину цінувати багатоманіття культур й здійснювати це
4

Колаковський Л. Міні-лекції на максі-теми / пер. з пол. Р. Харчук / Лешек
Колаковський. – К.: Основи, 1999. – С. 48.
5
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики [Текст] / Х.Г. Гадамер. – Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М.: Прогресс, 1998. – С. 83.
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радше шляхом діалогу, аніж синтезу, в якому прихована небезпека втрати
можливостей для їх подальшого розвитку. А головне – через діалог ми
отримаємо можливість здійснювати реальну взаємність, і разом з тим маємо
можливість уникнути «панування – підкорення» (Ж. Дерріда), негативні
наслідки якого є такими очевидними сьогодні. По-друге, вона має
спиратись на людиноцентричний принцип, який орієнтує не на штучну
консервацію способу життя того чи іншого народу, а дає кожному
індивідові (а не тільки народові загалом) право на вільне культурне
самовизначення. Культура чим далі, тим більше розвиватиметься у напрямі
вже не стільки національних, скільки індивідуальних відмінностей та
особливостей, що живляться культурними надбаннями усіх народів світу.
Хоч би як комусь не хотілось сьогодні расової, культурної чи релігійної
«чистоти», ми приречені у майбутньому жити в «єдиному домі», заклавши
фундамент життєдайного міжкультурного співіснування.
Для того, щоб архітектоніка моделі «освіта для миру» була
життєдайною, вона має будуватись, на наше переконання, на таких,
принаймні п’ятьох важливих методологічних принципах. Перший: опертя
на націоконсолідуючі цінності. Розуміння цінностей різними соціальними
групами та окремими людьми може відрізнятися і досить суттєво. Але в
тканині духовності, як відомо, завжди існують значущі для усіх цінності, які
не тільки не викликають суперечностей між представниками різних
соціальних груп, а й знаходять серед них розуміння і підтримку. Такими
консолідуючими цінностями, мають бути саме ті, в яких стверджуються
визначальні для більшості загальнокультурні цінності, як, наприклад,
відраза до несвободи, захист гідності і прав кожної людини, прагнення
людини до самореалізації тощо (які, до речі, не піддаються часовій ерозії).
Лише на цій основі можуть вибудовуватися механізми смислової
доповнювальності, взаємного обміну цінностями й порозуміння. Від
ефективності реалізації яких залежить здатність людства стати дійсною
людською спільнотою, об’єднаною не лише спільністю глобальних
небезпек, але й спільністю солідарних дій і спільним смисловим полем, яке
можна було б назвати глобальним світоглядом.
Другим її методологічним принципом має стати критично-аналітичне
ставлення до культурно-історичної пам’яті як репрезентативної форми
дійсності. Культура як світ нашого існування пронизана пам’яттю, що
органічно вплітається в тканину сучасності. Будь-яка соціокультурна
трансформація пов’язана зі зверненням до минулого. Кожне таке звернення
збагачує сучасність, по-своєму розуміє її, формуючи необхідне підґрунтя
для руху вперед. Звернення кожного народу до свого національного
минулого, якщо воно не було зумовлене прагненням відмежуватися від
інших народів та їх культурного досвіду, було плідним, оскільки
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збагачувало, урізноманітнювало, розширювало його власні культурні обрії.
Але не слід забувати, що некритичний й занадто прискіпливий погляд в
глибини історії часто-густо негативно впливає на процес міжкультурної
взаємодії, «створює умови для деформацій історичної пам’яті та спокуси
для відповідних національно-культурних манівців»6. Надмірне захоплення
минулим, його ідеалізація, спроба будувати життя в стилі «Future in the
Past» (майбутнє в минулому) є небезпечною політико-культурною
стратегією.
Третім цінним методологічним принципом освіти для миру має бути
викорінення культурно-етнічного нарцисизму, який зумовлює культурноосвітню ізоляцію. На жаль, більшості концепцій освіти є характерною, так
би мовити, західна політкоректність, якій властива консервація
«колоніального погляду білої більшості»7. Нам здається, що ця
політкоректність є трагічно-гомогенізуючою, несе дуже репресивну
домінанту нав’язування певних стандартів. Ключова метафора цих
стандартів – це метафора не «Іншого», а метафора меншин. Меншинами
ніби милуються. А це милування і є консервуванням, воно тісно пов’язане із
нарцисизмом. Нарцис не бачить іншого, існують лише його проекції,
проекції його власної культури. В ефективній освітній взаємодії важливо
розуміти, бачити і чути не меншого, а «Іншого». Якщо ми не бачимо
«Іншого», тоді культивуються умови для продукування центру і периферії.
Тут має продукуватися не синдром милування й учнівства, а «презумпція
рівного достоїнства (egnal worth)»8.
Сьогодні інші, до цього часу не домінуючі або ж маргіналізовані
культури, домагаються рівноправного місця за круглим столом світу. Вони
амбітні і динамічні, мають сильно розвинуте почуття власної гідності і
власної цінності. Незважаючи на те, що різні культури мають далеко не
однакові можливості за впливом, кожна із них не бажає, щоб її просто
терпіли. Будь-яка культура розглядає свої базові цінності як універсальні
(якщо вона перестане це роботи, то просто зникне як самостійна
культура!). Вона хоче, щоб з нею рахувалися. Толерантність – це,
звичайно, цінність, але цінність проміжна. Ніхто не бажав би, щоб його суто
«толерували», лише терпіли9. Тому ці Інші культури не сприймають й не
можуть сприймати так званої «позитивної дискримінації» (тобто намагання
створювати для периферійних культур певні пільги і преференції). Такі
6

Саух П. Ю. Сучасна освіта: портрет без прикрас: Монографія. – Житомир: Вид-во
ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 140.
7
Макбрайд В. Викладання соціальної та політичної філософії з точки зору західної і
незахідної перспектив // «Філософія освіти». – 2011. – № 1–2. – С. 12.
8
Тейлор Чарльз. Мультикультуралізм: «Політика визнання». – К.: Альтерпрес, 2004. – С. 69.
9
Саух П. Сучасні виклики епохи: суспільство і церква у пошуках відповідей // «Україна і Ватикан:
до і після Другого Ватиканського Собору». Науковий збірник. – К.: УАР, 2013. – С. 21.
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мультикультурні практики, ніби переслідуючи мету відновлення соціальної
справедливості,
виступають
не
лише
гальмом
міжкультурного
взаєморозуміння, але й деформують глобальний контекст розробки освітніх
стратегій.
Четвертим методологічним принципом освіти для миру з її
акцентуацією на культурних відмінностях, посиленою культурочутливістю
має стати індивідуалізація навчання. За цієї умови освіта постає як стан
відкритих можливостей для самореалізації особистості. Усі учасники
освітнього процесу повинні стати «трансгресорами»: і викладачі, і школярі,
і студенти. Акт трансгресії означає подолання межі між можливим і
неможливим, вихід за межі свого культурно-смислового поля, і таким чином
наближення до розуміння Іншого. У результаті трансгресії створюються
спільні когнітивні поля на основі політики рівної гідності, де відбувається
взаємне
порозуміння,
перевизначення
знаків,
де
містифікуються
стереотипи і утворюються зони толерантності.
Й, нарешті, п’ятим важливим фундаментальним методологічним
принципом освіти для миру є поєднання теорії і праксису. Зв’язок між
проектами полікультурної освіти і політикою держави є дуже важливим для
забезпечення рівності й справедливості для різних груп населення. Замість
того, щоб робити вигляд, що освіта є ізольованою від політики, нова
модель освіти має поєднувати навчальні матеріали і процеси з
імперативами демократичного суспільства. Вона може бути лише тоді
успішною, коли розширює права і можливості людей та трансформує
суспільство. Участь учасників процесу освіти для миру в діяльності
соціальних рухів, волонтерських об’єднань, недержавних організацій
допомагає зрозуміти себе та Інших краще, подивитися на речі очима інших
людей. Поєднання теорії з практикою, знання з діями дає можливість на
власному досвіді відчути шляхи впливу суспільства на людей та відчути
взаємозв’язки таких культурних ідентифікаторів, як раса, національність,
релігія, тендер, сексуальна орієнтація, соціальний клас, мова, (не)
дієздатність, вік і багато інших, в режимі реального життя.
Основними стратегічними орієнтирами такої освіти мають стати:
виховання національної свідомості на основі культурного плюралізму, який
вимагає «мислити глобально, діяти локально»; виховання культури
міжнаціонального спілкування через включення молодої людини, як
суб’єкта міжкультурного спілкування, у різні види культуротворчої
діяльності; виховання інтеркультурної комунікабельної особистості. Метою
ж концепції освіти для миру, побудованої на життєдайному імперативі: до
минулого – вдячність, до сьогочасного – дія, до майбутнього –
відповідальність, – має бути формування глобального світогляду через
усвідомлення себе частиною етносу, держави і людства загалом шляхом
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свободи, толерантності, визнання цінності багатоманітного, солідарності та
ненасилля.
Ця концепція може стати реальною політикою в сфері освіти і
виховання за умов відповідної культурної політики держави, яка
проголошує підтримку самобутності кожного народу, що дає можливість
всебічного розвитку людини, ствердження її гідності в контексті
життєдайних сил культури власного народу; удосконалення навчальних
програм початкової, середньої і вищої освіти та поповнення навчальних
планів такими дисциплінарними курсами як «міжкультурна комунікація»,
«етнопсихологія»,
«критична
педагогіка»,
«громадянська
освіта»,
«народознавство» тощо; створення нових підручників та вдосконалення
існуючих, виключивши будь-які прояви пропаганди національної або
культурної вищості та розпалювання ксенофобії; впровадження нових
методів навчання, що базуються на практико-орієнтувальній діяльності
(інформаційно-пошуковій, регулятивно-спонукальній, культурно-ролевій,
партнерсько-міжкультурній тощо)10.
Висновки. Освіта для миру як соціальна інновація повинна бути
пов’язаною не стільки з питанням «хто ми є?» або «звідки ми прийшли?», а
з відповіддю на питання: «як навчитися жити разом у мирі й злагоді?».
Практична реалізація такого проекту можлива на основі політики «рівного
визнання», яка відстоює не тільки збереження різноманіття культур за
допомогою виваженого втручання держави, а й максимально розширює
участь людей у процесах міжкультурного діалогу і спілкування. Ця політика
– справедливо вважає директор Центру досліджень людських цінностей
Принстонського університету Емі Гутман – має передбачати принаймні три
найважливіші умови: (1) основні права усіх громадян, включаючи свободу
слова, думки, релігії та зібрань, мають бути захищені законом; (2) ніхто
шляхом маніпулювання (і, тим паче, примусу) не може бути приведений до
прийняття тих культурних цінностей, які представлені державними
інститутами, і (3) державні офіційні особи та установи, що продукують
культурний вибір, є демократично підзвітними не лише теоретично, а й
практично11. Ці умови виступають запорукою вільних демократій. Лише на
основі такого підходу можливе інкорпорування усіх соціально-культурних
груп в істинно громадянське суспільство. Й передусім тому, що він є
серйозною перепоною як для культурного націоналізму, який абсолютизує
відмінності, так й для культурного імперіалізму, що їх не помічає. До того ж
завдання освіти навчити дітей, що цінності усіх проектів, ідеологій й навіть
релігій, за великим рахунком відносні. Не відносним є лише цінність самого
10

Petro Saukh. The methodological strategy of architectonics of multicultural education
in the postmodern era // «Educacia Miedzykulturowa» / – 2017, nr. 1 (6) / – P. 46.
11
Гутман Е. Вступ // Тейлор Чарльз. Мультикультуралізм: «Політика визнання». –
К.: Альтерпрес, 2004. – С. 16.
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життя. Лише по відношенню до цієї фундаментальної цінності вони
знаходять свою валідність для кожної конкретної особистості, лише за її
допомогою вони наповнюються смислом. Розмаїття культур, а не уніфікація
робить його цілісним. І як цілісне утворення він функціонує за алгоритмом
доповнювальності. Відтак, проблема рівного діалогу і взаємоповаги, а
звідси, рівного визнання і гідності, ненасильства і толерантності лише
наближає до реалізації архіважливої мети будь-якої культури, релігії,
ідеології – блага, яке має бути людяним, життєдайним, сумісним з життям і
необхідним для нього.
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Petro Saukh, Iryna Saukh

THE PHILOSOPHY OF TOLERANCE:
A LESSON TO EDUCATION FOR PEACE
Summary. Communication processes periods of tension at interpersonal and
interstate levels are outlined on the basis of modern processes of globalization and
interstate «blurring of distinction» analysis. It is defined that a source of all problems
is state multicultural policy blunders and an educational assimilation. An importance of
tolerance education as an intersubjective interaction basis at all levels of human life is
proved. Not only a desired type of behavior is viewed in it as a universal attitude form
to other values, mindsets, senses, but in some cases – a philosophical imperative. The
philosophical understanding of tolerance in axiological discourse is explained. In such
a case, special emphasis is placed on interpersonal tolerance as a special way of
relationships formation, interpersonal interaction and communication with other
people, which performs a number of highly significant social and communicative, and
educational functions. Tolerance is a viable lesson to «education – for peace», which
must carry out an important humanitarian mission, helping to understand the world
and yourself, to bring a young man to a new level of life, to ensure the comfort of
his/her existence in society, to assist in his/her potential realization effectively. It is
noted that all these issues demand a new model of «education for peace», which
should be based on the principles of anthropocentrism, tolerance, dialogics and
sociability. In order to make architectonics of this model to be viable, it must be based
on the five identified by us methodological principles that can provide an answer to
the fateful question: how to learn living in peace and harmony?
Key words: tolerance, intolerance, non-violent idea, indifference, education for
peace, equal recognition policy, historical memory, cultural and ethnic inflated ego,
equal dignity concept.
Petro Sauсh, Iryna Sauсh

FILOZOFIA TOLERANCYJNOŚCI:
LEKCJA EDUKACJI DLA POKOJU
Streszczenie. Na podstawie analizy współczesnych procesów globalizacyjnych i
«zacierania» granic międzypaństwowych zostało określone zaostrzenie procesów
komunikacyjnych na poziomie między poszczególnymi osobami, zarówno jak na
poziomie międzypaństwowym. Ustalono, że źródłem wszystkich kłopotów są błędy
państwowej polityki kulturalnej, ograniczenia aksjologicznego zasobu polityki
wielokulturowości oraz asymilacji edukacyjnej. W tym kontekście została udowodniona
ważność wychowania tolerancyjności jako zasady międzypodmiotowego współdziałania
na wszystkich szczeblach życia i działalności człowieka. W niej, jako uniwersalnej
formie podejścia do wszystkich wartości, ustawień, sensów, da się upatrywać nie tylko
pożądany typ zachowania, lecz, w niektórych przypadkach, filozoficzny imperatyw.
Zostało przedstawione filozoficzne ujęcie tolerancyjności w aksjologicznym dyskursie.
Przy tym szczególny nacisk kładzie się na międzyosobowej tolerancyjności – jako
szczególnym sposobie wybudowania relacji, międzyosobowego współdziałania i
komunikacji z innymi ludźmi, wykonującej cały szereg nadzwyczaj ważnych społecznokomunikatywnych i wychowawczych funkcji. Tolerancyjność jest życiodajną nauką
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«edukacji – dla pokoju», która ma pełnić istotną kształtującą człowieka i
humanistyczną misję, pomagając w zrozumieniu świata i samego siebie, w
podnoszeniu młodej osoby na jakościowo nowy poziom życia, zapewnieniu wygody jej
istnienia w społeczeństwie, pomocy w skutecznym zrealizowaniu swojego potencjału.
Udowodniono, iż to wszystko wymaga nowego modelu «edukacji dla pokoju», który
powinien się bazować na zasadach człowiekocentryzmu, tolerancyjności, dialogowości
i otwartości. Ale dla tego, żeby architektonika tego modelu była zdolna do życia,
powinna ona zostać zbudowana na pięciu określonych przez nas metodologicznych
zasadach, które potrafią zapewnić odpowiedź na decydujące pytanie: jak nauczyć się
żyć w pokoju i harmonii?
Słowa kluczowe: Tolerancyjność, nietolerancja, pomysł niestosowania
przemocy, obojętność, edukacja dla pokoju, polityka równego uznania, pamięć
historyczna, kulturalno-etniczny narcyzm, koncept równej godności.
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Adam Solak

WOLNOŚĆ W ŻYCIU INDYWIDUALNYM I SPOŁECZNYM.
INSPIRACJE NA PODSTAWIE VERITATIS SPLENDOR
Streszczenie. Współczesność domaga się permanentnego odczytywania
wolności człowieka i społeczeństw w kategorii aksjologicznej. Podyktowane to jest
ciągle pojawiającymi się antywolnościowymi zachowaniami w obrębie relacji
międzyludzkich w małych wspólnotach, krajach, a także na arenie międzynarodowej.
Poczucie własnej wolności wydaje się być zaniechaną kategorią w obszarze
wychowania i samowychowania. To wolność jawi się jako podstawowa zasada
antropologiczna, aksjologiczna i społeczna. W niniejszym opracowaniu w odczytaniu
wolności jako wartości uniwersalnej pomocą służy encyklika Jana Pawła II Veritatis
Splendor. Wolność jest bytowym, wręcz ontologicznym atrybutem człowieka. Atrybut
ten potwierdza prawo naturalne. Wolność w aksjosferze zajmuje fundamentalne
miejsce powiązane z prawdą. Wolność w obszarze społecznym należy odczytywać z
perspektywy demokracji. Artykuł wolność ukazuje w kategorii odpowiedzialności z
odniesieniami do procesu wychowania.
Słowa kluczowe: człowiek, społeczeństwo, odpowiedzialność, miłość, prawda,
rozum, wychowanie.

Wprowadzenie. Wolność należy do fundamentalnych wartości i praw
człowieka. Chociaż stwierdzenie to jest powszechnie akceptowane, to
równocześnie idea wolności jest przedmiotem nieustannych kontrowersji.
Inaczej rozumieli wolność Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Kant, Sartr,
Rousseau, Korczak. Współcześnie można też wyodrębnić różne postrzegania
wolności, które nie zawsze mają na uwadze dobro jednostek ludzkich,
społeczeństw i narodów. Dobro to to nade wszystko pokój traktowany
antropologicznie, aksjologicznie i społecznie. Wobec tego wyłania się potrzeba
rozważań poświęconych idei wolności.
Z powyższego względu na szczególną uwagę zasługuje interpretacja
wolności, jaką zawiera encyklika Veritatis Splendor Jana Pawła II, nazywanego
papieżem pokoju. Łączy on jednoznaczną akceptację wolności w życiu
indywidulanym i społecznym człowieka z postulatem jej właściwego
przeżywania w duchu pokoju.
Wolność jako bytowy atrybut człowieka
Jan Paweł II wyjaśnia wolność holistycznie, to znaczy w kontekście
psychofizycznej osoby ludzkiej. Wolność jest nakierowana na działanie, ale
działanie człowieka ma charakter personalny, a nie na przykład wyłącznie
fizyczny czy biologiczny. Nawiązując do filozofii tomistycznej personalizm tez
kontrastuje z postawami fizycyzmu i biologizmu na terenie antropologii. „Cała
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osoba ludzka, włącznie z ciałem jest podmiotem własnych aktów moralnych”1.
Somatyczno-biologiczny i psychiczno-duchowy wymiar człowieka stanowią
ontologiczną i dynamiczną jedność, dlatego jakiekolwiek ich seperowanie czy
też przeciwstawianie jest powiązane z błędem antroplogicznego redukcjonizmu.
„Osoba ludzka nie może być sprowadzana do samoprojektującej się wolności,
ale posiada strukturę duchową i cielesną”2. Skrajny indywidualizm pomija
wymiar osobowy i duchowy człowieka. Prowadzi to do „schorowanego”
przeżywania własnego „ego”. Stąd też jednostki kierujące się takim poglądem
najczęściej są przyczyną wojen i konfliktów.
Afirmując wolność, należy uwzględnić strukturę bytową człowieka: jego
naturalną teleologię, ukierunkowanie, sens ontologiczny oraz powołanie. Etyka
(marginalizowany obszar w wielu obszarach życia) musi uwzględniać osobowy
wymiar człowieka, dlatego pozorne antynomie między wolnością a prawdą o
pokoju wynikają z wycinkowego spojrzenia na człowieka.
Wolność jest niezbywalnym atrybutem człowieka, będącej istotą rozumną
i zdolną do refleksji. Należy zauważyć ścisły związek wolności z dynamiką
ludzkiego rozumu. To właśnie intelekt jest aktywny w procesie heurezy prawdy
o człowieku. Rozum odkrywa prawdę ale jej nie tworzy, dlatego nie można
mówić o absolutnej autonomii ludzkiego umysłu w kształtowaniu moralnych
wartości.3 Jan Paweł II pisał o „słusznej autonomii rozumu”, lecz równocześnie
zaznaczał, że nie należy jej rozumieć jako „tworzenia przez sam rozum
wartości i norm moralnych”4. Człowiek nie jest więc kreatorem norm
etycznych, lecz jedynie tym, który dzięki swej rozumności potrafi je odczytać.
Proces odkrywania wartości wyższych – w tym także moralnych, jest zawsze
indywidualno-subiektywny. Subiektywizm nie jest zawsze jednoznaczny z
subiektywnością. Pedagogika i filozofia współcześnie słusznie dowartościowuje
rolę indywidualnego człowieka w procesie rozpoznawania prawdy; byłoby
jednak błędem wnioskować z tego faktu o relatywizmie wartości poznawczych
czy też moralnych. Przeżycie wartości zawsze jest indywidualne, czyli
subiektywne.
Do ontologiczno-antropologicznych podstaw idei wolności, w ujęciu Jana
Pawła II, należy jeszcze teza o istnieniu prawa naturalnego. Ludzka wolność
nie jest wolnością nieograniczoną, to znaczy nie jest wolnością od prawa
moralnego. „Została bowiem powołana, by przyjąć prawo moralne, które Bóg
daje człowiekowi. W rzeczywistości bowiem przez to przyjęcie prawa
moralnego, ludzka wolność naprawdę i w pełni się urzeczywistnia”5. Człowiek
1

Jan Paweł II, Veritatis Splendor, Rzym 1993, nr 48
Tamże
3
Por. J. Gałkowski, Prawo naturalne w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Roczniki
Filozoficzne: 39-40 (1991-1992) z. 2, s.85-110
4
VS, nr 40
5
VS, nr 35
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nie jest bytem absolutnym, nie funkcjonuje poza czy wbrew prawom przyrody.
W swym wymiarze somatycznym i biologicznym podlega prawom fizyki,
biologii, fizjologii, itd. Również w wymiarze psychiczno-duchowym człowiek
odczuwa potrzebę respektowania imperatywów moralnych. Dlatego „prawdziwa
autonomia moralna człowieka nie oznacza bynajmniej odrzucenia, ale właśnie
przyjęcia prawa moralnego”6. Jan Paweł II mówi o teonomii uczestniczącej,
będącej dobrowolnym posłuszeństwem człowieka prawu naturalnemu, a przez
nie prawu Bożemu. Personalistyczna
koncepcja wolności dystansuje się
zarówno od determinizmu jak także indeterminizmu. Determinizm kwestionuje
wolność człowieka, a ostatecznie sprzyja totalitarnej koncepcji życia
społecznego; co nie zawsze jest uświadomione u jednostek danego
społeczeństwa. Indeterminizm kwestionuje istnienie ograniczeń wolności oraz
sens trwałych norm etycznych, co z kolei sprzyja egotyzmowi skrajnego
indywidualizmu, a nawet może prowadzić do chaosu moralnego w wymiarze
jednostkowym i społecznym. Wolność człowieka to niedowolny czy chaotyczny
wybór, lecz także: samowychowanie, samoopanowanie i samozobowiązanie
się.
Encyklika Veritatis Splendor wskazuje na jeszcze jeden ontologiczny
element odpowiedzialnej wolności człowieka budującej pokój, jest nim
mianowicie idea sumienia. Wolność bez sumienia staje się pseudoabsolutem,
swoistym idolem, faktycznie zaś zagrożeniem człowieka i pokoju. Indywidualne
sumienie człowieka nie może być interpretowane w duchu skrajnego
subiektywizmu. Jan Paweł II przestrzegał przed „kreatywną interpretacją
sumienia” w duchu etycznego relatywizmu. Sumienie jest „sercem człowieka”,
w nim bowiem odkrywa on obiektywne i uniwersalne normy moralne.7 Suminie
jest także miejscem spotkania się wolności człowieka w pokojowym bytowaniu
z innymi ludźmi. To dzięki sumieniu człowiek „spełnia siebie” jako osoba.
Sumienie wymaga afirmacji i akceptacji „normatywnej prawdy”, odkrywanej w
dynamice rozumnego i wolnego bytu ludzkiego.
Koncepcja wolności opiera się na kategoriach osoby, rozumu, prawa
naturalnego i sumienia. Stanowią one ontologiczno-antropologiczne podstawy
koncepcji wolności odpowiedzialnej, czyli tworzącej i podtrzymującej pokój. Nie
można właściwie zrozumieć i zinterpretować pokoju bez odniesienia do
wolności w duchu personalizmu.
Dalego separowanie wolności i osoby
prowadzi na bezdroża ideowo-egzystencjalne i społeczne, prowadzi na
bezdroża konfliktów i wojen.

6
7

VS, nr 41
Por. A. Szostek, Wolność –prawda-sumienie, [w:]”Ethos” 4 (1991) nr 3-4, s. 25 - 37
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Wolność w sferze aksjologii
Encyklika
Veritatis Splendor
w szczególny
sposób eksponuje
aksjologiczny wymiar wolności ludzkiej. Autor encykliki jest świadomy faktu, iż
„w naszych czasach ukształtowała się szczególna wrażliwość na kwestię
wolności”8. Jest to fenomen sam w sobie pozytywny, ponieważ sygnalizuje i
potwierdza godność człowieka i jego wyjątkowy status bytowy. Afirmacja
wolności nie powinna jednak przekształcić się w jej absolutyzację. Ma to
miejsce w tych nurtach myśli współczesnej, które czynią „z niej absolut, który
ma być źródłem wartości”9.
Człowiek jest niewątpliwie bytem suwerennym w tym znaczeniu, że może
wybierać między dobrem a złem. Jan Paweł II kwestionuje jednak prawdziwość
teorii o „całkowitej suwerenności rozumu ludzkiego w dziedzinie norm
moralnych”.10 Człowiek przeżywający swą wolność w sposób odpowiedzialny
nie ustanawia arbitralnie kryteriów dobra i zła, lecz akceptuje je względnie
odrzuca. „Wolność nie polega jedynie na wyborze takiego czy innego działania;
dokonując wyboru człowiek decyduje zarazem o sobie samym, opowiada się
swoim życiem za Dobrem lub przeciw niemu, za lub przeciw Prawdzie i
ostatecznie za lub przeciw Bogu”11. Powyższe stwierdzenie Jana Pawła II
wskazuje na ścisły związek ludzkiej wolności ze światem wartości
personalnych: poznawczych, moralnych i religijnych.
Wolność człowieka może się realizować jedynie w kręgu wartości
osobowych, na czele których stoi prawda. Jan Paweł II kontestuje
negatywistyczną koncepcję wolności, pojmowaną jako wolność „od”, np.
społecznych zobowiązań, uniwersalnych zasad moralnych, itd. Odpowiedzialna
wolność, respektująca głos sumienia, „nie jest nigdy wolnością od prawdy, ale
zawsze i wyłącznie w prawdzie12. Uzasadnia to faktem, że autentyczna i
odpowiedzialna wolność nie może ignorować bytowej struktury osoby ludzkiej:
jej atrybutów „rozumu, sumienia), autoteleologii i naturalnej dynamiki,
powołania doczesnego i eschatologicznego. „Żaden człowiek nie może się
uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżnić dobro od
zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w blasku
ludzkiego ducha”.13 „Warunkiem autentycznej wolności jest szczere i otwarte
uznanie prawdy”. Konsekwencje braku jedności wolności i prawdy są niezwykle
groźne dla człowieka, prowadzą bowiem do różnych form totalitaryzmów.
8
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„Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje prawda
transcendentna, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa swą tożsamość,
to nie istnieje żadna pewna zasada, gwarantująca sprawiedliwe stosunki
między ludźmi”14.
Erich Fromm w sposób interesujący opisywał proces powstawania
totalitarnych struktur społeczno-politycznych, będących dla ludzi „ucieczką od
wolności”. Jego analizy mają doskonałe uzupełnienie w rozważaniach encykliki
Veritatis Splendor. Ukazuje ona mechanizm i przyczyny współczesnych
totalitaryzmów czy kryptototalitaryzmów. Ucieczka od obiektywnej prawdy jest
w gruncie rzeczy drogą prowadzącą do takiego czy innego zniewolenia
człowieka. Autentyczna wolność osoby jest możliwa jedynie poprzez poznanie
relatywnie pełnej prawdy o człowieku. Zagrożeniem demokracji jest
kwestionowanie związku prawdy i wolności.
Odpowiedzialna wolność powinna być inspirowana i kierowana prawdą,
dlatego prawo do wolności to między innymi „prawo do poszukiwania prawdy
na własnej drodze”, a także to „ciążący na każdym człowieku poważny
obowiązek moralny poszukiwania prawdy i trwania przy niej, gdy się ją
odnajdzie”.15
W kręgu wartości moralnych węzłową rolę odgrywa miłość, dlatego Jan
Paweł II stwierdza: „Wolność urzeczywistnia się przez miłość, to znaczy dar z
siebie”. 16Owocem prawdziwej wolności i miłości jest pokój.
Społeczny wymiar wolności człowieka
Encyklika
Veritatis
Splendor
nie
poprzestaje
na
omówieniu
egzystencjalno-indywidualnego aspektu wolności, lecz analizuje również
społeczny wymiar wolności człowieka, to jest wolność jako prawo życia
społecznego. Prawo to naruszają wszystkie systemy i układy totalitarne. Jan
Paweł II zauważa nowe niebezpieczeństwo. Jest nim „groźba sprzymierzenia
się demokracji z relatywizmem etycznym, który pozbawia życie społeczności
cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu, w sposób
radykalny, zdolności poznawania prawdy”17. Relatywizm moralny podważa nie
tylko prawdę, ale także inne wartości, ponieważ traktuje je instrumentalnie dla
celów społeczno-politycznych”. Papież przestrzega jednak, „że demokracja bez
wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. 18
Konsekwencją rozumnej i wolnej natury człowieka jest jego kultura duchowa.
Demokracja docenia uniwersalne normy etyczne, zwłaszcza ideę prawa
14
15
16
17
18
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naturalnego. Współczesna kultura naukowa i techniczna „narażona na
niebezpieczeństwo relatywizmu, pragmatyzmu i pozytywizmu”, winna być
ciągle ubogacana „duchowym wymiarem ludzkiego serca i jego powołaniem do
Boskiej miłości”19.
Wolność zakorzeniona w naturze człowieka jest „skierowana ku
wspólnocie”. Życie społeczno-polityczne winno więc respektować podstawowe
prawo człowieka do wolności sumienia, wypowiedzi, zgromadzeń, prasy, itd.
Jan Paweł II mówiąc o społecznym wymiarze wolności, wskazał na jej granice.
”Normy prawa naturalnego mają moc uniwersalną; obowiązują wszystkich i
każdego, zawsze i w każdej okoliczności. […] Nikomu i nigdy nie wolno łamać
przykazań, które bezwzględnie obowiązują wszystkich do nieobrażania w
drugim człowieku, a przede wszystkim w samym sobie, godności osoby
wspólnej wszystkim ludziom”20. Granicą wolności jest więc dobro ludzkiej
osoby. Wolność jest nam „dana”, ale i „zadana”. Jest ona atrybutem każdego
człowieka, również w wymiarze społecznym. Wytworzenie postawy wolności
odpowiedzialnej jest niezwykle trudnym zadaniem, wymaga bowiem
respektowania prawdy i wartości moralnych. Granice ludzkiej wolności są
szczególnie wyraźne w życiu społecznym, gdyż dobro wspólne wymaga
ciągłego samoograniczenia „przez przekroczenie siebie ku poznaniu i miłości
drugiego”.
Potwierdzeniem
autentycznej
wolności
jest
umiejętność
samoograniczania wówczas, kiedy wymaga tego dobro innych ludzi.
Encyklika Veritatis Splendor omawia również problem nadużycia wolności
w życiu osobisto-indywidualnym i społecznym. Jan Paweł II stwierdza:
”Wszystko co godzi w samo życie […] co ubliża godności
ludzkiej, jak
nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo,
prostytucja, handel kobietami i młodzieżą, a także nieludzkie warunki pracy, w
których traktuje się pracowników jako zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne,
odpowiedzialne osoby; wszystkie te i tym podobne sprawy i czyny są czymś
haniebnym”21. Popełnianie czynów wewnętrznie złych, niszczących w różny
sposób człowieka, jest nadużyciem wolności.
Wolność nie może być rozumiana w oderwaniu od całokształtu ludzkiej
osoby i właściwych jej wartości. Encyklika Veritatis Splendor jest jednoznaczną
apologią wolności indywidualnej i społecznej, lecz równocześnie jest przestrogą
przed różnymi jej aberracjami. Wolność jest prawem i szansą każdego
człowieka, ale winna to być wolność odpowiedzialna, czyli służąca dobru
człowieka

19
20
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Wychowanie jako miejsce urzeczywistniania
wolności jako wartości
Człowiek po raz pierwszy z wolnością jako wartością spotyka się w
środowisku rodzinnym, uczy się i zapoznaje się z jej dynamizmem podczas
procesu, jakim jest wychowanie22. Dlatego istotne jest wychowanie ku wolności
każdego człowieka. Odpowiedzialność za wychowanie ku wolności w pierwszych
etapach życia ponoszą rodzice. Powinni oni jak najwięcej jej wartość wpajać
dzieciom i swoim zachowaniem dawać przykład. W początkowych latach życia
największym autorytetem dla dziecka są właśnie oni, zatem dorośli muszą
zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę są odpowiedzialni za teraźniejsza i
przyszłą wolność swoich dzieci.
Wychowanie do wolności bez wątpienia stanowi trwały element
wychowania. Nie skupia się tylko na nauce odróżniania dobra od zła, ale także
tego na czym polega czynienie dobra lub wyrządzania zła. Powinno również
pozytywnie oddziaływać na gotowość dzieci i młodzieży do postaw i zachowań
wolnościowych oraz umacniać w nich wrażliwość na krzywdę ludzką i poczucie
godności osobistej. Wolność pełni szczególną rolę w wychowaniu, ponieważ nie
ma możliwości właściwego wychowania w oderwaniu od niej. Wolność wyraża
to czego pragnie człowiek, to jak powinno być i do czego tak naprawdę warto
dążyć. Można powiedzieć, że wolność to podstawa, na której bazuje życie
osobiste, społeczne i wspólnotowe.
Wychowanie, w którym nie przekazuje się dzieciom wartości wolności,
jest wychowaniem bezmyślnym i wręcz szkodliwym dla niego samego jak i jest
destruktywnym społecznie. W szczególności nie pozwala ono przygotować do
podejmowania życiowych decyzji, które powinny być zgodne z uniwersalnymi
zasadami moralnymi.
Wychowanie bez przekazywania wartości jaką jest
wolność jest narażeniem młodych ludzi na późniejsze dokonywanie przez nich
złych decyzji.23 Może to w efekcie przynieść szkodę nie tylko jednostce ale też
ogółowi społeczeństwa. W obecnych czasach wychowanie do wolności jest
szczególnie potrzebne. Współczesna sukcesomania wydaje się zapominać o
prawdzie, że każdy sukces ma sens, gdy budowany jest w poczuciu wolności,
która integralnie powiązana jest z dojrzałą osobowością jednostek, a co za tym
idzie z dojrzałymi społecznościami i ładem na arenie międzynarodowej.
Wychowanie w wolności i ku wolności ma głównie na celu nie tylko
narzucanie pewnych norm z zewnątrz, ale głównie o wydobywaniu jej z istoty
dziecka i jego dzieciństwa. Wychowując nie należy odwoływać się głównie do
sfery emocji i woli wychowanka, ale także do jego sfery intelektualnej.
Przykładem może być cecha charakteru jaką jest altruizm, który w aksjosferze
22
23
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zajmuje istotne miejsce. Altruizm jest przeciwieństwem egoizmu i przejawia się
bezinteresowną troską o dobro innych ludzi. Niewątpliwie jest to jedna z cech
ludzi wolnych. Nie chodzi tutaj o podejmowanie działania pod przymusem,
albo takich za które spodziewamy się wynagrodzenia, tylko o dobrowolność
czynów. Do zachowań altruistycznych zaliczamy nie tylko poświęcanie się dla
innych, ale także to gdy jesteśmy życzliwi, wykazujemy się zrozumieniem,
pocieszamy, wysłuchujemy i wspieramy drugą osobę. Odpowiedzialność
rozumie się w czterech sytuacjach: można podjąć odpowiedzialność, ponieść
odpowiedzialność za coś, działać odpowiedzialnie oraz można być pociągniętym
do odpowiedzialności. W kontekście wartości pierwszorzędną rolę odgrywa
odpowiedzialność moralna, przez którą rozumie się dobrowolne i świadome
podejmowanie działań, które są zgodne z zasadami moralnymi, jednak jeśli te
działania nie zostaną zrealizowane pojawiają się negatywne skutki,
przykładowo poczucie wstydu, wyrzuty sumienia. Odpowiedzialność moralna
wskazuje na właściwe rozumienie tolerancji, czyli akceptowanie prawa innych
do wyrażania własnych opinii, poglądów, a także do odmiennego postępowania
jeśli nie wpływa to negatywnie na dobro wspólne i nie jest sprzeczne z innymi
wartościami uniwersalnymi. Tolerancja to nie akceptowanie zła, nie można
tolerować przemocy, niewolnictwa, itd.
Wolność jest źródłem zachowania ładu społecznego i pokoju w różnych
obszarach życia ludzkiego, dlatego tak ważne jest, aby wpajać ją młodemu
pokoleniu Wolność jest podstawą, na której bazują pozostałe wartości.
Wychowanie do wolności zmierza do przyjęcia określonych wartości oraz ich
właściwej hierarchii.
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Адам Соляк

СВОБОДА В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ.
НАТХНЕННЯ НА ОСНОВІ ЕНЦИКЛИКИ "VERITATIS SPLENDOR"
Анотація. Сьогодення суспільства вимагає постійної людської і соціальної
свободи в аксіологічному вимірі. Це зумовлено поведінкою, яка постійно
виявляється в «антиволі поведінки», у міжособистісних відносинах громади,
країни на міжнародній арені. Смисл свободи виявляється знеціненою категорією у
сфері освіти та самоосвіти. Ця свобода є основним антропологічним, аксіологічним
і соціальним принципом. Для розуміння сенсу свободи як універсальної цінності,
автор використовує енциклику Яна Павла II «VERITATIS SPLENDOR».
Проаналізовано, що свобода є буттям, тобто онтологічним атрибутом людини. Цей
атрибут підтверджує природний закон. Свобода в аксіологічному вимірі займає
фундаментальне місце, що пов'язане з правдою. Свободу в соціальному вимірі
потрібно розуміти з точки зору демократії. Автором розглянуто свободу як
категорію відповідальності з посиланнями на процес навчання.
Ключові слова: людина, суспільство, відповідальність, любов, істина,
розум, освіта.
Adam Solak

FREEDOM IN INDIVIDUAL AND SOCIAL LIFE.
INSPIRED BY VERITATIS SPLENDOR
Summary. Modern times demand permanent human and social freedom in the
axiological category. It is dictated by behaviors constantly appearing in anti-freedom
behaviors within interpersonal relations in communities, countries, as well as on the
international arena. The sense of one's freedom seems to be an abandoned category
in the area of education and self-education. This freedom is the basic anthropological,
axiological and social principle. In this study, in the sense of freedom as a universal
value, the encyclical of John Paul II «Veritatis Splendor» was used. Freedom is the
being, almost ontological attribute of man. This attribute confirms the natural law.
Freedom in the axiological sphere occupies a fundamental place connected with the
truth. Freedom in the social area should be understood from the perspective of
democracy. The article presents freedom in the category of responsibility with
references to the process of education
Key words: man, society, responsibility, love, truth, mind, education.
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Ольга Матвієнко

ОСВІТА ДЛЯ МИРУ
Якщо ми дійсно хочемо жити
в мирі в цьому світі,
… ми повинні починати з дітей
Мохатма Ганді

Анотація. Обґрунтовано, що війна і мир завжди були не лише проблемами
військового характеру, але й політичними та соціальними. Освітні системи постали
перед винятковими викликами у часи жорстоких конфліктів. Освіта для миру
пов’язана з продукуванням цінностей та навичок, які допомагатимуть студентам
досягати успіху у житті. Мета освіти для миру – допомогти учням відрізняти багато
форм і причин насилля та підтримувати цінності й навички для життя у
суспільстві. Освіта для миру покликана впливати на соціальну поведінку,
змінювати установки та звички задля користі усього суспільства. Проаналізовано
поняття «освіта для миру», її види та форми у різних країнах світу, її роль у
просуванні миру, ініціативи підтримання миру. Цей дослідницький напрям є
ключовим для сучасної України, адже українське суспільство наразі зіткнулося з
такими проблемами, як війна, зростання насилля та агресії. Саме тому
впровадження освіти для миру в українських школах та університетах є
надзвичайно необхідним.
Ключові слова: освіта для миру, толерантність, насилля, війна, гібридна
війна, взаємопорозуміння, цінності та навички для життя, схід України.

Вступ. Науковці-дослідники питань освіти і миру, зацікавлені,
переважно, у тому, щоб знайти спосіб зменшити насильство в світі.
Насильство завдає людям фізичної та психологічної шкоди, часто роблячи
неможливим «нормальне життя». Такі трагічні наслідки найчастіше воно
має для категорії вразливих громадян, включаючи дітей. Серйозні
результати воно має також для всього суспільства в цілому, адже розвиток
суспільства неможливий без здорових, працездатних та обізнаних громадян
та майбутніх поколінь. Ми всі прагнемо жити в світі, вільному від
насильства. Ця надія спонукає нас запроваджувати освітні програми та
практичні заходи для пропагування миру.
Поняття «освіта для миру» є різнобічним й охоплює вивчення
широкого
кола
питань,
таких
як:
вивчення
миру,
соціальної
справедливості,
економічного
добробуту
(відповідаючи
основним
потребам), політичного життя країни (громадянство), ненасильства, шляхів
вирішення конфліктів, роззброєння, прав людини і турботу про навколишнє
середовище1.
У статті «Важливість освіти для миру» М. Ізораіте з Університету
прикладних наук Вільнюса цитує В. Дулнуана, який визначив причини, за
1

Stomfey-Stits, E.M. Peace Education in America, 1828-1990: Sourcebook for
Education and Research. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1993.
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якими курс «Освіта для миру» має викладатися в школах: щоб сформувати
учнів здібності й цінності, якими вони мають володіти, щоб будувати та
підтримувати мир у їх сім’ях, громадах, з друзями, на робочому місці, у
своїй країні та в світі; щоб конструктивно справлятися з наслідками війн та
конфліктів, а також з присутністю насильства та агресії у повсякденному
житті кожної особистості; щоб розвивати соціальну відповідальність, яка
необхідна у ХХІ ст. Для того, щоб дати надію на краще майбутнє молодшим
членам суспільства, адже суспільство сповнене проблем, а вони прагнуть
зробити світ кращим2.
Освіта для миру спрямовується на розвиток миротворчих навичок
(наприклад, діалог, взаємодія, посередництво). Вчителі прищеплюють
школярам такі цінності, як повага, взаєморозуміння, навчають навичкам
аналізу міжнаціональних конфліктів, схем безпеки та використовують
демократичні засоби педагогіки. Отже, освіта для миру як філософія і
практика передбачає гармонійний взаємозв’язок освіти і суспільства, що
поєднують соціальні цілі (навіщо навчати), зміст (чого навчати) та
педагогіку (як навчати) в освітньому процесі. Таким чином, учні
навчаються долати сучасні моральні і глобальні проблеми суспільства3.
Дослідження питань освіти для миру важливе з трьох причин. Поперше, насильство та збройні конфлікти відбуваються майже в усьому світі.
Відображаючи
цю
реальність,
термін
«створення
миру» почали
використовувати науковці й політики в міжнародній спільноті. Символічним
було те, що Бутрос Бутрос-Галі, колишній Генеральний секретар ООН,
вважав це питання важливим у діяльності ООН, в упередження конфліктів
він вбачав необхідність знищення причини насильства, ніж просто
припинення конфліктів4. Освіта і виховання є важливими знаряддями цієї
діяльності, адже вони впливають на цінності, погляди та світогляд
майбутніх поколінь, які змінюватимуть світ завтра.
По-друге, конфлікти позбавляють багатьох людей можливості
навчатися, головного права людини. Доповідь ЮНЕСКО «Освіта для всіх»
(Education For All – EFA, 2011 р.), що має назву «Прихована криза: збройні
конфлікти та освіта», нагадує нам про жахливу ситуацію у зонах
конфліктів, де дітям не доступна освіта. Більшість з цих дітей, які не мають
можливості навчатися в школі, є дівчата. Сьогодні 21,5 млн. дітей раннього
шкільного віку та 15 млн. дітей середнього шкільного віку в зонах

2

Dulnuan W. Peace Education. 2015. URL:https://www.slideshare.net/wdulnuan/peaceeducation-55775719
3
Isoraite M. The Importance of Education in Peace Marketing. Munich Personal RePEc
Archive, 2019. URL: https: //mpra.ub.uni-muenchen.de/ 91262/
4
Taro Komatsu. (2017) Education and Peace. International Review of Education. Sophia
University, 2017. – P. 7-31.
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конфліктів не відвідують школи, і кількість таких дітей постійно зростає 5.
ООН нещодавно закликала країни, що є її членами, забезпечити
інклюзивну і рівну якісну освіту. Для дітей із зон конфліктів навіть доступ
до базової освіти є все ще нездійсненною мрією.
По-третє, зростає занепокоєння з приводу того, що головна увага
приділяється формуванню у дітей когнітивних навичок, відсуваючи освіту
для миру на другий план. Політики схильні шукати «швидкі рішення» для
суспільних
проблем.
Дослідження,
пов’язані
з
довготривалими,
комплексними питаннями, такими, як освіта для миру, не мають пріоритету
в державному фінансуванні. Загалом переваги освіти і виховання, що
формують у дітей толерантність і критичне мислення, нелегко визначити,
але їх вплив на суспільство важко переоцінити.
Освіта для миру бере свій початок у США у 50-х рр. ХХ ст., коли два
американських вчителя й активіста-миротворця Грейс Контріно Абрамс та
Фран Шмідт заснували міжнародну неурядову організацію Peace Education
Foundation (Фундація освіти для миру). Її гаслом є: «Руки – для того, щоб
допомагати, а не завдавати болю». Свою головну місію члени цієї
організації вбачаючи у тому, щоб навчати дітей і дорослих розумінню
динаміки конфлікту та поширювати миротворчі навички у сім’ях, школах,
громадах і в усьому світі. Фундація освіти для миру є лідером у сфері
розроблення навчальної програми «вирішення конфліктів» та викладання
цього курсу. Працівники організації пишуть і публікують матеріали, які
сьогодні використовують у більш ніж 20 тис. шкіл усього світу. Програма
передбачає вивчення таких нагальних питань: попередження насильства;
соціальне емоційне навчання; шляхи вирішення конфліктів; навички
співпраці і взаємодії в колективі; виховання характеру і цінностей;
попередження буллінгу6.
У 2016 р. Спілка компаративної та міжнародної освіти у Ванкувері
(Канада) створила спеціальну групу під назвою «Освіта, конфлікти та
надзвичайні ситуації», яка дасть можливість вихователям і науковцям
обговорювати питання, пов’язані з освітою для миру. Поняття безпеки є
надзвичайно актуальним, але у сучасному світі більш важливою є не
безпека держави, а безпека кожної окремої людини. Якщо держава занадто
слабка, щоб функціонувати належним чином, або вона не може захистити
своїх громадян, це вимагає конкретних дій від неурядових чи міжнародних
організацій для того, щоб захистити основні права людей, життю і здоров’ю
яких загрожує небезпека. Освіта для всіх (EFA), глобальна кампанія із
захисту прав дітей на освіту не досягне успіху, якщо не буде докладено
5

UNESCO, Global Education Monitoring Report. Paris: UNESCO Publications, 2015.
Teaching peace, creating solutions. URL: https:peaceeducation.org (дата звернення:
10.03.2019)
6
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значних зусиль урядами країн та міжнародною спільнотою у забезпеченні
освіти під час і після збройних конфліктів, природних катаклізмів та
подібних ситуацій. Освіта для миру потребує значне різноманіття
педагогічних підходів, мета яких – формування ставлення, набуття знань
та навичок, що сприяють ненасильству, рівності та миру. Ці підходи
застосовуються у різних типах освіти для миру. І. Гарріс, наприклад,
виокремлює такі типи освіти для миру: інтернаціональне виховання, освіта
щодо розвитку, освіта щодо прав людини та освіта щодо вирішення
конфліктів7. Ці типи відрізняються різними аспектами, але всі вони мають
спільну основу: вони визнають відмінності у переконаннях як реальність
людського суспільства. Базуючись на цьому, вони пояснюють коріння
насильства, його різні форми та шукають альтернативи насильству.
Необхідно зазначити, що є багато інших типів освіти для миру,
сформованих історичними, соціальними та культурними контекстами країн.
Так, наприклад, освіта для миру в Японії спрямовувалася на вивчення
принципів післявоєнної конституції, що проголошувала незастосування
військової сили для вирішення міжнародних конфліктів. Така освіта є
особливо активною у Хіросімі й Нагасакі, містах, які постраждали від
атомних бомб. Тут діти вивчають наслідки застосування ядерної зброї.
У Сполучених Штатах Америки освіта для миру застосовувалась в
різні часи науковцями, активістами та реформаторами як спосіб досягнення
більшої гармонії у стосунках людей, головним чином, школярів. Багато
гарних прикладів освіти для миру можна знайти у школах цієї країни. Вони
включають: (1) школи Роберта Мюллера; (2) школи Монтессорі та (3)
інтеграція курсів «вирішення конфліктів» та «взаємодія з однолітками» у
шкільну програму середньоосвітніх шкіл в усій країні. Роберт Мюллер був
колишнім асистентом генерального секретаря ООН, і його Світова програма
готувала школярів до життя у «глобальному селищі» («global village»),
виховуючи їх «співпрацюючими громадянами планети»8. Широко відомою є
також модель школи Монтессорі.
Такі школи роблять турботу про дітей наріжним каменем освіти для
9
миру . Успіх навчального курсу «Вирішення конфліктів» у американських
школах бере початок у 70-х роках минулого століття, коли такий курс був
запроваджений. Зараз він широко інтегрований у навчальні плани. З того
часу американський педагог Іан Гарріс, який був першовідкривачем у цій
сфері, розробив програму для школярів середньої школи щодо вирішення

7

Harris I.M. Peace Education. Theory. Journal of Peace Education, 1.1, 2004. – P. 5-20.
Muller R. Culture of Peace Heroes: Robert Muller, 2007. – URL:
http:www.peopleforpeace.net/heroes/muller.htm
8

9

Montessori M. Education and Peace. Chicago: Henry Regnery, 1972.
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конфліктів мирним шляхом, яка успішно застосовується в усій країні 10. CША
є полікультурною країною з великою кількістю імігрантів, тому питання
вирішення конфліктів, толерантності, миру є актуальними. Багато штатів,
таких як Флоріда, Джорджія, Техас, Мічіган та Міннесота зазнали багато
хвиль імігрантів з дітьми, яких визначають як ESOL (English for Speakers of
Other Languages–Англійська для неангломовних людей).
Багато з цих дітей постраждали від насильства й нерівності, тому
потенційно прагнуть жити в мирі. В одній зі шкіл Мічігану, наприклад, учні
старших класів звернулися з вимогою до керівництва школи включити курс
освіти для миру в шкільну програму, і їм пішли назустріч11.
Громадянська освіта, демократична громадянська освіта, є однією з
найбільш популярних моделей освіти для миру. Її головна мета – виховати
критично мислячих громадян за допомогою дебатів, активного навчання та
командної праці. Це вимагає нових педагогічних підходів для того, щоб учні
могли вільно обговорювати гострі, суперечливі питання. Так, палестинські
та ізраїльські учні під час вивчення курсу освіти для миру обговорюють
конфлікт у Північній Ірландії, країні, далекій від Середнього Сходу, і тому
здатні зрозуміти протилежні погляди. Такий підхід є ефективним, тому що
учні не мають прямого емоційного залучення в конфлікт, отже, можуть
аналізувати його динаміку більш об’єктивно. Це допомагає їм аналізувати й
обговорювати проблеми у свої
й країні. Глобальна і демократична
громадянська освіта передбачає вивчення суттєвих питань сьогоднішнього
глобально взаємопов’язаного світу.
Інший тип моделі освіти для миру, що широко застосовується у
постконфліктних країнах сьогодні, – це міжгрупова діяльність. Такі види
діяльності спрямовані на розвиток довіри між особистостями, а також
різними соціальними групами. Вони мають на меті виховання емпатії за
допомогою міжлюдських контактів. Такий підхід до освіти для миру
базується на принципі, який Дж. Пейдж називає «етика піклування», і
наголошує, що «відносини людей є більш важливими, ніж принципи. Згідно
з етикою піклування, вихователі прагнуть створити середовище, де діти
навчаються плекати людські відносини, що грунтуються на довірі та
піклуванні12.
Освіта для миру запроваджується також у закладах вищої освіти в
різних країнах світу. Цей процес є дуже позитивним, оскільки освіта для
миру навчає молодь критично мислити, брати участь у вирішенні конфліктів
мирним шляхом та встановлювати гармонійні відносини між людьми. Для
10

Harris I.M. Peace Education. Jefferson, NC: McFarland & Co, 1988.
Stomfey-Stits, E.M. Peace Education in America, 1828-1990: Sourcebook for
Education and Research. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1993.
12
Page J.S. Peace Education: Exploring Some Philosophical Foundations. International
Review of Education 50.1, 2004. – P. 3-15.
11
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того, щоб досягти цих цілей, вона впливає на когнітивний, емоційний,
моральний та політичний аспекти життя. Освіта для миру у закладах вищої
освіти – це академічна дисципліна, що базується на політичних науках,
соціології, історії, теології, психології та філософії. Основними цілями
вивчення освіти для миру у закладах вищої освіти є:
 виховання учнівської і студентської молоді;
 розуміння причин збройних конфліктів;
 розвиток шляхів попередження і подолання наслідків війн, геноциду,
тероризму, серйозних порушень прав людини;
 створення мирного і справедливого суспільства.
Як відомо, в Університеті Толедо (Іспанія) існує бакалаврська
програма вивчення проблем миру і онлайн-програма освіти для миру. Ці
програми спрямовані на дослідження питань, пов’язаних з філософськими,
соціологічними
та
психологічними
аспектами
вивчення
проблеми
зменшення та викорінення насильства в світі. Університет Нотр-Дам видає
диплом магістра з глобальних справ, для тих, хто, прагне будувати мир,
зацікавлений у політичних змінах у суспільстві, лідерстві, аналізі конфліктів
та боротьбі за права людини. В Університеті Мічігану реалізуються
програми, присвячені проблемам боротьби з насильством і дискримінацією,
а також програми з питань соціальної справедливості. В Університеті
Кабіанги 21 вересня 2017 р. було оголошено Днем миру, студенти
обговорювали питання миру і гармонійного співіснування людей, садили
дерева, брали участь у мирній ході. Гасло цього заходу – «Разом до миру,
поваги, безпеки та гідності для всіх»13. Отже, освіта для миру є важливою
для студентів, оскільки вчить їх взаємодіяти та уникати агресії.
Війна на сході України або війна на Донбасі, що розпочата
російськими загонами вторгнення у квітні 2014 р., не припиняється й досі.
У східній частині України діти продовжують відвідувати школу і грати в ігри,
але вторгнення насильства в їх життя зробило їх уразливими жертвами
війни, яке не покидає їх уже шостий рік. Як стверджує Себастьян Мейєр,
який працює в ЮНІСЕФ, агентстві ООН з проблем дітей, що конфлікт немає
жодних ознак завершення, що залишає, відповідно й надалі цих дітей
вразливими. Відтоді як почалася війна, було убито понад 3 тис. цивільних
осіб, а 1, 8 млн. були переселені, діти – переселенці також одна із груп
ризику. Станом на 1 березня 2018 р. Місія ООН з моніторингу прав людини
зафіксувала, що серед убитих цивільних було у тому числі, 138 дітей (91
хлопчик, 47 дівчаток). Сьогодні, через більше як п’ять років після початку
конфлікту, за даними ЮНІСЕФ, майже 1 млн. дітей потребують невідкладної
13

Isoraite M. The Importance of Education in Peace Marketing. Munich Personal RePEc
Archive, 2019. – URL: https: //mpra.ub.uni-muenchen.de/ 91262/
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гуманітарної допомоги. Ця організація наголошує, що навіть після
закінчення
збройних
протистоянь
зростання
цієї
статистики
не
припиниться, бо діти будуть отримувати і уже отримують тілесні
ушкодження у зв’язку з необережним поводженням з вибухонебезпечними
предметами. Крім того, діти не лише страждають від нападів, але й не
можуть отримувати освітні й медичні послуги, оскільки школи, лікарні та
інші об’єкти соціальної інфраструктури є зруйнованими або пошкодженими.
Так, з початку конфлікту на сході України більше, ніж 700 закладів освіти і
130 медичних установ були розбиті або пошкоджені під час обстрілів. За
інформацією ЮНІСЕФ, 12 тис. дітей зазнають обстрілу мінімум раз на
місяць. Близько 200 тис. дітей досі мешкають в 15 кілометрах від ліній
конфлікту на сході України.
Країни, які зазнали збройних конфліктів, загалом потребують такої
освіти, яка сприяє учнями набуттю критичного мислення, навичок
розв’язання конфліктів та формування толерантності. Освіта справедливо
вважається ефективним знаряддям поширення миру, оскільки вона формує
майбутні покоління, їхні думки, ставлення й навички. Нові навички
необхідні, щоб ненасильницьким шляхом розв’язувати неминучі проблеми.
За допомогою освіти для миру педагоги різних країн мають на меті
допомогти людям усього світу жити у мирному середовищі.
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Olha Matvienko

EDUCATION FOR PEACE
Summary. Consider that war and peace have always been not only military but
also political and social issue. Educational systems are confronted with exceptional
challenges during violent conflicts. Peace education is related to the creation of values
and skills that help students achieve successful life. Peace education has a goal to aid
pupils to recognize many forms and causes of violence and promote values and skills
to live in society. Peace education is trying to influence social behavior, change
attitudes and habits to the benefits of society in general. The article analyzes peace
education concepts, its types and forms in different countries of the world, its role in
promoting peace, universities’ peace initiatives. This study is crucial for Ukraine today,
as Ukrainian society currently faces great problems such as war, great amount of
violence and aggression. That’s why implementation of peace education in Ukrainian
schools and universities is of vital importance.
Key words: peace education, tolerance, violence, war, hybrid war, mutual
understanding, values and skills for better life, east of Ukraine.
Olha Matwijenko

EDUKACJA DLA POKOJU
Streszczenie. Wojna i pokój zawsze należały jak do zakresu kwestii o
charakterze wojskowym, tak i politycznycm czy społecznym. Systemy edukacyjne
mają do czynienia ze szczególnymi wyzwaniami w trakcie zaostrzenia konfliktów.
Edukacja dla pokoju ukierunkowana jest na tworzenie wartości i umiejętności, które
pomagają studentom osiągnąć sukces w życiu. Edukacja dla pokoju ma na celu pomóc
uczniom rozróżniać wiele postaci i przyczyn przemocy, oraz wspierać wartości i
umiejętności, niezbędne do życia w społeczeństwie. Edukacja dla pokoju stara się
wpłynąć na zachowania społeczne, zmienić ich podstawy wraz z przyzwyczajeniami na
korzyść całego społeczeństwa. Artykuł podaje szczegółową analizę pojęcia „edukacja
dla pokoju”, jej rodzaje i postacie w różnych krajach świata, jej rolę w trakcie
forsowania działań na rzecz pokoju, oraz jego wspierania. Obecne badanie jest
kluczowym dla współczesnej Ukrainy, ponieważ społeczeństwo ukraińskie ma do
czynienia z takimi problemami jak wojna, znacząca liczba przypadków przemocy i
agresji. Właśnie dlatego stosowanie edukacji dla pokoju w ukraińskich szkołach i
uczelniach jest niezbędne.
Słowa kluczowe: edukacja dla pokoju, tolerancja, przemoc, wojna, wojna
hybrydowa, wzajemne porozumienie, wartości oraz umiejętności do życia, wschód
Ukrainy.
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Костянтин Ващенко

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Анотація. Обґрунтовано актуальні питання розвитку системи професійного
навчання державних службовців у контексті реформування державної служби та її
адаптації до стандартів Європейського Союзу та кращих світових практик.
Досліджено основні підходи до розуміння професійної компетентності державного
службовця, визначено ознаки і характеристики цього поняття з урахуванням
підходів міжнародних організацій та сучасних наукових досліджень у відповідній
сфері. Окрему увагу присвячено запровадженню на державній службі
менеджменту людських ресурсів, що базується на компетентності. Детально
проаналізовано норми нового Закону України «Про державну службу» в частині
регулювання питань підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців, що здійснюється шляхом професійного навчання. Визначено основі
напрями реформування системи професійного навчання державних службовців,
зокрема щодо створення відповідної освітньої інфраструктури, механізму
визначення потреб державних службовців у навчанні, забезпечення якості
навчання, створення умов для доброчесної конкуренції провайдерів освітніх
послуг, впровадження інноваційних форм та видів підвищення кваліфікації, а
також запровадження механізмів реалізації безперервної освіти в системі
державної служби України. Підкреслено необхідність запровадження системи
моніторингу професійного розвитку державних службовців та розробки на цій
основі відповідних науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій.
Наголошено на дієвості впровадження такого мотиваційного інструменту
управління персоналом, як розроблення індивідуальної програми підвищення
рівня професійної компетентності державного службовця, підкреслено важливість
самоосвіти у процесі професійного та кар`єрного зростання сучасних управлінців,
що працюють в органах державної влади.
Ключові
слова:
державний
службовець,
професійна
підготовка,
професійне навчання, управлінська діяльність, законодавче врегулювання.

Вступ. У добу глобальних суспільних трансформацій та політичної
турбулентності зростає роль державної служби як ключового інституту
державного управління. І це зрозуміло. Адже саме стабільна, професійна,
політично нейтральна державна служба забезпечує належну інституційну
пам`ять та уможливлює результативність реформ, що відбуваються у
різних сферах життєдіяльності суспільства.
Досягнення визначених завдань є можливим завдяки модернізації та
розбудові з урахуванням кращих національних та світових практик і
стандартів усіх складових сучасної системи професійного навчання
державних службовців, зорієнтованої на їх розвиток та кар’єрне зростання,
здатної підвищувати якість роботи керівної управлінської ланки в умовах,
що постійно змінюються.
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Із прийняттям нового Закону України «Про державну службу»
(2015 р.) наша держава стала на шлях формування нової парадигми
державно-службових відносин, їх соціального призначення та суспільного
сприйняття. Закономірно, що докорінно змінилося розуміння, власне
сутності професійного навчання. Національне законодавство збагатилося
новими, принципово важливими нормативно-правовими актами у цій сфері,
суттєво змінилися вимоги до якості навчання.
У сучасних умовах Україна потребує управлінських кадрів нової
якості, здатних забезпечувати соціально-економічний розвиток як регіонів,
так і держави в цілому, здійснювати професійну управлінську діяльність в
умовах ризиків і викликів, які постійно постають перед нашою державою.
Це вимагає формування ефективної системи професійного навчання, зміни
формату підготовки сучасних посадовців, запровадження нових стандартів
професійної освіти у сфері публічної служби. Основним завданням
зазначеної
системи є забезпечення високого рівня професійної
компетентності державних службовців.
Закон України «Про державну службу» (2015 р.) визначає професійну
компетентність як здатність державного службовця в межах повноважень,
визначених згідно з посадою, застосовувати спеціальні знання, уміння та
навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного
виконання завдань і функцій держави, навчання, професійного та
особистісного розвитку1. Існує співвідношення ознак «професійної
компетентності» та «професіоналізму». Останнє поняття характеризує
достатньо високий рівень професійних якостей, властивий особистості, яка
здатна продуктивно задовольняти потреби суспільства, досконало володіє
професією, тобто певними способами та прийомами розв’язання
професійних завдань. Введення до Закону поняття «професійна
компетентність» пов’язане із запровадженням положень менеджменту
людських ресурсів у сфері державної служби згідно з вимогами, що
висуваються до країн-кандидатів на вступ до ЄС, сформульованими у
розділі 3 «Публічна служба і менеджмент людських ресурсів» документарекомендації «Принципи публічного адміністрування», підготовленого
експертами SIGMA2. Менеджмент людських ресурсів – це стратегічний,
інтегрований та узгоджений підхід до зайнятості, розвитку та благополуччя
осіб, які працюють в організації3. Важливою частиною менеджменту
1

Закон України «Про державну службу». – [Електронний ресурс ]. – Режим доступу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
2
The Principles of Public Administration / SIGMA, 2014 (Chapter 3 «Public service and
Human Resourse Management»). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.sigmaweb.org/publications/princi ples-public-administration.htm
3
Armstrong’s handbook of human resource management practice / Michael Armstrong.
– 13th Edition. -London: Kogan Page Limited, 2014. – P. 5.
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людських ресурсів є його менеджмент, що грунтується на компетентності
(Competency-based HRM), поряд з такими його складовими частинами, як
стратегічний менеджмент людських ресурсів (Strategic HRM), менеджмент
делегування систем і ролей (Delivering HRM – systems and roles),
менеджмент і продуктивне виконання роботи (HRM and performance),
менеджмент людського капіталу (Human capital management), менеджмент
знань (Knowledge management) і етичні виміри МЛР (The ethical dimension
of HRM)4.
Практична реалізація менеджменту людських ресурсів, що базується
на компетентності, вимагає ставлення до державного службовця як до
головного активу і ключового ресурсу ефективної роботи державного
органу, а також формування організаційного середовища та створення
соціально-психологічного клімату, сприятливих для розвитку професійної
компетентності державних службовців.
Термін «компетентність» (competency) у менеджменті людських
ресурсів визначається як внутрішня характеристика особистості (underlying
characteristic of a person), наслідком якої є ефективне або найкраще виконання (effective or superior performance)5. Це визначення є одним із
найбільш узагальнених і типових в менеджменті людських ресурсів. Поряд
з ним існує багато інших визначень, схожих за змістом і більш
деталізованих. Наприклад, у публікації «Компетентності для майбутнього»
ООН, а також у практичному довіднику ООН з розвитку компетентності її
працівників зазначено, що термін «компетентність» може бути визначено
як комбінація умінь, характерних рис і вчинків (типів поведінки), що прямо
пов’язані з успішним виконанням роботи6.
Компетентність у менеджменті людських ресурсів визначається також
як здатність, що потрібна для розв’язання робочих завдань і для отримання
необхідних результатів роботи7. В Європейській рамці кваліфікацій для
навчання протягом всього життя компетентність означає доведену здатність
використовувати знання, уміння і особисті, соціальні і/або методологічні
здібності в робочих чи навчальних ситуаціях, професійному чи
особистісному розвитку8. Можна констатувати, що незважаючи на

4

Там само. – P. 15-104.
Там само. – Р. 86.
6
United Nations. Competencies for Future. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://careers.un.org/lbw/attachments/competencies_booklet_en.pdf;
UN
Competency
Development - a Practical Guide / Office of Human Resource Management Department of
Management United Nations. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://hr.un.
org/sites/hr.un.org/files/Un_ competency_development_guide.pdf.
7
Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компетенциям. Пер. с англ. М.: НІРРО, 2003. – С. 5.
8
European Communities. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning
(EQF) / Education and Training. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities, 2008. - P.11
5
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багатоманітність
тлумачення
поняття
«компетентність»
для
цілей
менеджменту людських ресурсів, маємо, з одного боку, особистість, яка
відрізняється
внутрішньою
характеристикою,
що
називається
компетентністю. З іншого боку, стає можливим належне, продуктивне,
ефективне або найкраще виконання роботи завдяки наявності у
особистості такої внутрішньої характеристики як компетентність. Разом з
тим варто підкреслити, що саме особистість є носієм професійної
компетентності. До суттєвої ознаки поняття «професійна компетентність»»
належить здатність: застосовувати спеціальні знання, уміння і навички;
виявляти моральні і ділові якості.
Професійна компетентність не є статичним набором певних
характеристик особи. Характеристики професійної компетентності –
динамічні і взаємозв’язані. Важливими є не лише спеціальні знання, а
здатність державного службовця застосовувати їх для досягнення
потрібних результатів професійної діяльності. Застосування спеціальних
знань обумовлює здатність державного службовця до умілої професійної
роботи. Неодноразове повторення певних дій перетворює уміння у
навички. Але однієї здатності застосовувати знання, уміння і навички
недостатньо для досягнення потрібних результатів професійної діяльності.
Для їх досягнення, тобто для належного виконання посадових завдань і
обов’язків, навчання, професійного і особистого розвитку, ця здатність має
перетворитися у відповідні дії, способи мислення і поведінки завдяки
виявленню належних моральних і ділових якостей.
Запровадження
менеджменту
людських
ресурсів,
на
основі
компетентності, потребує спеціальних знань у цій сфері і системної роботи
із розроблення, запровадження і при необхідності оновлення відповідної
нормативної бази, в тому числі: типових вимог до професійної
компетентності державних службовців, які займають посади державної
служби категорії «А»; спеціальних вимог до осіб, які претендують на
зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»; а також професійних
стандартів державних службовців.
Аналізуючи правове забезпечення підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців, варто зазначити, що у Законі
України «Про державну службу» цьому питанню присвячено окрему статтю.
Зокрема, йдеться про те, що державним службовцям створюються умови
для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного
навчання, яке проводиться постійно. Професійне навчання державних
службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших
джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки,
перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі
знань «Публічне управління та адміністрування», у встановленому
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законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях
незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги,
у тому числі за кордоном. Підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців проводиться упродовж проходження служби, а
підвищення кваліфікації − не менше одного разу на три роки. Необхідність
професійного навчання державного службовця визначається його
безпосереднім керівником та службою управління персоналом державного
органу за результатами оцінювання службової діяльності.
Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців
є одним із пріоритетів модернізації державної служби в Україні, воно
потребує застосування комплексного та системного підходів з урахуванням
сучасних потреб суспільного розвитку.
Ефективно реформувати систему професійного навчання державних
службовців, на нашу думку, означає:
 створити сучасну, мобільну,
гнучку і розвинену навчальну
інфраструктуру;
 запровадити
ефективний
механізм
визначення
потреб
держслужбовців у навчанні;
 забезпечити обов’язковість, плановість і, головне, якість навчання;
 створити умови для доброчесної конкуренції надавачів освітніх
послуг;
 розширити спектр освітніх послуг, впровадити інноваційні форми і
види підвищення кваліфікації;
 запровадити механізми реалізації безперервної освіти в системі
державної служби.
Говорячи
про
актуальні
тенденції
розвитку
професійних
компетентностей державних службовців, необхідно зробити ще один
важливий акцент. На наше переконання, загальнодержавні програми, що
стимулюють та забезпечують кар’єрне зростання управлінського корпусу
країни, мають конкретизуватися у індивідуальній програмі підвищення
рівня професійної компетентності державного службовця.
З урахуванням цього індивідуальна програма підвищення рівня
професійної компетентності державного службовця, з одного боку,
базується на особистих пріоритетах та цінностях, а з другого – має
враховувати норми, особливості та інтереси наявної управлінської системи.
Вважаємо, що, важливою складовою реалізації індивідуальної програми
підвищення рівня професійної компетентності державного службовця є
самоосвіта як прояв інтелектуальної й вольової спроможності управлінця
щодо реалізації власної траєкторії кар’єрного зростання.
Самоосвіта – це особистісне, професійне зростання, цілеспрямоване
систематичне оволодіння знаннями й уміннями з власної ініціативи, з
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урахуванням індивідуальних інтересів і потреб особистості. Самоосвіта на
державній службі має особливо великий потенціал, адже відбувається
перехід
державного
службовця
від
епізодичного
навчання
до
безперервного протягом
всього кар’єрного зростання. Це
може
здійснюватися без відриву від служби, що визначає темп, зміст, форми і
методи самостійного навчання з урахуванням особистісних освітніх потреб і
побажань державного службовця. Саме здатність до самоосвіти на
сучасному етапі розвитку суспільства супроводжує державного службовця
впродовж життя, дозволяє адаптуватися до нових умов. У цьому аспекті
виникає необхідність усвідомити принциповість безперервної освіти,
зрозуміти її як спосіб подолання виникаючих соціальних та управлінських
проблем. Вона є важливим чинником розвитку професіоналізму упродовж
усієї кар’єри.
Водночас розвиток мотивації до самоосвіти в професійній діяльності –
це процес зміни ієрархічної структури особистісних, освітніх і професійних
мотивів.
Також
розвиток
мотивації
самоосвітньої
діяльності
характеризується зміною ставлення до самоосвіти як процесу – від
негативного або нейтрального (байдужого) до активного, особистісного,
творчого. Хоча в разі неналежної організації стимулювання ця динаміка
може стати негативною – від активного ставлення – до нейтрального, чи
навіть негативного. Критеріями сформованості мотивації самоосвіти в
професійній діяльності виступають внутрішні й зовнішні показники процесу
самостійного опрацювання інформації. Зовнішніми показниками є висока
успішність в оволодінні новими знаннями, висока активність у самоосвітній
діяльності, творчий підхід до виконання завдань, ініціативність, прояв
інтересу до досліджуваного предмета. До внутрішніх показників належать
готовність особистості до самоосвіти та саморозвитку, отримання
додаткових знань; стійке прагнення до оволодіння професією, показники
якості виконання посадових обов’язків, динаміка ставлення до самоосвіти
як до процесу.
Можна стверджувати, що без самоосвіти, внутрішнього прагнення до
саморозвитку індивідуальна програма підвищення рівня професійної
компетентності державного службовця матиме формальний характер і в
підсумку не приведе до реальних результатів, не сприятиме кар’єрному
зростанню управлінця. Для кардинальної зміни якості рівня професійної
компетентності державного службовця у державі мають бути створені
необхідні правові, економічні, організаційні умови, які б стимулювали та
допомагали управлінцю в реалізації власної програми професійнокар᾽єрного зростання. Кар’єра на державній службі та в органах місцевого
самоврядування має розумітися як реалізація особистісно-професійного
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потенціалу державних службовців та оптимізація їхньої професійної
діяльності.
У зв’язку із цим необхідно створити правові умови для того, щоб
підвищення освітнього рівня і кваліфікації стало для них не лише
обов’язковим, а надавало певні вигоди й переваги. Фактично держава має
бути зацікавлена у створенні здорового конкурентного середовища на
державній службі, сприяти реалізації індивідуальної програми підвищення
рівня професійної компетентності кожного державного службовця.
Відтак, є важливими
запровадження системи моніторингу
професійного розвитку державних службовців. Аналізуючи професійне
зростання керівних кадрів державної служби, варто підкреслити, що
сучасне розуміння безперервного навчання керівних кадрів органів влади
та органів місцевого самоврядування передбачає спрямованість на
підвищення ефективності та якості надання управлінських послуг,
підвищення рівня їх професійної компетентності, ділової ініціативи,
сучасного мислення, оволодіння новими методами управління. Водночас це
вимагає розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо порядку та
механізмів забезпечення безперервності навчання, упровадження нових
ефективних підходів до самоосвіти кадрів та переходу до так званих
«відкритих» систем навчання, які в умовах світових глобалізаційних
процесів, розвитку інформаційного суспільства є потужним інструментом
одержання нових знань.
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Kostiantyn Vashchenko

LEGISLATIVE REGULATION OF PROFESSIONAL
EDUCATION FOR CIVIL SERVANTS IN MODERN UKRAINE
Summary. Article is devoted to the actual issues of development of the system
of professional training of civil servants in the context of the reform of the civil service
and its adaptation to European Union standards and best practices. Investigated the
main approaches to the understanding of the professional competence of the public
official, the signs and characteristics of this concept taking into account the approach
of international organizations and current scientific research in the relevant field.
Special attention is devoted to the establishment of the public service human
resources management based on competence. Analyzed norms of the new law of
Ukraine «On Civil service» in the regulation to increase the level of professional
competence of civil servants, which is carried out by professional training. Determined
based on the directions of the reform of the system of professional training of civil
servants, in particular on the establishment of an appropriate educational
infrastructure, the mechanism of the needs assesment of civil servants in training,
quality assurance, training, creation of conditions for the virtuous competition
providers of educational services, the introduction of innovative forms and types of
training, as well as the introduction of mechanisms for the implementation of life-long
learning in the Civil service system of Ukraine. Underlined the need for the
introduction of a system for monitoring the professional development of civil servants
and develop on this basis, the appropriate scientifically grounded recommendations
and proposals. Also, the article stressed the effectiveness of the implementation of
such motivational tools of personnel management as the development of individual
program enhancing the professional competence of the public official, the importance
of self-education in the process of professional and career growth of modern
managers who work for Public authorities.
Key words: civil servant, vocational training, professional training,
management activity, legislative regulation.
Kostiantyn Waszczenko

REGULACJA PRAWNA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW SŁUŻB CYWILNYCH W NOWOCZESNEJ UKRAINIE
Streszczenie. Uzasadnione są aktualne zagadnienia rozwoju systemu szkolenia
zawodowego urzędników służby cywilnej w kontekście reformy służby cywilnej i jej
dostosowania do standardów Unii Europejskiej oraz najlepszych praktyk światowych.
Badane są podstawowe podejścia do zrozumienia kompetencji zawodowych urzędnika,
znaki i cechy charakterystyczne tej koncepcji są określane z uwzględnieniem podejścia
organizacji międzynarodowych i nowoczesnych badań naukowych w odpowiedniej
dziedzinie. Szczególną uwagę zwraca się na wprowadzenie usługi zarządzania
zasobami ludzkimi opartej na kompetencjach. Szczegółowo przeanalizowano normy
nowej Ustawy Ukrainy „O służbie cywilnej” w zakresie uregulowania kwestii
podniesienia poziomu kompetencji zawodowych urzędników służby cywilnej poprzez
szkolenie zawodowe. Kierunki reformowania systemu szkolenia zawodowego
urzędników służby cywilnej są ustalane w szczególności na podstawie stworzenia
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odpowiedniej
infrastruktury
edukacyjnej,
mechanizmu
określania
potrzeb
szkoleniowych urzędników służby cywilnej, zapewnienia jakości szkoleń, stworzenia
warunków dla uczciwej konkurencji dostawców usług edukacyjnych, wprowadzenie
innowacyjnych form i rodzajów szkoleń dla osób zaawansowanych, a także
wprowadzenie mechanizmów realizacji kształcenia ustawicznego w systemie służby
publicznej Ukrainy. Podkreślono konieczność wprowadzenia systemu monitorowania
rozwoju zawodowego urzędników służby cywilnej i rozwijania na tej podstawie
odpowiednich zaleceń i propozycji naukowych. W artykule podkreślono również
skuteczność wprowadzenia takiego narzędzia motywacyjnego do zarządzania
personelem, jak opracowanie indywidualnego programu podnoszenia kompetencji
zawodowych urzędnika, Podkreślono znaczenie samokształcenia w procesie rozwoju
zawodowego nowoczesnych menedżerów pracujących w instytucjach państwowych.
Słowa kluczowe: urzędnik państwowy, przygotowanie zawodowe, ksztalcenie
zawodowe, działalność kierownicza, regulacje prawne.
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В’ячеслав Засенко, Леся Прохоренко

ІНКЛЮЗІЯ: ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ
Анотація. Утвердження нової системи суспільних відносин, входження
України до світового освітнього і наукового простору актуалізували соціальнопедагогічні проблеми, які потребують нових підходів і рішень, оперативної
експертної оцінки, науково-методичного забезпечення на рівні сучасних вимог.
Розбудова демократичної української держави передбачає посилення ролі
педагогічної і психологічної наук у формуванні громадянина нового суспільства,
утвердження освіти як реальної соціальної цінності. Це безпосередньо стосується
й освіти осіб з особливими потребами. Висвітлено демократичні засади розбудови
галузі освіти осіб з особливими потребами в Україні. Зазначено, що всі позитивні
зрушення відбуваються на основі соціальної моделі розвитку таких осіб, а інклюзія
є конституційною і найгуманнішою формою здобуття ними освіти. Орієнтуючись на
поступ у цій галузі високорозвинених країн світу, в Україні відбувається широке
запровадження інклюзивної форми навчання на основі вітчизняних науковотеоретичних, концептуальних розробок та навчально-методичного забезпечення.
Схарактеризовано роль інклюзії як філософії і форми здобуття освіти особами з
особливими потребами для розвитку і гуманізації громадянського суспільства,
утвердження порозуміння і взаємозв’язків з провідними країнами світу.
Проаналізовано наукові і практичні результати щодо ефективного функціонування
і розвитку інклюзивної форми навчання та визначено перспективи подальшої
роботи
в
цьому
напрямі.
Наголошується
на
важливості
особистіснокомпетентнісному спрямуванні інклюзивного навчання, яке з урахуванням
забезпечення командного підходу, дотримання всіх організаційно-методичних
умов, має вирішальне значення.
Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзія,
інклюзивне навчання, компетентнісний підхід, особистісний підхід.

Вступ. У XXI ст. залишається закономірним пошук відповідей на
запитання: як подолати недовіру, соціальний параліч і відчуженість; як
допомогти дітям і молоді з особливими освітніми потребами, в тому числі з
інвалідністю, компетентно обрати свій життєвий шлях та вдало
інтегруватися в суспільство; як освіта сприятиме особистісному розвитку,
розкриттю потенційних можливостей осіб з особливими освітніми потребами
і поступу громадянського суспільства загалом. У контексті реалізації
державної політики пріоритетним є реформування системи освіти, яке б
дало змогу охопити навчанням усіх дітей, не зважаючи на відмінності, а
також законодавче визначення принципів освіти.
Основними принципами формування політики держав щодо осіб з
інвалідністю, сформованими упродовж останнього півстоліття міжнародним
співтовариством, є такі:
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 забезпечення особам з інвалідністю гарантії усього комплексу
політичних, економічних, культурних і громадянських прав, які існують для
всіх членів суспільства;
 заборона дискримінації щодо осіб з інвалідністю;
 надання права особам з інвалідністю жити в соціумі, де вони
народилися (світове товариство засуджує ізоляцію таких осіб);
 забезпечення рівних можливостей особам з інвалідністю та їх якомога
ширше залучення до життя суспільства;
 створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю у соціальні, трудові і
соціально- побутові відносини;
 формування доступності соціальної, інформаційної та виробничої
інфраструктури;
 забезпечення доступності заходів щодо осіб з інвалідністю на всій
території країни, незалежно від того, де вони мешкають (місто, село тощо);
 підвищення рівня та якості життя осіб з інвалідністю, зокрема у сфері
освіти, зайнятості, доходів, охорони здоров'я, суспільного життя.
Зазначимо, що до базових міжнародних документів, що регулюють
права осіб з інвалідністю, які було покладено в основу прийнятих
законодавчо-нормативних актів щодо таких осіб у країнах світу, у тому
числі і в Україні, належать такі:
 Всесвітня
декларація
прав
людини,
прийнята
Організацією
Об'єднаних Націй у 1948 р., в якій проголошено рівність прав «усіх людей
без винятку», передусім до Декларації не було безпосередньо внесено
розділи щодо осіб з інвалідністю;
 два Міжнародні пакти – пакт про економічні, соціальні та культурні
права і пакт про громадянські та політичні права, прийняті у грудні 1966 р.
Генеральною Асамблеєю ООН;
 Декларація про права осіб з порушеннями розумового розвитку,
проголошена Генеральною Асамблеєю ООН у 1971 р.;
 Декларація про права осіб з інвалідністю, прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН у грудні 1975 р., в якій констатується, що інваліди мають ті
ж самі громадянські та політичні права, що й інші люди - право на освіту,
професійну підготовку, консультації і послуги з працевлаштування, право
отримувати і зберігати за собою робоче місце або займатися корисною,
продуктивною діяльністю;
 Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість осіб з
інвалідністю (Конвенція 159), ухвалена 1 червня 1983 р. Генеральною
конференцією Міжнародної організації праці, яка набула чинності 26
червня 1985 р. У березні 2003 р. Україна її ратифікувала;
 «Принципи захисту осіб з психічними розладами та покращення
психіатричної допомоги», прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у 1991 р.
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Цей документ запроваджує стандарти та процедури гарантії, а також
забезпечує захист від зловживань найістотнішими правами людини з боку
різноманітних установ чи організацій;
 «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з
інвалідністю» (Стандартні правила), ухвалені Генеральною Асамблеєю ООН
у грудні 1993 р. Вони мають на меті забезпечити особам з інвалідністю, як
членам суспільства, ті ж права, що мають інші члени суспільства;
 Конвенція ООН про права дитини, ратифікована Україною у 1991 р.,
що стала першим міжнародним документом з прав людини, яким
заборонено дискримінацію дітей за ознакою інвалідності;
 Віденська декларація і програма дій, прийнята 25 червня 1993 р. на
Всесвітній конференції з прав людини у м. Відні. У ній наголошено, що
державам
необхідно
приділяти
особливу
увагу
забезпеченню
недискримінації та рівного здійснення усіх прав людини і основних свобод
осіб з інвалідністю, в тому числі їх активну участь в усіх аспектах життя
суспільства.
У грудні 2006 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію ООН
про права інвалідів та Факультативний протокол до неї. Конвенція
передбачає основні стандарти забезпечення та захисту прав і свобод осіб з
інвалідністю. При цьому в центрі уваги є тепер вже не інвалідність, а сама
людина з інвалідністю, яка має бути здатною, наскільки це можливо,
самостійно жити в суспільстві.
Інклюзія
Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав
людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права осіб
з інвалідністю, про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання
щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення
права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з
інвалідністю.
Конституцією та чинним законодавством України у галузі освіти
(Закони України «Про освіту» (2014), «Про загальну середню освіту»
(2019) та ін.), реабілітації, соціального захисту (Законами України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державні соціальні
стандарти та соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про
охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів в
Україні» та ін.) визнано рівні права громадян на освіту незалежно від
статті, національності, соціального і майнового стану, віросповідання, стану
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здоров’я та інших обставин1. Варто наголосити, що відповідно до
Конституції України та законодавства у галузі освіти, реабілітації,
соціального захисту держава має забезпечити доступність до якісної освіти
відповідного рівня дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням
здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожної дитини, в т.ч. шляхом
найоптимальнішої форми її здобуття – інклюзивного навчання2.
Найбільшого визнання та поширення набуває соціальна модель
суспільного облаштування, яка більше пов’язана з дотриманням прав
людини. Наразі розлади здоров’я розглядаються як соціальна проблема, а
не як характеристика особистості, оскільки вона (проблема) зумовлена
непристосованістю оточення, в тому числі зважаючи на ставлення до
людей з особливим потребами та виробничі норми, архітектурну
безбар’єрність
і
транспорт.
Для
соціальної
моделі
суспільного
облаштування найприйнятнішою є інклюзія.
Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на
принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати
її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими
освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.
Головною метою інклюзивного навчання є створення умов для
особистісного розвитку, творчої самореалізації та утвердження людської
гідності дітей з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення
рівного доступу до якісної освіти в умовах загальноосвітнього простору, а
до основних завдань можна віднести:
 забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на
здобуття загальної середньої освіти в умовах загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів у комплексному поєднанні з корекційнореабілітаційними заходами;
 різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її
задатків і здібностей, формування інтересів і потреб;
 збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я учнів та
вихованців;
 виховання в учнів любові до праці, здійснення їх допрофесійної
підготовки, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного
самовизначення;
 виховання школяра як культурної і моральної людини з етичним
ставленням до навколишнього світу і самої себе;

1

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. – 2017.
27.09. – 2017. – № 178-179. – C. 10–22.
2
Засенко, В. В. Спеціальна освіта: кроки до змін. Особлива дитина: навчання і
виховання. – 2017. – №1. – С. 7–12.
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 надання у процесі навчання і виховання кваліфікованої психологомедико-педагогічної допомоги з урахуванням стану здоров’я, особливостей
психофізичного розвитку учня і вихованця.
Зазначимо, що інтеграція дітей з особливостями психофізичного
розвитку в масові навчальні заклади – це процес, який набуває усе
більшого поширення в освіті. Такий підхід до їх навчання зумовлений
багатьма причинами різного характеру. Однією з них є те, що надання
освітніх послуг дітям в закладах інтернатного типу певною мірою
призводить до зниження у частини з них соціальної компетенції та
дезадаптації в цілому.
З початку інклюзивного навчання – це закономірний етап розвитку
системи спеціальної освіти, який пов'язаний з переосмисленням
суспільством і державою ставлення до осіб з особливими потребами, з
визнанням їхнього права на одержання рівних з іншими можливостей в
різних галузях життя, в тому числі й освіті 3.
Головним ініціатором впровадження ідей інклюзивної освіти стали
батьки дітей-інвалідів, науковці та громадські організації, які активізують і
стимулюють державну діяльність в цьому напрямі. Стихійна інтеграція, що
характеризувала тогочасну освіту дітей з особливими потребами, вимагала
розроблення адекватних теоретико-методологічних засад та науковообґрунтованого методичного забезпечення з визначенням напрямів і
шляхів спільного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку
та їхніх однолітків з нормотиповим розвиток. Адже, незважаючи на
зростаючу потребу у вирішенні проблем інтеграції, опрацювання цього
феномену у вітчизняних дослідженнях, узагальнення зарубіжного досвіду,
були практично відсутні, що ускладнювало теоретико-методичні розвитки в
цьому напрямі, відповідно трансформацію освітньої політики держави в
сфері освіти дітей з особливими потребами.
Зрозуміло, що на ці позитивні зміни суспільство має певним чином
реагувати як на сучасний виклик. Нині, завдячуючи стихійній інтеграції і
всім «правдам – неправдам» в загальноосвітніх школах навчається дітей з
особливими потребами на порядок більше, ніж ці школи можуть
забезпечити і, водночас, це набагато менше, ніж це є нормою у
цивілізованому суспільстві. Тому зараз йдеться про організацію на
державному рівні інклюзивного навчання. Безумовно, інклюзія не є
панацеєю від усіх негараздів у системі освіти осіб з особливими потребами.
Але на сьогодні – це одна з найдієвіших конституційних форм задоволення

3

Засенко В.В., Прохоренко Л.І. Бар'єри та стратегія підвищення освітнього рівня
дорослих з особливими потребами. Концептуальні засади розвитку освіти дорослих:
світовий досвід, українські реалії і перспективи: зб. наук. тез всеукр. наук. - практ. конф.
(Київ, 2018 р.). – Київ. – 2018. – С. 93-98.
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освітніх потреб цієї категорії населення, повноцінних членів нашого
суспільства.
Принципово важливим є те, що за результатами тривалих наукових
пошуків, вивчення кращого світового досвіду і експериментальних
апробацій в Україні: розроблено концептуальні засади інклюзивного
навчання4; окреслено теоретико-методологічні положення розбудови
інклюзивного навчання в Україні, які серед інших стали основоположними;
розроблено принципи інклюзивного навчання; вперше у вітчизняній
освітянській науці обґрунтовано понятійно-термінологічні визначення
стосовно дітей, які мають особливості розвитку – «діти з особливими
освітніми потребами». Зауважимо, що загальновживаними та законодавчо
закріпленими в Україні були терміни: «аномальні діти», «дефективні»,
«інваліди», «діти з вадами»; надано визначення поняттю «інклюзивне
навчання» та введено до наукового обігу.
До практичних результатів можна віднести:
 вперше в Україні здійснено системне дослідження щодо інклюзивних
процесів в національній системі освіти, яке засвідчило необхідність
розбудови інклюзивної освіти та допомогло окреслити напрями та шляхи
впровадження інклюзивного навчання.
 здійснено методичне забезпечення інклюзивного навчання, а саме
розроблено,
опубліковано та розповсюджено навчально-методичну
літературу для фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми
потребами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів з визначеним
сучасним
спектром
технологічного
інструментарію
(технології
педагогічного менеджменту (управлінські), технології співпраці, технології
сервісної підтримки (корекційно-розвиткового супроводу), технології
«тьюторської» підтримки (асистентом вчителя, помічником дитини),
технології викладання).
 підготовлено і поширено узагальнені матеріали щодо специфіки
розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії та
розроблено низку спеціальних методик роботи з дітьми із дитячим
церебральним паралічем (ДЦП), розладами аутичного спектру (РАС),
затримкою психічного розвитку (ЗПР), з порушеннями інтелектуального
розвитку, порушеннями мовлення та ін.
 розроблено методики діагностування (визначення рівня розвитку)
дітей окремих категорій;
 розроблено
реабілітаційно-оздоровчу
програму
з комплексної
4

Про затвердження концепції розвитку інклюзивного навчання. – [Електронний
ресурс]: Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. № 912. URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogonavchannya.
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фізичної реабілітації з блоками діагностування та індивідуального
супроводу таких дітей, яка з успіхом використовується у інклюзивних
навчальних закладах загальної середньої освіти;
 розроблено навчальні курси з наданням супровідних навчальнометодичних матеріалів для педагогічних університетів та Інститутів
підвищення кваліфікації, які здійснюють підготовку та підвищення
кваліфікації педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
в умовах інклюзивного середовища, де закладено формат системних знань
у новій інклюзивній освітній парадигмі на основі використання практик
передових країн світу та сучасної наукової термінології;
 підготовлено навчальні посібники для батьків дітей з особливими
освітніми потребами з урахуванням нової категоріальності останніх;
 підготовлено навчально-методичну літературу для управлінців,
фахівців служб сервісної підтримки тощо;
 за матеріалами роботи, за участі представників МОН України та
громадських організацій, розроблено та затверджено Кабінетом Міністрів
України «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах», «Положення про інклюзивно-ресурсний центр» та
ін.5;
 за результатами проведеної роботи на постійній основі в Інституті
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
започатковано курси підвищення кваліфікації;
 на основі отриманих результатів внесено пропозиції до Закону
України «Про освіту» (статті 19, 20) щодо організації інклюзивного
навчання;
 розроблено навчальні та корекційні програми для закладів освіти з
інклюзивною формою навчання;
 розроблено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
особливими освітніми потребами в умовах інклюзії;
 з урахуванням результатів роботи здійснюється розроблення
навчально-методичне
забезпечення діяльності
інклюзивно-ресурсних
центрів.
Результати проведеної роботи, окрім внеску у теоретичного
опрацювання проблем, сприяли зміні ставлення суспільства до дітей з
особливими потребами, а також забезпеченню їх рівного доступу до якісної
освіти на основі розроблених організаційно-методичних механізмів.

5

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах. – [Електронний ресурс]. – Постанова Кабінету міністрів України від
15.08.2011 р. – № 872. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF.
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Особистісно-компетентнісний підхід
При цьому варто зазначити, що з метою реалізації основних
навчально-організаційних умов інклюзивного навчання (командний підхід,
архітектурна доступність та ін.) слід забезпечити його особистісну і
компетентнісну
спрямованість6.
Особливої
актуальності
ці
умови
набувають, коли йдеться про порушення структури і динаміки ставлення
людини до навколишнього світу і до себе, що практично стовідсотково
спостерігається при ураженні розумової сфери, опорно-рухового апарату,
тих чи інших аналізаторів, затримки розвитку тощо. Розв’язання цієї
проблеми бачиться, насамперед, у запровадженні особистісно орієнтовних
технологій навчання та створенні відповідних організаційних форм.
Особливе значення у забезпеченні особистісного спрямування
навчання таких дітей мають нові навчальні програми з усіх освітніх галузей
спеціальної початкової освіти, розроблені науковцями Інституту спеціальної
педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, які повною
мірою враховують викладені вимоги.
Важливу роль в умовах інклюзії відіграють і корекційно-розвивальні
заняття та корекційні змістові лінії, що наскрізно пронизують всі освітні
галузі і враховують потреби і можливості кожної категорії дітей.
Корекційно-розвивальні
заняття,
яких
потребують
діти
з
порушеннями психофізичного розвитку для реалізації своїх освітніх та
особистісних потреб, залежно від типу і складності порушень їхнього
розвитку, спрямовані на розвиток в учнів зорового чи слухового
сприймання, корекцію пізнавальної діяльності, виправлення порушень
мовлення та фізичного розвитку, формування навичок просторового,
соціально-побутового орієнтування, психокорекцію та ін.
Відповідно виникає потреба реалізації компетентнісного підходу, який
забезпечує індивідуалізацію навчання в умовах інклюзії, сприяючи
формуванню компетенцій дітей і молоді з особливими освітніми потребами,
тобто їх здатності мобілізувати знання у реальній життєвій ситуації, що є
найактуальнішою проблемою сучасної школи. Мета компетентнісного
підходу полягає в подоланні прірви між освітою і вимогами життя. Ідея
компетентнісно спрямованої освіти осіб з особливими потребами органічно
пов’язана із інноваційною педагогічною практикою, де утверджуються такі
суспільно значущі цінності як свобода вибору, творчий продукт, життєвий
досвід, проектна діяльність.

6

Засенко, В. В., Прохоренко, Л. І. (2019). Компетентнісний підхід як теоретикометодологічна основа розбудови освіти дітей з особливими потребами. Практична
психологія в інклюзивному напрямку: мат. І Всеукраїнської наук. інтернет-конф.
(Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.), Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 17–22.
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Компетентнісно спрямована освіта осіб з особливими потребами може
стати стрижневою інноваційною домінантою сучасної модернізації на основі
внесення фрагментів соціальних практик в освіту й активне залучення
педагогів, громадськості до визначення ключових компетенцій. Йдеться,
по-перше, про те, як якомога раніше визначити ті сфери діяльності, в яких
молода людина може досягти максимальної компетентності; по-друге, як
перебудувати школу із екстенсивної моделі предметно-орієнтованого
«знання» на інтенсивну модель формування життєвої компетентності.
Відповідно
актуалізуються
завдання
проведення
випереджальних,
прогностичних експериментів із різних аспектів розвитку життєвої
компетентності особистості. Основне завдання пошукової роботи –
розроблення концептуальних, змістовних і технологічних засад розвитку
життєвої компетентності, освоєння молодою людиною з особливими
потребами технологій життєвого успіху, інтеграції у демократичне
суспільство з ринковою економікою, соціокультурний простір.
Висновки. На основі переоцінки традиційних парадигм спеціальної
освіти, її цілей і цінностей здійснюється активний пошук шляхів і засобів її
удосконалення, формується нова методологія і методика навчання,
виховання і розвитку учнів з особливими освітніми потребами, оновлюється
зміст спеціальної освіти, розробляються нові навчальні програми,
підручники, методичні посібники.
Важливо спрямувати зусилля науковців, практичних працівників на:
 обґрунтування і побудову інноваційних моделей інтеграції дітей і
молоді з особливими потребами в українське суспільство;
 проектування та поетапну апробацію особистісно зорієнтованого
освітньо-реабілітаційного процесу, створення умов для розвитку життєвої
компетентності вихованців;
 перебудову навчально-реабілітаційної діяльності на діагностичній
основі, апробацію інструментарію для оцінки рівня досягнень із різних
параметрів життєвої компетентності;
 розроблення системи диференційованого медико-психологічного
визначення специфіки порушень у розвитку різних груп із метою
виявлення особливих загальноосвітніх потреб кожної дитини і створення
індивідуальної комплексної програми реабілітації;
 апробацію програм партнерства з різними групами громадськості з
метою створення освітньо-реабілітаційного співтовариства;
 впровадження
нових
підходів
з
підвищення
педагогічної,
психологічної,
рефлексивної
культури,
компетенції
педагогічних
працівників інклюзивних закладів освіти, навчально-реабілітаційних
центрів, батьків.
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Вектор освіти осіб з інвалідністю, розгортаючись у площині цінностей
особистісного розвитку, формування ключових компетенцій, варіативності і
відкритості, зумовлює принципову необхідність переосмислення всіх
чинників, від яких залежить якість навчально-реабілітаційного процесу, змістових, технологічних, виховних, управлінських, корекційних аспектів.
Отже, реалізація ідеї поширення інклюзивної форми навчання як однієї з
провідних тенденцій сучасного етапу розвитку національної системи
спеціальної освіти можлива лише в умовах удосконалення системи
загальної освіти. В цій галузі принципово важливою є державна політика,
яка не допускає крайнощів у вирішенні будь-яких питань.
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№ 912. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitkuinklyuzivnogo-navchannya.
6. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах. – [Електронний ресурс]. – Постанова
Кабінету
міністрів
України
від
15.08.2011
р.
№
872.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF.

Viacheslav Zasenko, Lesia Prokhorenko

INCLUSION: PHILOSOPHY EDUCATION FOR PEACE
Summary. The adoption of a new system of public relations, the entry of
Ukraine into the world of educational and scientific space put on the agenda a
complex of socio-pedagogical problems that require new approaches and decisions,
operational expert assessment, scientific and methodological support at the level of
modern requirements. The development of a democratic Ukrainian state involves
strengthening of the role of pedagogical and psychological sciences in shaping a
citizen of a new society, establishing education as a real social value. This also
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concerns the education of people with special needs. The article deals with the
democratic principles of the development of the education of people with special
needs in Ukraine. It is noted that all positive changes take place on the basis of the
social model of the development of such persons, and inclusion is the constitutional
and humane form of their education. Focusing on the progress in the identified
industry of the most developed countries of the world, Ukraine has widespread
introduction of an inclusive form of education on the basis of domestic scientifictheoretical, conceptual development and educational and methodological support. The
importance of the role of inclusion is pointed out as a philosophy and as a form of
education for people with special needs for the development and humanization of civil
society, the establishment of understanding and interconnections with the leading
countries of the world. The article also specifies the range of scientific and practical
results achieved regarding the effective functioning and development of inclusive
forms of education and outlines prospects for further work in this direction. Finally,
special attention is paid to the personality-competent direction of inclusive education,
which, taking into account the command-line approach, the observance of all
organizational and methodological conditions, is crucial.
Key words: children with special educational needs, inclusion, inclusive
education, personality-competent approach
Wiaczesław Zasenko, Łesia Proсhorenko

WŁĄCZENIE: FILOZOFIA EDUKACJІ DLA POKOJU
Streszczenie.
Pojawienie
nowego
systemu
stosunków
społecznych,
przystąpienie Ukrainy do światowej przestrzeni edukacyjnej i naukowej
urzeczywistniło problemy społeczno-pedagogiczne, które wymagają nowych podejść i
rozwiązań, szybkiej oceny ekspertów, wsparcia naukowego i metodologicznego na
poziomie współczesnych wymagań. Rozwój demokratycznego państwa ukraińskiego
oznacza wzrost roli nauk pedagogicznych i psychologicznych w kształtowaniu
obywatela nowego społeczeństwa, promowanie edukacji jako rzeczywistej wartości
społecznej. Dotyczy to również bezpośrednio edukacji osób z potrzebami specjalnymi.
Objęte są demokratyczne zasady rozwoju dziedziny edukacji osób o szczególnych
potrzebach na Ukrainie. Należy zauważyć, że wszystkie pozytywne zmiany następują
w oparciu o społeczny model rozwoju takich osób, a integracja jest konstytucyjną i
najbardziej humanitarną formą edukacji. Skupienie się na postępach w tej dziedzinie
najbardziej rozwiniętych krajów świata, włączająca forma edukacji oparta na
krajowych osiągnięciach naukowych i teoretycznych, edukacji i wsparciu
metodologicznym jest szeroko rozpowszechniona na Ukrainie. Scharakteryzowano rolę
integracji jako filozofii i formy edukacji dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie
rozwoju i humanizacji społeczeństwa obywatelskiego, sprzyjających wzajemnemu
zrozumieniu i wzajemnym powiązaniom z wiodącymi krajami świata. Przeanalizowano
naukowe i praktyczne wyniki skutecznego funkcjonowania i rozwoju inkluzywnej formy
uczenia się oraz określono perspektywy dalszych prac w tym obszarze. Nacisk kładzie
się na orientację osobistą i kompetencje uczenia się włączającego, co ma kluczowe
znaczenie dla zapewnienia podejścia zespołowego, przestrzegania wszystkich
warunków organizacyjnych i metodologicznych.
Słowa kluczowe: dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, integracja,
uczenie się włączające, podejście kompetencyjne, podejście osobiste.
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Розділ 2
ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ
ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ

Rozdział 2
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ
EDUKACJI DLA POKOJU
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Віктор Коцур

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ
УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ – ЗАПОРУКА МИРУ
І СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ
Анотація.
Розкрито
проблему
інтернаціоналізації
і
модернізації
університетської освіти як запоруки миру і соціального процесу в Україні.
Висвітлено
досвід
роботи
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» щодо реалізації стратегії
інтернаціоналізації і модернізації вищої освіти в умовах соціально-економічних та
політичних впливів ХХІ ст. Реалізація стратегії інтернаціоналізації і модернізації
освіти розглядається в контексті запиту держави, суспільства і особистості.
Висвітлено соціокультурну, наукову, професійну місію університету в підготовці
фахівців, які сповідують європейські демократичні цінності цивілізаційного
розвитку третього тисячоліття. Висвітлено результати співпраці університету з
партнерами різних зарубіжних країн у процесі інтернаціоналізації (програми
академічного обміну студентів та викладачів, досвіду організації і змісту освітнього
процесу, проведення конференцій та наукових семінарів, видання наукових
праць, соціальне і культурне життя країн тощо). Проаналізовано питання
модернізації педагогічної вищої освіти шляхом упровадження інноваційних засобів
навчання. Схарактеризовано нове освітнє середовище в університеті (навчальнопрактична аудиторія обладнана SMART-комплексом, аудиторія Нової української
школи з інноваційною ІСR-кімнатою). Проаналізовано науково-педагогічну
діяльність та розвиток потенціалу викладачів, які здійснюють підготовку майбутніх
учителів закладів початкової освіти з урахуванням вимог Концепції «Нова
українська
школа».
Доведено,
що
інтернаціоналізація
і
модернізація
університетської освіти в Україні спрямована на забезпечення високої якості
професійної підготовки фахівців, подальший розвитку духовної культури людини,
її соціальної ініціативи та відповідальності.
Ключові слова: інтернаціоналізація, ародисіоналізація, модернізація,
мобільність, академічний обмін, Нова українська школа, Європейський Союз.

Вступ. У постіндустріальній системі знань ХХІ ст. університети
відіграють помітну роль у забезпеченні цивілізаційного прогресу. Сьогодні
можна з упевненістю відзначити про інтернаціоналізацію й глобалізацію
їхньої діяльності внаслідок становлення всесвітнього ринку праці та
науково-освітніх послуг, проскультурної уніфікації за умов тотальної
інформатизації.
Міжнародні дослідження, обмін студентами та викладачами, активна
інноваційна та дидактична діяльність завжди вважалися пріоритетними в
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди». Університет відіграє важливу роль у міжнародних
наукових дослідженнях, розвиває академічні обміни, бере участь у
багатьох глобальних дослідницьких мережах, грантових програмах,
презентаціях проектів, міжнародних форумах, виставках, конференціях,
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симпозіумах, що сприяє зростанню міжнародної академічної мобільності
науковців, викладачів, студентів, стимулюванню спільних із зарубіжними
партнерами наукових досліджень та освітніх програм, які забезпечують
пошук і реалізацію продуктивних інструментів і механізмів інтеграції
університету в глобальне наукове, освітнє середовище в селективних
сферах
його
статутної
діяльності
й
становлять
зміст
політики
інтернаціоналізації, його міжнародних амбіцій.
Метою статті є висвітлення багатогранного досвіду участі
університету в інтернаціоналізації і модернізації освіти, структурування
змісту і методів роботи педагогічного колективу щодо реалізації Концепції
«Нова українська школа», з‟ясування ролі міжнародної співпраці для
якісної підготовки фахівців ХХІ ст.
Виклад
основного
матеріалу.
На
досягнення
високого
міжнародного статусу університету спрямовані його стратегічні мотивації,
гнучка організаційна структура, зорієнтованість на участь у глобальних
мережах, а також стиль менеджменту, що відповідає існуючим у світі
авторитетним науковим, освітнім та управлінським платформам. Діяльність
університету у межах глобального конкурентного наукового і освітнього
середовища
базується
на
принципах
реалістичності,
кількісної
визначеності, прозорості, толерантності, урегульованості, соціальної
відповідальності, гармонійне комбінування яких забезпечує генерацію й
отримання значних синергійних переваг інтернаціоналізаційної моделі
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди».
Сьогодні міжнародними партнерами університету є Західночеський
університет у місті Плзень, Чеська Республіка (Western Czech University in
Plsen), Гданський університет, Польща (University of Gdansk, Poland),
Університет Миколи Коперника в Торуні, Польща (Nicolaus Copernicus
University in Torun), Університет ім. Т.Г.Масарика, Чеська Республіка
(Masarik
University),
Університет
Магдебург-Стендаль,
Німеччина
(Hochschule Magdeburg-Stendal) та ін.
Міжнародна співпраця університету охоплює: програми академічного
обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом;
багатопланову тематику спільних наукових досліджень; обмін досвідом
щодо організації і наповнення освітнього процесу; узагальнення
міжнародного досвіду в галузі освіти і науки, а також ознайомлення з
соціальним і культурним життям країн-партнерів.
З 1 жовтня 2016 р. відповідно до угоди про співпрацю між Академією
імені Яна Длугоша в Ченстохові й ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний
університет
імені
Григорія
Сковороди»
започатковано співробітництво з обміну студентами, паралельного
навчання у закладах вищої освіти та отримання другого диплому,
~ 122 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

проведення спільних наукових досліджень, організації конференцій та
наукових семінарів, видання наукових праць.
Між Університетом Т. Масарика і нашим закладом вищої освіти діє
міжінституційна угода з обміну студентами за програмою Еразмус+ напрям
КА1. Навчальна (академічна) мобільність. Згідно з угодою студенти обох
університетів, які пройшли успішно відбір, мають змогу навчатися один
академічний семестр в закладах партнерів за обраною спеціальністю.
Програма академічної мобільності передбачає насамперед отримання
студентом міжнародного досвіду навчання, налагодження зв‟язків між
університетами, покращення рівня володіння іноземною мовою (англійська)
та вивчення чеської мови, набуття знань про соціальну, культурну,
освітню, політичну сфери життя Чеської Республіки, упровадження кращих
чеських практик у роботу університету.
На базі нашого університету діють 6 факультетів (педагогічний,
філологічний,
фінансово-гуманітарний,
природничо-технологічний,
соціоісторичний та факультет фізичного виховання) і 30 кафедр, що
активно працюють у векторі «КА2. Співпраця задля інновацій». Університет
підтримує будь-які прогресивні заходи реорганізації робочого процесу з
метою якнайефективнішого використання власних ресурсів і країнпартнерів. Зростаючі можливості міжнародної співпраці університету
стимулюють розбудову якісно нової системи освіти та повноцінної інтеграції
нашого закладу до європейського соціокультурного, освітнього та
наукового простору. Для нас важливо вивчити досвід співпраці із
закордонними партнерами і в подальшому практично застосовувати його в
національній системі вищої освіти.
Державний педагогічний університет Григорія Сковороди підтримує
інноваційність та відкритість у освітніх і наукових проектах різних типів.
Обмін досвідом із зарубіжними партнерами в процесі інтернаціоналізації
сприяє успішним перетворенням у сфері університетської освіти відповідно
до потреб держави, суспільства і особистості, насамперед у контексті
реформи згідно з Концепцією «Нова українська школа».
Водночас
в
умовах
соціально-економічних,
політичних,
глобалістичних викликів ХХІ ст. упровадження Концепція «Нова українська
школа» у вітчизняному соціумі має важливе безпекове значення. Поперше, тому що знання і навички, які дає система освіти, мають відповідати
потребам економіки і завданням, що стоять перед державою. По-друге,
Нова українська школа покликана забезпечити рівний доступ до освіти,
насамперед дітей з особливими потребами. По-третє, рівень знань з
природничих наук, математики має бути таким, щоб забезпечити успішне
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освоєння сучасних професій, зокрема, пов‟язаних із національною
безпекою1.
Водночас Міністерство освіти і науки України вважає, що освітня
реформа – це не одномоментний процес, в усіх країнах у середньому він
тривав 10 років. Саме за цей час відбувалися незворотні і системні зміни в
освіті2. Для цього потрібно першочергово навчати вчителів, серйозно
змінювати викладання у педагогічних університетах3. Учитель, який
отримав свободу навчати, має отримати й свободу навчатися, на наш
погляд, не лише в інститутах післядипломної педагогічної освіти, а й у
педагогічних університетах, де тісно поєднуються освіта, наука, педагогічні
технології, практика.
Педагогіка партнерства і компетентнісний підхід потребують нового
освітнього середовища в педагогічних університетах. Зміні підлягають
фізичне просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання.
Зокрема,
ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» завершено формування навчальнопрактичної аудиторії, обладнаної SMART-комплексом, що має 7 навчальних
зон: новин, відкриттів, комунікативна, тематична, матеріалів, зона тиші та
зона вчителя. Зона відкриттів обладнується не лише власними коштами, а й
Європейського Союзу завдяки участі університету в проекті Erasmus+ KA2
«Розвиток потенціалу вищої освіти – модернізація педагогічної вищої освіти
шляхом упровадження інноваційних засобів навчання». Окрім традиційного
забезпечення цієї зони (мікроскоп, фотоапарат, диктофон, музичний центр,
навчальні настільні ігри), тут налаштована робота Fab-lab зони: двох 3-D
принтерів та 3-D ручок.
Аудиторія Нової української школи синергує із інноваційною ІСRкімнатою, що охоплює робочі зони: проектів, презентацій, лінгафонної
зони, які в разі потреби трансформуються в один освітній простір для
широкої аудиторії слухачів.
Університет активно працює у проекті «МоPED», який сприяє
інтеграції вузівського інтелектуального соціуму в європейську та світову
систему освіти, забезпечує умови для міжнародного академічного обміну,
підвищенню рівня кваліфікації професорсько-викладацького складу
шляхом обміну професійним досвідом із зарубіжними партнерами. Водночас
ми усвідомлюємо, що освітній простір Нової української школи не може
обмежуватися використанням нових ІТ-технологій, мультимедійних засобів
навчання, оновленням лабораторної бази для вивчення предметів
1

Скрипник М. Модернізація Вітчизняної освіти ХХІ ст.: проблема суб’єктності.
Управління освітою. – 2018. – № 7. – С.35.
2
Реформування школи: нововведення української освіти / уклад. О.С. Казачінер.
Харків: Основа, 2018. – С. 34.
3
Там само.
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природничо-математичного чи гуманітарного циклу. Важливо спланувати
дизайн освітнього простору. В цьому плані використовуємо елементи
національного декоративно-прикладного мистецтва, відроджуємо народні
мистецькі технології для естетичного оформлення навчальних кабінетів,
лабораторій, інформаційних центрів.
Ураховуючи те, що в Новій українській школі заохочується
інклюзивна освіта, а для дітей з особливими потребами створюються умови
для навчання спільно з однолітками. В університеті формується нове
освітнє середовище, вносяться зміни в навчальні плани і програми з
урахуванням підготовки вчителів, які мають запропонувати індивідуальні
програми розвитку дитини з особливими потребами, зокрема, корекційнореабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід та передбачено
оновлення необхідних засобів навчання.
З метою виконання рішення Кабінету Міністрів України щодо
необхідності проведення у 2018 р. додаткових заходів з підвищення
кваліфікації педагогічних працівників за Державним стандартом початкової
освіти
та
сучасними
освітніми
методиками,
які
базуються
на
компетентнісному, особисто-орієнтованому підходах викладачі профільних
кафедр університету, які здійснюють підготовку учителів початкової школи,
зареєструвалися в «Онлайн-курсі для вчителів початкової школи» на сайті
студії онлайн-освіти EdEra, успішно виконали програму навчання та
отримали відповідні сертифікати.
Викладачі опрацьовували питання теорії і практики впровадження
Концепції «Нова українська школа», вивчають, узагальнюють та
ретранслюють педагогічний досвід (відкриті уроки, майстер-класи,
конференції, конкурси професійної майстерності, педради і семінари в
школі, відвідування уроків, оприлюднення результатів у публікаціях). Для
такої роботи розроблено інформаційно-методичний та психологічний
супровід підготовки майбутнього вчителя початкової школи (робочі
програми, тестові завдання, комплексні контрольні роботи) тощо.
Висновок. Успішне втілення завдань Нової української школи
полягає у об‟єднанні зусиль учителів-практиків, інтелектуального соціуму
педагогічних університетів, держави і суспільства. Пам‟ятати потрібно про
те, що реформи, насамперед, мають ціннісні виміри, а їх учасники – діти і
педагоги мають бути щасливими і успішними в житті. На це й спрямована
стратегія інтернаціоналізації і модернізації вищої освіти, яку здійснює
корпорація
учених-педагогів
Сковородинівського
університету
в
Переяславі. Вона є альтернативою замкненості на власних цивілізаційних
засадах і стимулює вибір на користь глобального суспільства знань, що є,
за визначенням академіка В. Кременя, «соціальною формою існування
всепланетарного людства». Інтернаціоналізація і модернізація освіти
України в цілому та університетської зокрема покликана забезпечити
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високу якість фахової підготовки, сприяти піднесенню духовної культури
людини, росту її соціальної ініціативи та відповідальності.
VIII форум українських і польських науковців «Освіта для
миру»/«Edukacja dla pokoju» – переконливим свідченням важливої місії
вчених-педагогів наших країн в утвердженні людиновимірних цінностей
миру, щастя і добра на засадах гуманістичної педагогіки XXI ст.
Бібліографія
1. Реформування школи: нововведення української освіти
О.С. Казачінер. Харків: Основа, 2018. – С.34.
2. Скрипник М. Модернізація Вітчизняної освіти ХХІ ст.:
суб‟єктності. Управління освітою. – 2018. – № 7. – С.35.
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проблема

Viktor Kotsur

INTERNATIONALIZATION AND MODERNIZATION
OF UNIVERSITY EDUCATION AS GUARANTY OF PEACE
AND SOCIAL PROGRESS IN UKRAINE
Summary. The problem of internationalization and modernization of university
education as guaranty of peace and social process in Ukraine is solved in the article.
The work experience of implementation of the strategy of internationalization and
modernization of higher education in SHEE «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii
Skovoroda State Pedagogical University» in the conditions of socio-economic and
political influences of the 21st century is presented. The implementation of the strategy
of internationalization and modernization of education is considered from the
perspective of the request of the state, society and personality. The author highlights
the socio-cultural, scientific and professional mission of the University in training the
specialists who profess the European democratic values of civilization development of
the third millennium. The article deals with the cooperation of the University with
partners from different foreign countries in the process of internationalization (the
programs for the academic exchange of students and teachers, the exchange for
organizing and filling the educational process, gaining the international experience in
the field of education and science, holding conferences and scientific seminars,
publishing scientific works, social and cultural life of the countries, etc.). The
modernization of pedagogical higher education through the introduction of innovative
teaching methods is researched. The new educational environment created at the
university (the educational-practical classroom which is equipped with the SMART
complex, the classroom of the New Ukrainian school with an innovative ICR-room) is
analyzed. The scientific-pedagogical activity and the development of the potential of
teachers who provide training for future teachers of institutions of primary education
taking into account the requirements of the New Ukrainian school are analyzed. It is
proved that internationalization and modernization of university education in Ukraine
can ensure the high quality of professional training of specialists, promote the further
development of human spiritual culture, social initiative and responsibility.
Key words: internationalization, modernization, mobility, academic exchange,
the New Ukrainian School, the European Union.
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Wіktor Kocur

INTERNAСIONACJONALIZACJA I MODERNIZACJA EDUCACJI
UNIWERSYTECKIEJ – WPROWADZENIE POKOJU I POSTĘPÓW
SPOŁECZNYCH NA UKRAINIE
Streszczenie. Ujawnia się problem internacjonalizacji i modernizacji
szkolnictwa wyższego jako obietnicy pokoju i postępu społecznego na Ukrainie.
Opisano doświadczenie pracy Państwowej Uczelni «Perejasław-Chmielnicki Państwowy
Uniwersytet Pedagogiczny im. Grygorija Skoworody» w związku z realizacją strategii
internacjonalizacji i modernizacji szkolnictwa wyższego w warunkach społecznoekonomicznych i
politycznych wpływów
XXI wieku.
Wdrażanie
strategii
internacjonalizacji i modernizacji edukacji rozważane jest w kontekście wymagań
państwa, społeczeństwa i osobowości. Społeczno-kulturowa, naukowa i zawodowa
misja uniwersytetu jest podkreślana w szkoleniu specjalistów, którzy wyznają
europejskie wartości demokratyczne rozwoju cywilizacyjnego trzeciego tysiąclecia.
Przedstawiono wyniki współpracy uczelni z partnerami z różnych krajów w procesie
internacjonalizacji (programy akademickiej wymiany studentów i nauczycieli, wymiana
doświadczeń w organizacji treści procesu edukacyjnego, konferencje i seminaria
naukowe, publikacje prac naukowych, życie społeczne i kulturalne krajów itp.).
Problem modernizacji szkolnictwa wyższego przedstawiono poprzez wprowadzenie
innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Opisano nowe środowisko edukacyjne na
uniwersytecie (sala edukacyjna i praktyczna jest wyposażona w kompleks SMART, sala
Nowej Szkoły Ukraińskiej z innowacyjnym pokojem ICR). Analizie poddano działalność
naukowo-pedagogiczną
i
rozwój
potencjału
nauczycieli
akademickich
przygotowujących przyszłych nauczycieli szkół podstawowych z uwzględnieniem
wymogów Koncepcji «Nowa Szkoła Ukraińska». Udowodniono, że internacjonalizacja i
modernizacja szkolnictwa wyższego na Ukrainie ma na celu zapewnienie wysokiej
jakości szkolenia zawodowego specjalistów, dalszy rozwój kultury duchowej człowieka,
jego inicjatywy społecznej i odpowiedzialności.
Słowa kluczowe: internacjonalizacja, arodysjonalizacja, modernizacja,
mobilność, wymiana akademicka, Nowa Szkoła Ukraińska, Unia Europejska.
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Ewa Przybylska

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA. IMPULSY PEDAGOGICZNE
I ANTROPOLOGICZNE DLA PRAKTYKI EDUKACYJNEJ
Streszczenie. Świat staje się coraz bardziej zróżnicowany kulturowo; światowe
migracje przybierają niespotykaną w historii skalę. W debatach międzynarodowych
powszechnie stosowany niegdyś termin cultural diversity coraz częściej zostaje
zastąpiony frazą super-diversity. Multikulturowość (wielokulturowość) kojarzy się w
powszechnym użyciu z pewnym konstruktem normatywnym, przyjmującym, w
zależności od kontekstu, przemiennie, raz postać pozytywną, raz negatywną.
Społeczeństwo multikulturowe bywa rozumiane jako pożądana forma koegzystencji
ludzi, zgadzających się co do ogólnych zasad współżycia, nawet jeśli wymagają one
modyfikacji czy zmiany zachowań ze strony obywateli reprezentujących kulturę
dominującą. Negatywne konotacje powstają, gdy społeczeństwo multikulturowe jest
postrzegane jako „rozbite”, podzielone, zdezintegrowane. Grożą mu bowiem wówczas
konflikty i dalsze rozwarstwienie. Multikulturowość sama w sobie nie stanowi ani
normy, ani wartości, jest natomiast we wszystkich bez mała rozwiniętych państwach
faktem społecznym, konsekwencją rozwoju gospodarczego, ruchów migracyjnych i
procesów globalizacji, politycznych prześladowań, konfliktów wojennych, ubóstwa i
gospodarki rabunkowej. Istnieje konsens odnośnie do palącej potrzeby podniesienia
efektywności i intensyfikacji edukacji międzykulturowej, rozumianej jako koncepcja
„kształtowania przez edukację rozumienia odmienności kulturowych; jej celem nie jest
budowanie zunifikowanej kultury globalnej, lecz poszerzanie własnej tożsamości
jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw
tolerancji i dialogu; stanowi ważny element m.in. edukacji językowej, historycznej i
religijnej”. Niniejszy artykuł odnosi się do rudymentarnych kwestii edukacyjnych,
szeroko omawianych we współczesnej myśli humanistycznej i społecznej, a jednak
zaniedbanych w praktyce edukacyjnej, na co istnieje nader wiele dowodów.
Słowa kluczowe: cultural diversity, multikulturowość, wielokulturowość,
społeczeństwo multikulturowe, edukacjа międzykulturowа.

O relacji my – oni
„Dla nas ludzi, a przynajmniej dla większości z nas, świat staje się
jeszcze mniejszy niż ocean dla wielorybów. Wiadomości i innowacje
przemieszczają się w ciągu dni, jeśli nie sekund. Musimy współczuć i próbować
pomóc ofiarom kataklizmów nawiedzających inne strony świata, ale uczucia
grupowej lojalności nadal będą najsilniejsze wobec członków własnej grupy.
Kultura ewoluowała w kierunku współdziałania grup, ale jednym z warunków
jest zachowanie granic pomiędzy grupami. Napięciem ewolucji kulturowej jest
napięcie pomiędzy łączeniem się i rozpadem. Ludzie postrzegają tę dynamikę
w kategoriach moralnych”: „my‟ jesteśmy dobrzy, „oni‟ są źli”1. Holenderscy
badacze, Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede oraz Michael Minkov nawiązują tu
1

G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 481.
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do dychotomii, która od zarania dziejów nurtuje ludzkość. Konstruowanie
tożsamości
indywidualnych,
zawsze
uwarunkowanych
czynnikami
geograficznymi, etnicznymi, historycznymi, politycznymi, światopoglądowymi i
w konsekwencji kulturową przynależnością do pewnej zbiorowości ludzkiej,
opiera się tradycyjnie na odniesieniu do inności. Stanowi ona kryterium
samooceny, samowartościowania i samoidentyfikacji grup społecznych.
„Inność” urosła także w nauce do rangi kategorii, która szczególnie silnie
zainspirowała myśl humanistyczną i społeczną, choć nie tylko, bo przecież
także postęp technologiczny czy medyczny zawdzięcza ludzkość pytaniom,
bodaj o to, dlaczego ptak potrafi latać. Niemiecki filozof Michael Theunissen
zauważa w swojej książce „Der Andere”2 (Ten Inny), że ta dychotomia należy
od najdawniejszych czasów do najgłośniejszych filozoficznych kwestii,
mogących konkurować o prymat pierwszeństwa wśród wszelkich zagadnień
nurtujących humanistów3.
Niemniej, niezależnie od tego, jak płodną i częstokroć konstruktywną
kategorię stanowi „Inność”, zupełną rację mają zapewne badacze,
podkreślając, że: „W naszym interesie jest zlikwidowanie tego rozdźwięku. W
ostatnich tysiącleciach ewolucja popychała nas do powiększania wspólnot
moralnych, ale proces ten jeszcze się nie zakończył i nie ma od niego odwrotu.
Rozszerzenie wspólnoty moralnej na całą ludzkość wymaga pokierowania
procesami edukacyjnymi na każdym poziomie społecznym – od najbliższego
sąsiedztwa po „społeczność globalnej wioski‟. Żadna z tych grup nie może być
pozbawiona moralnych praw ani obowiązków”4.
W literaturze, w debatach politycznych, w mediach, w codziennych
rozmowach pojawiają się wątki związane z „innością”, w których do głosu
dochodzą różnice kulturowe, ujawniające się z całą jaskrawością szczególnie w
bezpośrednich spotkaniach z „obcymi”, spotkaniach odmiennych kultur.
Przedmiot żywej refleksji, analiz i edukacji stanowią one zwłaszcza w tych
obszarach społecznych i zawodowych, które są pryncypalnie zainteresowane
eliminacją nieporozumień i poczucia wzajemnej obcości między podmiotami
uczestniczącymi w dialogu lub realizacji wspólnych celów. Najbardziej
wymownym przykładem jest tu chociażby sfera zarządzania wielkim biznesem,
świadoma konieczności kreowania postaw otwartości na inne kultury jako
warunku efektywnego urzeczywistniania transgranicznych projektów, czy sfera
kultury, która programowo, intencjonalnie promuje (winna promować) dialog
między kulturami.

2

M. Theunissen, Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Walter de
Gruyter, Berlin, New York 1965.
3
Por. E. Przybylska, Uniwersalizm w kalejdoskopie kultur: w sprawie edukacji globalnej
dorosłych, „Rocznik Andragogiczny” 2018, s. 68-79.
4
G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje…, s. 41.
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O niebotycznym potencjale edukacji kulturalnej
Eckart Liebau wyróżnia w obrębie europejskiej arts education pięć
głównych nurtów wyłaniających się w wyniku analizy argumentacji
uzasadniającej rudymentarne znaczenie edukacji kulturalnej dla życia
społeczeństw i narodów5. U ich źródeł leżą bodźce ekonomiczne, bodźce
wynikające z dziedzictwa i różnorodności, społeczno-politycznych koncepcji
integracji, koncepcji oświaty i wychowania oraz konceptualizacji sztuki.
Aspektom ekonomicznym przypisuje Autor dominujące znaczenie w kontekście
całokształtu funkcjonowania krajowych systemów arts education w
nowoczesnych państwach Zachodu (Europa Zachodnia, Środkowa i Północna,
Ameryka Północna, Australia, Nowa Zelandia) oraz w Azji PołudniowoWschodniej, Chinach i Regionie Pacyfiku. UNESCO podkreśla: „aktywna
polityka państwa w dziedzinie kultury ma swoje przełożenie na rozwój
ekonomiczny w zakresie przemysłów kultury, wpływa na spójność społeczną i
stwarza ramy dla kreatywności jednostek”6. Zwłaszcza w kreatywności
jednostek, pobudzonej na skutek kontaktu z kulturą i sztuką, postrzega
współczesna polityka źródło rozwoju społecznego, w tym przyrostu
kompetencji w dziedzinie komunikacji, dialogu i współpracy międzynarodowej
oraz kompetencji kognitywnych (np. matematycznych, językowych czy w ogóle
predyspozycji naukowych).
Druga argumentacja, nawiązująca do dziedzictwa kulturowego i
różnorodności (heritage i diversity), podkreśla odpowiedzialność społeczeństw
za ochronę spuścizny historyczno-kulturowej i zrównoważony rozwój.
„Dziedzictwo kulturowe jest uważane za ważny czynnik rozwoju społecznogospodarczego, środek poszukiwania dróg porozumienia w regionach
dotkniętych konfliktami na tle etnicznym lub religijnym oraz za wyraz
różnorodności kulturowej krajów i regionów świata”7.
Trzecia, istotna w skali światowej argumentacja, postulująca integrację
społeczną, prewencję i interwencję społeczno-polityczną w obszarach
zagrażających ładowi i pokojowi społecznemu, postrzega arts education jako
rodzaj terapii dla jednostek i społeczeństw konfrontowanych z różnego rodzaju
patologiami:
przemocą,
narkotykami,
marginalizacją,
wykluczeniem,
nierównością w dostępie do edukacji i innych dóbr.
Kolejne uzasadnienie fundamentalnego znaczenia arts education,
szczególnie popularne w Europie, wynika z utożsamiania edukacji kulturalnej z
edukacją ogólną. W myśl tego konceptu, kontakt z kulturą i sztuką otwiera
5

E. Liebau, Kulturelle und Ästhetische Bildung, [w:] Handbuch Bildungsforschung, red. R.
Tippelt, B. Schmidt-Hertha, Springer VS, Wiesbaden 2018, s. 1219-1239
6
UNESCO, Kultura, różnorodność kulturowa, 2013
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Biuletyn_2013_PL.pdf,dostęp 02.05.2019.
7

Tamże.
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przed jednostką nieograniczone możliwości twórcze, aktywizuje jej dyspozycje
intelektualne, wzbogaca wiedzę i umożliwia ekspresję emocji. Wpływ szeroko
rozumianej sztuki na osobowość człowieka jest polskiemu Czytelnikowi dobrze
znany, chociażby dzięki dziełom z pogranicza pedagogiki, estetyki i socjologii
sztuki, autorstwa Ireny Wojnar8; jest także wszechstronnie omówiony w
literaturze europejskiej. Dla przykładu, myśl hiszpańskiego filozofa José Ortegi
y Gasseta, znamienicie oddającą moc dzieła sztuki i jego oddziaływania na
odbiorcę: „To jest to właśnie, czego każdy z nas doświadczył setki razy stojąc
przed sławnym obrazem czy mając przed sobą powieść klasyczną: wydaje się
nam, że odbieramy wrażenia, które nam otwierają nieskończenie daleką,
nieskończenie jasną i dokładną perspektywę problemu życia. Na przykład Don
Kochot pozostawia w nas, na kształt boskiego osadu, nagłe i spontaniczne
objawienie pozwalające nam ogarnąć jednym rzutem oka, bez podejmowania
specjalnych wysiłków, cały porządek rzeczy, w najszerszym tego słowa
znaczeniu: można by powiedzieć, że nagle, bez uprzedniego przyuczania się,
wznieśliśmy się ku intuicji wyższej niż ta normalnie człowiekowi dostępna” 9.
Wreszcie trzon piątej argumentacji stanowi dość powszechne, zwłaszcza
w Europie, przekonanie o zależności pomiędzy arts education a jakościowym
rozwojem kultury, w szczególności kulturowego dorobku cywilizacyjnego,
manifestującego się poprzez sztukę. Stąd też eksponowanie wagi pedagogiki
kultury i innowacyjnych form przekazu kulturowego, współpracy instytucji
kulturalnych ze szkołami i zróżnicowanymi grupami społecznymi oraz
profesjonalnej opieki nad twórcami amatorami rozwijającymi swą kreatywność
artystyczną w różnych dziedzinach sztuki.
Trudno przecenić znaczenie edukacji kulturalnej dla życia jednostek i
społeczeństw. Artykuł 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10
grudnia 1948 nadał jej zresztą rangę prawa uniwersalnego, zwyczajowego,
obowiązującego na całym globie ziemskim: „Każdy człowiek ma prawo do
swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania
ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego
dobrodziejstw”. Europejski dyskurs o edukacji kulturalnej, przebiegający pod
hasłem Arts Education, traktuje ją, podobnie zresztą jak termin kultura, jako
czarną skrzynkę (Black Box), która pomieścić może nadzwyczaj wiele. Przenika
on niezliczone wątki pojawiające się w kontekście estetycznych form wyrazu i
przejawów ludzkiej aktywności, rozumianej zarówno jako działalność świadoma
i celowa, wyrażająca się w codziennym życiu, w różnorodnych praktykach,
8

Egzemplarycznie: I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, PWN, Warszawa 1964; I. Wojnar,
Perspektywy wychowawcze sztuki, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966; I. Wojnar, Nauczyciel i
wychowanie estetyczne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968; I.
Wojnar, Teoria wychowania estetycznego. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1976.
9
J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki, [w:] Dehumanizacja sztuki i inne eseje,
Czytelnik, Warszawa 1980, s. 60.
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obrzędach i rytuałach, jak i w działaniu nieświadomym, niezamierzonym,
spontanicznym. Cechą łączącą ów dyskurs jest akcent padający na
pedagogiczne formy przekazu treści rozciągających się pomiędzy codziennymi
estetycznymi praktykami (twórczość w dziedzinie rzemiosła artystycznego,
projektowanie przedmiotów użytkowych, np. wzornictwo) a kompleksowymi
wytworami i wariantami różnych sztuk10. Zresztą, kwestia pedagogicznego
wsparcia przekazu różnorodnych artefaktów kultury zyskuje na wadze, odkąd
wiadomo, że większość zasobów swojej wiedzy zdobywa człowiek w
codziennym procesie doświadczania środowiska społecznego i relacji z innymi
ludźmi.
Uniwersalia kulturowe (w niełasce)
W edukacji kulturalniej, choć nie tylko, chodzi o to, by poznać to, co
kultury łączy, niemniej bez ulegania pokusie wypierania czy zaprzeczania
występowaniu różnic, oryginalności i unikatowości poszczególnych kultur. Od
czasów Franza Bosa, Ruth Benedict i Margaret Mead niepodzielnie góruje
przekonanie o wyjątkowości kultur, stanowiących wyraz historycznie
ugruntowanych form życia, norm i wartości ich członków. Piotr Sztompka
pisze: „… nie ma jednego społeczeństwa ludzkiego, lecz wielości społeczności
ludzkich, z których każda wytwarza sobie swoisty sposób życia dla niej
naturalny i oczywisty”11.
Nie w tym rzecz, by z tym twierdzeniem
polemizować; chodzi o to, by wynikające z przynależności do gatunku homo
sapiens poczucie wspólnoty stanowiło o współodpowiedzialności, o
odpowiedzialności zbiorowej i indywidualnej za całość wspólnego zobowiązania.
Ludzkie kultury są wprawdzie unikatowe, niepowtarzalne, jednak możliwość
porozumiewania się ludzi ponad granicami kontynentów, państw i kultur
zawdzięcza ludzkość cechom wspólnym, czyli powszechnikom występującym
we wszystkich kulturach. Pytania o uniwersalia, ściśle związane z refleksją na
temat natury człowieka, mogą też wnieść nową wartość do pedagogiki i
edukacji, inspirować rozwój myśli humanistycznej i sprzyjać budowaniu
ogólnoludzkiego porozumienia i solidarności. „Fakt, że inne kultury patrzą na
świat inaczej niż czyjaś kultura, nie jest sam w sobie powodem, aby wszystkie
obce sposoby rozumienia postrzegać jako albo „irracjonalne‟, albo wyrażające
obowiązujące alternatywne „prawdy‟. Istnienie uniwersaliów nie powoduje, by
relatywizm można było zakwestionować, a zróżnicowanie ludzi między sobą nie
sprawia, aby można go było podtrzymać”12.
10

S. Schonmann, red., International yearbook for research in arts education, nr 3. The
wisdom of the many – Key issues in arts education, Waxmann, Münster, New York 2015.
11
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012, s.
289.
12
A. Barnard, Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2016, s. 212.
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Christopch Antweiler, niemiecki antropolog kultury, głosi tezę, że
fascynacja różnorodnością kulturową zdominowała refleksję nad uniwersaliami
kulturowymi”13. Innymi słowy, badania natury ludzkiej, wspólnej wszystkim
mieszkańcom globu, umykają uwadze badaczy, bo ci - oczarowani kulturowym
zróżnicowaniem - pochopnie dystansują się od tego, co ogólnoludzkie.
Tymczasem uniwersalia nie są ani odwrotnością różnorodności, ani w żaden
sposób nie przeciwstawiają się jej. Prawdziwie interesujące stają się dopiero
wówczas, gdy patrzy się na nie przez pryzmat wielości kreacji ludzkich bytów –
przekonuje Antweiler, podkreślając znaczenie wiedzy o powszechnych
artefaktach kulturowych dla badań nad naturą człowieka. Autor widzi ponadto
w dociekaniach naukowych nad uniwersaliami szanse na wyjście z impasu, w
jakim znalazła się nauka odkrywająca „prawdę” o człowieku, oscylująca
pomiędzy spekulacjami, marzeniami, pragnieniami i życzeniami, których nie
sposób urzeczywistnić a zbieractwem rzekomo teoretycznych dowodów na
podobieństwa. Antweiler wypowiada się jednoznacznie za niematafizycznym
podejściem do pytania o naturę człowieka i zaznacza w swoim credo, po
pierwsze, że człowieka nie można zredukować ani do natury, ani do kultury, po
drugie, postrzegać go w kategoriach duchowości wyłącznie, bo jest istotą
niezbywalnie społeczną14.
W kwestii ludzkich uniwersaliów głos zabierają również współcześni
pedagodzy. Niemiecki andragog, Peter Faulstich, konstatuje, że refleksja nad
uniwersaliami kulturowymi nie zdołała na dłużej zagościć w naukach
pedagogicznych, decydując się na „emigrację” do nauk o kulturze15. Jej
ulokowanie się w tym bezkresnym obszarze badawczym świadczy niewątpliwie
o bogactwie problematyki i wielości zagadnień, wymagających eksploracji w
badaniach empirycznych i dyskursach ponadgranicznych, włączających myśl i
stanowiska reprezentantów różnych kultur i dyscyplin naukowych.
Z perspektywy pedagogicznej, pochylając się nad procesami uczenia się,
które, nawiasem mówiąc, budzą współcześnie coraz żywsze zainteresowanie
przedstawicieli coraz liczniejszych nauk, można stwierdzić z pełnym
przekonaniem, że cechą powszechną, łączącą wszystkich ludzi jest ich zdolność
do uczenia się. Problematyka uczenia się przez całe życie, hucznie nagłaśniana
na całym świecie przez decydentów politycznych i organizacje o zasięgu
globalnym, daje wyraz ogólnoludzkiej wierze w tę właśnie właściwość
człowieka. Co więcej, upatruje w niej szansy na pokonanie fundamentalnych
zagrożeń ludzkości i zrównoważony rozwój.

13

Ch. Antweiler, Was ist den Menschen gemeinsam? Über Kultur und Kulturen,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2012.
14
Tamże.
15
P. Faulstich, Menschliches Lernen. Eine kritisch-pragmatistische Lerntheorie, transcript,
Bielefeld 2013.
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Uczenie się przez całe życie na płaszczyźnie deklaratywnej
Ogółem 156 państw członkowskich UNESCO zadeklarowało w 2009 roku:
„Uczenie się przez całe życie ma niebywałe znaczenie dla rozwiązywania
problemów i wyzwań globalnych oraz edukacyjnych. Uczenie się przez całe
życie, „od kołyski po grób‟ to filozofia, podstawy konceptualne i organizacyjna
zasada edukacji, oparta na globalnych, emancypacyjnych, humanistycznych i
demokratycznych wartościach, wszechstronnych oraz bazujących na wizji
społeczeństwa opartego na wiedzy. Potwierdzamy cztery filary kształcenia się,
zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji XXI wieku,
mianowicie uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać, uczyć się, aby być,
uczyć się, aby żyć wspólnie. (…) Jesteśmy całkowicie przekonani do
inspirującej, kluczowej roli uczenia się przez całe życie w rozwiązywaniu
globalnych oraz edukacyjnych problemów i wyzwań. Jesteśmy przekonani, że
uczenie się i edukacja dorosłych wyposażają ludzi w konieczna wiedzę,
zdolności, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do korzystania ze swoich
praw i rozwijania ich, a także do przejmowania kontroli nad swoim życiem.
Uczenie się i edukacja dorosłych stanowią także imperatyw dla osiągnięcia
równości i włączania społecznego, zmniejszania biedy oraz budowania
sprawiedliwych, tolerancyjnych, równoważnych społeczeństw opartych na
wiedzy”16.
Narody Zjednoczone i UNESCO konsekwentnie podkreślają relację
pomiędzy uczeniem się a pomyślnym rozwojem ludzkości. W „Agendzie na
rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” szczególne miejsce przypada celowi
czwartemu, który odnosi się do edukacji włączającej i promocji uczenia się
przez całe życie. Jego osiągnięciu przypisuje społeczność międzynarodowa
kluczowe znaczenie w kontekście realizacji wszystkich pozostałych 16 celów
Agendy. Formułuje on następujące zadania17:
 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom ukończenie
bezpłatnej, godziwej, wysokiej jakościowo szkoły podstawowej i średniej,
zapewniającej efektywne wyniki w nauce;
 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom we
wczesnym dzieciństwie możliwość rozwoju na wysokim poziomie, opiekę i
edukację przedszkolną, przygotowującą do nauki w szkole podstawowej.
 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy dostęp
do wysokiej jakości, przystępnej cenowo edukacji technicznej, zawodowej i
edukacji trzeciego stopnia, w tym dostęp do uczelni wyższych.
16

H. Bednarczyk, M. Pawłowa, E. Przybylska, red., Życie i uczenie się dla pomyślnej
przyszłości: siła uczenia się dorosłych, Polski Komitet ds. UNESCO, Instytut Technologii
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Polsko-Niemiecka Fundacja Edukacji Dorosłych,
Radom 2010, s. 18.
17
UNESCO http://www.unesco.pl/unesco/cele-i-zadania-zrownowazonego-rozwoju/
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 Do

2030 roku znacząco zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych,
posiadających odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe,
niezbędne do zdobycia zatrudnienia, dobrej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.
 Do 2030 roku wyeliminować nierówności w dostępie do edukacji ze
względu na płeć i zapewnić równy dostęp do wszystkich poziomów edukacji i
szkoleń zawodowych dla grup szczególnych potrzeb, w tym osób
niepełnosprawnych, ludności autochtonicznej i dzieci w trudnej sytuacji.
 Do 2030 roku zapewnić, by cała młodzież i znaczny procent ludzi
dorosłych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, nabyła umiejętności czytania,
pisania i rachowania.
 Do 2030 toku zapewnić, że wszyscy uczący się nabędą wiedzę i
umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym,
między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i
zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania
kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa i uznania
wartości różnorodności kulturowej oraz wkładu kultury do zrównoważonego
rozwoju.
 Budować nowe i poprawiać stan istniejących już obiektów edukacyjnych,
uwzględniając potrzeby dzieci i dorosłych niepełnosprawnych i zapewniając
bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne i efektywne środowisko nauczania
dla wszystkich.
 Do 2020 roku, znacznie zwiększyć w skali Globu liczbę stypendiów
dostępnych dla obywateli krajów rozwijających się, w szczególności najsłabiej
rozwiniętych, małych rozwijających się państw wyspiarskich i krajów
afrykańskich, aby zwiększyć ich szanse dostępu do szkolnictwa wyższego, w
tym szkolnictwa zawodowego, technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych, w krajach rozwiniętych i
rozwijających się.
 Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli,
między innymi drogą współpracy międzynarodowej w zakresie szkolenia
nauczycieli w krajach rozwijających się, a szczególnie najsłabiej rozwiniętych i
w małych rozwijających się państwach wyspiarskich.
Ramowy Program Działań dla Edukacji 2030 (Education 2030, Framework
for Action) zawiera wskazówki dla rządów i partnerów pozarządowych
dotyczące kierunków i sposobów praktycznej realizacji zobowiązań. Szczególny
nacisk pada na:
 ciągłość
procesu
edukacyjnego,
począwszy
od
edukacji
wczesnodziecięcej, poprzez wszystkie etapy kształcenia młodych ludzi, aż po
edukację dorosłych;
 rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych;
 edukację
obywatelską,
przygotowującą
do
życia
w
świecie
zróżnicowanym, pełnym wzajemnych powiązań i współzależności;
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 inkluzywność, sprawiedliwość, równość płci;
 konieczność zapewnienia rezultatów kształcenia na najwyższym
możliwym poziomie – wszystkim ludziom, przez całe życie.
Nie tylko pedagodzy, wszyscy chyba partnerzy życia społecznego,
politycznego i gospodarczego pokładają w edukacji nadzieje na poprawę
perspektyw na przyszłość. Nikt też nie kwestionuje jej kluczowego znaczenia;
wszędzie na świecie edukacja jako holistyczna, wielowymiarowa koncepcja i
praktyka wymaga zdecydowanych działań politycznych, legislacyjnych,
finansowych i innych. „Głównym problemem i zadaniem współczesności jest
likwidacja ogromnych dysproporcji między regionami, państwami, grupami
społecznymi”18. Mimo tej wiedzy, mimo deklaracji i światowych strategii
zwalczania nierówności społecznych, postęp jest wątpliwy.
Rekapitulacja
Badania nad ludzkimi uniwersaliami dowodzą ponad wszelką wątpliwość,
że człowiek posiada nie tylko zdolność do uczenia się, ale także, jako istota
refleksyjna – ta właśnie cecha odróżnia go od innych organizmów żywych
obdarzonych darem uczenia się – dysponuje zdolnością do świadomego
zaangażowania się w edukację, w uczenie się, lub odrzucenia oferty
edukacyjnej i tych wszystkich możliwości, które edukacja otwiera 19. Ta ostatnia
myśl, choć wiernie oddająca naturę człowieka, winna być jednak, zgodnie z
przesłaniem relatywizmu, odczytana w sposób względny, warunkowy.
Wiadomo bowiem, że ludzkie decyzje, także te dotyczące udziału w edukacji,
nie są wolne od uwarunkowań kontekstualnych. „Nasze zaprogramowanie jest
kształtowane przez środowisko społeczne, w jakim dorastamy, i przez zbiór
naszych doświadczeń życiowych. Zaczyna się ono w rodzinie, potem rozwija się
w najbliższym otoczeniu, szkole, grupach rówieśniczych, miejscu pracy i
miejscu zamieszkania. (…) Nasze zaprogramowania różnią się w takim samym
stopniu jak środowiska, w których dorastamy20. Jednym słowem, miliardy ludzi
na świecie nie mają ani dostępu, ani skromnych nawet możliwości
uczestniczenia w edukacji, którą Zbigniew Kwieciński charakteryzuje jako:
„ogół wpływów na jednostkę i grupę ludzką, wpływów sprzyjających takiemu
ich rozwojowi i wykorzystaniu ich posiadanych możliwości, aby w
maksymalnym stopniu stały się świadomymi i twórczymi członkami wspólnoty
społecznej, narodowej, kulturowej i globalnej oraz by stały się zdolne do
aktywnej samorealizacji, niepowtarzalnej i trwałej tożsamości i odrębności,
byłyby zdolne do rozwoju własnego Ja poprzez podejmowanie zadań
18

H. Bednarczyk, M. Pawłowa, E. Przybylska, red., Życie i uczenie się dla pomyślnej
przyszłości: siła uczenia się dorosłych…, s. 14.
19
P. Faulstich, Menschliches Lernen….
20
G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje…, s. 20.
~ 136 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

ponadosobistych, poprzez utrzymywanie własnego Ja w toku spełniania zadań
dalekich21.
W polityce poszczególnych państw oraz praktyce edukacyjnej grup
społecznych i jednostek koncepcja uczenia się przez całe życie jest
urzeczywistniana w różnym stopniu, gdzieniegdzie na świecie jeszcze w ogóle
nie doszła do głosu. W przypadku polityk państwowych jej realizacja zależy od
zamożności państwa, rozwoju cywilizacyjnego oraz ustroju politycznego; w
wymiarze jednostkowym - fundamentalne znaczenie przypada środowisku
życia. Nawet w krajach o wysokim odsetku edukacyjnie aktywnych dorosłych,
samoświadomość edukacyjna w jej całożyciowym wymiarze uwarunkowana
jest czynnikiem środowiskowym; światem życia jednostki, na który składają się
relacje społeczne, kapitał kulturowy, doświadczenia życiowe i edukacyjne,
wymogi świata pracy czy realne możliwości dostępu do oferty edukacyjnej.
Podjęte w tekście wątki związane z edukacją kulturową, percepcją
„Inności”, ludzkimi uniwersaliami i światowymi strategiami uczynienia świata
lepszym (bądź uchronienia go przed klęskami zawinionymi działaniem
człowieka) ogniskują się wokół edukacji humanistycznej, edukacji globalnej,
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i pokoju na świecie. W dobie
globalizacji i wielkich światowych migracji świadomość wzajemnych powiązań
oraz wola i działanie na rzecz sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego
świata stanowią godną rozważenia, być może jedyną słuszną alternatywę do
życia w świecie, który – jak powiedział Henryk Skolimowski zabałaganiliśmy22. Filozof daje jasny sygnał: „Proces moralnego zabagniania
społeczeństwa nie dzieje się wprost. I my też nie uczestniczymy w nim wprost.
Ale jakoś uczestniczymy. Ale jak? Poprzez obojętność, poprzez tolerowanie
tego, co nie zgadzało się z naszymi zasadniczymi intuicjami moralnymi”23.
Ludzkość wierzyła jeszcze w drugiej połowie XX wieku w swoją moc
sprawczą i możliwość naprawy świata, w zrównoważony rozwój (np. Szczyt
Ziemi w Rio de Janeiro 1992), w edukację dla wszystkich (np. Światowa
Konferencja w Jomtien 1990). Irena Wojnar, w drugiej połowie XX wieku,
odnotowała ze sporą dozą optymizmu: „Humanizacja człowieka staje się
programem obrony tego, co w nim wewnętrzne, osobiste, uczuciowe, moralne,
a co wyraża się w sposobie jego istnienia w świecie, we wszystkich sytuacjach
dotyczących zarówno życia publicznego, jak spraw intymnych, osobistych. Ten
program obrony, program ocalenia człowieczeństwa przed siłami antyludzkimi,
które przecież także człowiek powołał do życia, staje się treścią współczesnej
21

Z. Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (skutki i aspekty – potrzeba całościowego
ujęcia), [w:] Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, red. T. Jaworska, R. Leppert,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998, s. 37.
22
H. Skolimowski, Załamanie się wiedzy, [w:] Ten świat – człowiek w tym świecie.
Obszary sprzeczności edukacyjnych, red. I. Wojnar, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
2003, s. 42-43.
23
Tamże.
~ 137 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

edukacji humanistycznej, wiązanej zwłaszcza z wartościami kultury”24. U
schyłku drugiej dekady XXI wieku nasila się niepokój o kondycję społeczeństw i
edukację humanistyczną na wszystkich szczeblach edukacji i kształcenia.
Przykładowo, Tadeusz Gadacz zapytuje: „Czy należy usunąć humanistykę i
kulturę z uniwersytetu tylko dlatego, że nie znajduje odpowiednio dojrzałych
nabywców? Czy zatem uniwersytet powinien służyć prawdzie, czy
społeczeństwu? Czy alternatywa jest fałszywa? Na czym powinna zatem
polegać ta służba? Czy na uleganiu najniższym gustom, demokracji
bezpośredniej narzucającej swe przekonania i zasady na internetowych forach i
ulicach, czy też na wychowaniu społeczeństw? Czy uniwersytet ma być
autorytetem, czy ma godzić się na coraz dalsze obniżanie wymogów
kształcenia, by zrealizować ideał równości? Czy ma bronić wzorców, kanonów
kultury języka, czy też poddać się społecznej presji.
Odpowiedzi na tę alternatywę związane są z odpowiedzią na pytanie, kim
jest człowiek i na czym polega jego dobro?” 25. Znowuż powraca pytanie o
naturę człowieka, które kieruje myśli ku uniwersalizmowi, rozumianemu jako
„program humanistycznego dialogu i zbliżenia”, jako „wizja i nadzieja
permanentnego potwierdzania poczucia wspólnotowości”, jako koncept na
„tolerancję i otwartość wobec różnic i zachowań wzmacniających godność i
humanistyczną wartość ludzkiego życia”26. W globalnym świecie na co dzień
konfrontującym jednostkę z globalnymi problemami, w świecie kodyfikującym
stawanie się człowieka w relacjach z „innymi” i do „innych” ludzi i bogatej
gamy odmiennych, poniekąd konkurujących ze sobą wartości, nie sposób
przecenić misji uniwersalizmu, edukacji kulturowej i globalnej. Wbrew
pozorom, sytuacja nie jest chyba patowa, choć w zróżnicowanym kulturowo
świecie trudno o jednoznaczną wskazówkę odnośnie do wartości pożądanych i
cennych dla jednostek i społeczeństw, godnie wyznaczających cel ludzkich
dążeń. „Wydaje się, że w takiej sytuacji pokonywaniem negatywnych skutków
globalizacji może być troska o stan życia publicznego wyrażająca się
wzmacnianiem procesu demokratyzacji i kształtowania społeczeństwa
obywatelskiego”27. Ta opcja przemawia do rozsądku, tym bardziej, że po
świecie krąży widmo nacjonalizmów, kształtują się ich zarysy i programy. „Ale
wszystkie te nacjonalizmy to ślepe zaułki. Idąc ich śladem, uderzamy głową o
ścianę. Jest to droga bez wyjścia. Nacjonalizm to zawsze bodziec działający
24

I. Wojnar, Teoria wychowania estetycznego. Zarys problematyki…, s. 10.
T. Gadacz, Uniwersytet w czasach marnych, [w:] Uniwersytety Ludowe XXI wieku.
Tradycja – współczesność – wyzwania przyszłości, red. I. Błaszczak, T. Maliszewski, E. SmukStratenwerth, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, Grzybów 2017, s. 227-228.
26
Z. Łomny, Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Radom 1996, s. 67-68.
27
Z. Babicki, Praktyczny wymiar edukacji globalnej, [w:] Teoretyczne i praktyczne
konteksty edukacji globalnej, red. Z. Babicki, M. Kuleta-Hulboj, Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 45.
25
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wbrew zasadom narodowotwórczym. Nacjonalizm ma charakter wyłączający
innych, podczas gdy zasady narodowotwórcze mają charakter włączający”28.
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Ева Пшибильска

КУЛЬТУРНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ. ПЕДАГОГІЧНІ ТА
АНТРОПОЛОГІЧНІ ІМПУЛЬСИ ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ ПРАКТИКИ
Анотація. Світ щоразу стає більш культурно різноманітним; світова міграція
набуває безпрецедентного масштабу. У міжнародних дебатах термін «культурне
розмаїття» (cultural diversity) все частіше замінюється поняттям «супер розмаїття»
(super
diversity).
Мультикультурність
(полікультурність)
асоціюється
в
повсякденному вжитку з певною нормативною конструкцією, що приймає,
залежно
від
контексту,
позитивного
або
негативного
забарвлення.
Мультикультурне суспільство іноді розуміється як бажана форма співіснування
людей, які погоджуються на загальні принципи співжиття, навіть якщо вони
вимагають модифікації або зміни поведінки з боку громадян, що представляють
домінуючу культуру. Негативні конотації виникають тоді, коли полікультурне
суспільство сприймається як «розбите», розділене, дезінтегроване. Тоді йому
загрожують конфлікти та подальше розшарування. Мультикультурність сама по
собі не становить ані норми, ані цінності, але майже в усіх розвинених країнах
вона є суспільним фактом, наслідком економічного розвитку, міграційних
переміщень і глобалізаційних процесів, політичних переслідувань, військових
конфліктів, бідності та грабіжницької економіки. Існує консенсус щодо нагальної
необхідності підвищення ефективності та інтенсифікації міжкультурної освіти, що
розуміється як концепція «формування розуміння культурного різноманіття через
освіту»; її мета полягає не у створенні єдиної глобальної культури, а в розширенні
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індивідуальної та суспільної ідентичності через контакт з іншими культурами та
сприяння пропагування толерантності й діалогу; є важливим елементом мовної,
історичної та релігійної освіти. Ця стаття стосується основоположних питань
освіти, широко обговорюваних у сучасній гуманістичній та суспільній думці, але не
врахованих в освітній практиці, підтвердженням тому є чимало доказів.
Ключові
слова:
культурне
розмаїття,
мультикультурність,
полікультурність, мультикультурне суспільство, міжкультурна освіта.
Eva Pshybylska

CULTURAL DIVERSITY. PEDAGOGICAL AND ANTROPOLOGICAL
IMPULSES FOR EDUCATIONAL PRACTICE
Summary. The world is becoming more and more culturally diverse every
time; world migration is gaining an unprecedented scale. In the international debate,
the term "cultural diversity" is increasingly replaced by the concept of "super
diversity". Multiculturalism (multiculturalism) is associated in everyday use with a
certain regulatory construct, depending on the context, positive or negative color. A
multicultural society is sometimes understood as the desirable form of coexistence of
people who agree on the general principles of cohabitation, even if they require
modification or change of behavior from the part of citizens representing a dominant
culture. Negative connotations arise when a multicultural society is perceived as
"broken up", divided, disintegrated. Then it is threatened with conflicts and further
stratification. Multiculturalism itself is neither norms nor values, but in almost all
developed countries it is a social fact, a consequence of economic development,
migration movements and globalization processes, political persecution, military
conflicts, poverty and robbery. There is consensus on the urgent need to increase the
efficiency and intensification of intercultural education, understood as the concept of
"building an understanding of cultural diversity through education"; its goal is not to
create a single global culture, but to expand individual and social identity through
contact with other cultures and to promote tolerance and dialogue; is an important
element of linguistic, historical and religious education.This article deals with
fundamental educational issues that are widely discussed in contemporary humanistic
and social thought, but are not taken into account in educational practice, and there
are many proofs of this.
Key words: cultural diversity, multiculture, policulture, multicultural society,
intercultural education.
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Світлана Сисоєва

ПЕДАГОГІКА ТА ОСВІТОЛОГІЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ
ЯК КРИТЕРІЙ РОЗМЕЖУВАННЯ
Анотація. Розглянуто міждисциплінарність як критерій розмежування
наукових досліджень в галузі педагогіки та освітології. Аналізуються особливості
дисциплінарних,
міждисциплінарних
та
мультидисциплінарних
наукових
досліджень; різні види та типи міждисциплінарності у наукових дослідженнях.
Розкриваються напрями розвитку педагогічних та освітологічних досліджень та
досліджень. Зазначено, що дослідження системних об’єктів, зокрема сучасних
освітніх систем, з необхідністю вимагає звернення до категорії «цілісність»,
холістичного підходу в освіті, а методологія дослідження сфери освіти та окремих
освітніх явищ і процесів повинна забезпечувати цілісність предмета дослідження.
Розвиток сучасної педагогіки все більше спирається на дослідження, які виходять
за межі дисциплінарних і набувають ознак міждисциплінарності. До вирішення
проблеми
розширення
предмета
педагогіки,
подолання
методологічної
багатовимірності у педагогічних дослідженнях польські науковці підійшли через
впровадження субдисциплін педагогіки, коло яких постійно розширюється. В
Україні розвивається науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти –
освітологія. У межах цього здійснюється проводиться розмежування понять
«освіта» та «знання про освіту». Критерієм розмежування педагогічних
досліджень й досліджень у галузі освітології (наук про освіту) можна вважати тип
міждисциплінарності дослідження, відповідно «м’який» чи «жорсткий», який
визначає
вузьку
чи
широку
міждисциплінарність.
Стимулювання
міждисциплінарних досліджень у сфері освіти може відбуватися за рахунок
освітніх програм, створення різних центрів і встановлення міжуніверситетських
контактів.
Ключові
слова:
дисциплінарні
дослідження,
міждисциплінарні
дослідження, освітологія, сфера освіти, цілісність, холістичний підхід.

Вступ. Інформатизація всіх сфер суспільства, сучасні технології
збереження й обробки інформації, принципово нові форми комунікації не
можуть не позначитися на розвитку освіти і науки, технологіях наукового
дослідження, формуванні наукового знання, його засвоєнні. Варто
наголосити, що процеси глобалізації впливають на взаємодію різних
наукових галузей, вимагають міждисциплінарності у творенні нового
інноваційного продукту, а масштабність, складність та
невизначеність
гуманітарних проблем, що постали перед людством, змушують фахівців
різних наукових напрямів інтегрувати зусилля щодо їх вирішення. За таких
умов при проведенні наукових досліджень зростає значення й актуальність
взаємодії представників різних галузей наукового знання, розширення меж
дисциплінарних досліджень, забезпечення «високого рівня інтеграції
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професійних знань на фоні все більш прискореної диференціації
навчальних дисциплін»1.
Дослідження системних об‟єктів, зокрема сучасних освітніх систем,
зумовлює необхідність звернення до категорії «цілісність», холістичного
підходу в освіті, оскільки в умовах глобалізації такі категорії, як «система»,
«цілісність»,
«взаємодія»,
набувають
вагомого
значення
у
загальнонауковій методології дослідження окремих освітніх явищ і
процесів. Цілісність здебільшого розглядається як внутрішня властивість
системи, яку система отримує у процесі свого розвитку. Саме тому розвиток
будь-якого освітнього явища, як і сфері освіти у цілому, повинен
відбуватися у напрямі набуття системної цілісності через зовнішні і
внутрішні взаємодії, є нескінченним внаслідок відкритості сфери освіти,
активної її взаємодії з іншими сферами суспільного життя. Поступальний
рух освіти у напрямі забезпечення її системної цілісності є прогресивним
напрямом її розвитку. Отже, методологія дослідження сфери освіти та
окремих освітніх явищ і процесів має забезпечувати цілісність предмета
дослідження. «Фрагментація наукової думки (а, відтак, і наукових
інституцій) за предметом дослідження, як цього вимагає канони
некласичної науки, зумовили формування системи теорій, які описують
певні зрізи реалій, але не формують цілісного «теоретичного простору», що
мало б унеможливити схвалення рішень (економічних, політичних чи
інженерних) усупереч життєво важливим інтересам людства»2. Саме тому,
виходячи
з
реалій
сьогодення,
дослідниками
актуалізуються
фундаментальні дослідження концептуальних засад розвитку освіти та
педагогічної науки, сучасних критеріїв оцінювання якості досліджень у
галузі освіти і педагогіки, підкреслюється, що вагомого значення набуває
міждисциплінарний (мультидисциплінарний) характер таких досліджень.
Проблеми міждисциплінарних досліджень висвітлюються вченими
багатьох наукових галузей, зокрема Л. Загвойською, А. Колот (економіка),
І. Матяш (архівознавство), О. Афанасьєвою, Є. Вишняковою (дидактика
вищої школи) та ін. Ця проблема значною мірою стосується гуманітарних
наук, зокрема педагогіки, оскільки поділення цієї галузі наукового знання
на окремі напрями, значна частка суб‟єктивізму у дослідженнях
утруднюють отримання холістичного об‟єктивного результату. Проблеми
міждисциплінарних досліджень у педагогіці та освіті розглядали українські
(О. Горбачук-Наровецька,
В. Кремень,
К. Кузан,
Л. Мараховський,
1

Черемных С. В. Структурный анализ систем: IDEF-технологии / С. В. Черемных, И.
О. Семенов, B. C. Ручкин. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 208 с.
2
Загвойська Л. Міждисциплінарні дослідження в контексті постнекласичної економіки
/ Л. Загвойська // Відповідальна економіка: Науково-популярний альманах / Громадська
організація «Ініціатива зі сприяння еколого-економічній інтеграції»; С. Р. Рибніков,
Н.О. Рибнікова (ред.). – Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2009. – Вип. 1. – С. 48-56.
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І. Розман та ін.) та зарубіжні автори (О. Снопкова, М. Лукацкий, С. Дудко,
Ю. Волков, Т. Литвинова та ін.).
Варто зазначити, що в останні роки в Україні розвивається науковий
напрям інтегрованого дослідження сфери освіти – освітологія3. Основною
категорією освітології виступає категорія цілісності, а у межах напряму
проводиться розмежування понять «освіта» та «знання про освіту».
Підкреслимо,
що
проблеми
розвитку
освітології
обговорювалися
українськими й польськими вченими на науковому семінарі в Варшаві
(2011 р.) та знайшли відображення у колективній монографії 4.
Мета статті полягає у висвітленні міждисциплінарності як критерія
розмежування наукових досліджень в галузі педагогіки та освітології.
Виклад основного матеріалу. Педагогіка не належить до
замкнених, суто галузевих дисциплін, вона розвивається в усіх
багатовимірних напрямах і зв‟язках з іншими галузями наукового знання.
Сфера її функціонування практично не обмежена, оскільки педагогічна
наука впливає на ефективність всіх сфер життєдіяльності суспільства і, в
першу чергу, не тільки на формування особистості громадянина, рівень
його освіченості, вихованості, ціннісних орієнтацій, а й на трансляцію
суспільного
й
культурного
досвіду
між
поколіннями,
розвиток
інтелектуального потенціалу кожної країни, якості її людських ресурсів.
Розвиток сучасної педагогіки все більше спирається на дослідження, які
виходять за межі дисциплінарних і набувають ознак міждисциплінарних, а,
іноді, й мультидисциплінарних досліджень. Така ситуація вплинула на
пошук можливостей щодо розширення предметного поля педагогіки
відповідно до складних, швидкозмінних реалій глобалізованого світу задля
виходу на новий якісний рівень досліджень в галузі освіти.
До вирішення проблеми щодо розширення предмета педагогіки,
подолання методологічної багатовимірності у педагогічних дослідженнях
польські
науковці
підійшли
через
впровадження
педагогічних
субдисциплін, коло яких постійно розширюється. До педагогіки у Республіці
Польща належить значна кількість субдисциплін, зокрема історія
виховання, філософія педагогіки, педагогіка релігії, педагогіка культури,
соціальна педагогіка, педагогіка ресоціалізації, педагогіка опікунства,
пренатальна педагогіка, педагогіка родини, педагогіка творчості,
інклюзивна педагогіка, педагогіка спорту, соціологія освіти, освіта
дорослих, основи освітнього права, економіка освіти, гендерна педагогіка,
3

Огнев’юк В., Сисоєва С. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження
сфери освіти / В. Огнев’юк, С. Сисоєва // Рідна школа. – 2012. – № 4-5 (988-989). – С. 4451.
4
Całościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu oświatologia/ Redakcja Tadeusz Lewowicki,
Wiktor O. Ogniewjuk, Świetlana O. Sysojewa. – Warszawa: WSP ZNP, 2011. – 242 s.
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теорія виховання, альтернативна педагогіка, ранньошкільна педагогіка,
педагогіка управління, порівняльна педагогіка, медіапедагогіка, спеціальна
педагогіка, педагогіка здоров‟я, педагогіка праці, педевтологія, шкільна
дидактика, психологія навчання, загальна педагогіка, методи педагогічних
досліджень. Разом з тим, таке розширення предметного поля педагогічної
науки не може припинити серед польських вчених наукові дискусії щодо
предмета, функцій й призначення загальної педагогіки, методології
педагогічних досліджень.
Як відомо, основні підходи до проведення наукових досліджень
класифікуються за критерієм «міра повноти пізнання довколишнього світу».
Серед таких підходів виокремлюють: дисциплінарний, міждисциплінарний,
мультидисциплінарний
та
трансдисциплінарний.
Дослідження,
які
здійснюються у межах дисциплінарного підходу – це дослідження, що
проводяться в рамках однієї науковій галузі, обмежені її об‟єктом,
предметом, методологією, методами та методиками дослідження. Головна
ознака дисциплінарних досліджень полягає у тому, що проблеми, які
обираються, можливо дослідити з використанням методології та наукового
інструментарію конкретної науки. Дисциплінарний підхід застосовується
фахівцями конкретної наукової галузі. Разом з тим, вирішення складних
проблем суспільства та людини в глобальному світі вимагає взаємодії й
конвергенції між різними галузями наукового знання, дисциплінами й
субдисциплінами, а тому залучення до досліджень представників різних
наук, що забезпечує цілісність, всебічність й комплексність у розв‟язанні
таких проблем. Саме тому в останні роки збільшується увага до
міждисциплінарних досліджень5.
Міждисциплінарні дослідження – це дослідження, що передбачають
взаємодію різних галузей наукового знання у вивченні одного й того ж
об‟єкта складної реальності. До основних ознак міждисциплінарних
досліджень можна віднести: поєднання різних галузей наукового знання;
використання методології та мови більш, ніж однієї дисципліни (двох);
аналіз та інтерпретація результатів з позиції «провідної» дисципліни. Варто
підкреслити, що імпульсом до розвитку міждисциплінарності в світі стала
поява дисциплін та галузей знання, в яких рівень міждисциплінарності
досліджень виявився набагато вищим, ніж в інших. Найбільший динамізм та
потенціал спостерігається у суспільних і гуманітарних науках, які у
розвинених країнах в силу соціально-політичних та економічних причин,
зокрема розвитку масштабного ринку продукції та послуг, визнання

5

Мультидисциплинарность научных исследований
доступа: http://protown.ru/information/hide/4457.html
~ 145 ~

[Электронный ресурс]. – Режим

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

вагомості в системі цінностей такого показника, як «якість життя», мають
значні обсяги фінансування6.
Узагальнення напрацювань науковців дозволяє виділити три види
міждисциплінарності, а саме між: науковими галузями, окремими
спеціальностями однієї і тієї самої галузі, окремими спеціальностями різних
галузей науки.
За Дж. Кляйн, міждисциплінарність поділяється на вузьку та широку.
Про вузьку міждисциплінарність йдеться, коли у процесі дослідження
відбувається інтегрування близьких за методологією і парадигмами
дисциплін (наприклад, окремими спеціальностями однієї і тієї самої галузі).
Широка міждисциплінарність передбачає інтегрування методів, концепцій
і/або теорій наук, які мають незначну сумісність (наприклад, науковими
галузями, окремими спеціальностями різних галузей науки). Формами
інтегрування визначаються: пошук точок дотику між усталеними галузями
наукових знань та реструктурування – виокремлення частин дисциплін для
формування нового когерентного цілого (Дж. Кляйн). Щодо типів
міждисциплінарності для досліджень у сфері освіти найбільш вдалою, на
нашу
думку,
є
виокремлення
«м‟якого»
і
«жорсткого»
типів
міждисциплінарності (Р. Кенінг), оскільки саме «тип міждисциплінарності»
можна
розглядати
як
критерій
розмежування
педагогічних
та
освітологічних досліджень (наук про освіту).
Освітологія визнає апріорі, що освіта за останні роки стала докорінно
іншою та якісно відрізняється від попередніх традиційних на неї поглядів.
Освітологія розглядає освіту широко, а саме як: процес зовнішнього впливу
на засвоєння індивідом узагальненого соціального досвіду та цінностей;
результат – рівень загальної культури й освіченості людей; цінність
(державну, суспільну, особистісну); соціальний інститут, що впливає на
стан
свідомості
суспільства;
соціокультурний
феномен,
систему
7
різноманітних закладів освіти і освітніх установ .
Якщо врахувати, що заклади освіти й освітні установи функціонують в
умовах ринку, то дослідження їх конкурентоспроможності, управлінських
технологій, бізнес-процесів в освіті, досягнення стандартів якості освіти
набувають значної актуальності. Разом з тим, вивчення таких процесів у
дисциплінарних межах педагогіки стикається зі значними утрудненнями,
які не можна подолати при застосуванні виключно методології педагогіки.
Те саме можна віднести й до економіки освіти, соціології освіти, освітньої
6

Classification of Papers in Multidisciplinary Journals // ScienceWatch.com [Electronic
resource]. – Available at: http://sciencewatch.com/about/met/classpapmultijour/
7
Сисоєва С. Сфера освіти як об’єкт дослідження / С. Сисоєва // Освітологія:
польсько-український/українсько-польський щорічник. – К.: ВП «Едельвейс». – 2012. –
Вип. І. – С. 22-29.
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політики тощо. Отже, освітні явища й процеси, що відображають взаємодію
сфери освіти з іншими сферами суспільства та потребують інтегрування
методів дослідження різних галузей науки у формуванні нового знання про
власне саму освіту, можна розглядати виключно у межах між- та
мультидисциплінарного підходів, зокрема на засадах освітології.
Такий критерій, як тип міждисциплінарності дослідження, дозволяє
чітко розмежувати педагогічні дослідження й дослідження в галузі
освітології (наук про освіту). Педагогічні дослідження за своєю сутністю
завжди відрізняються м‟яким типом міждисциплінарності, оскільки
дослідження суто педагогічних явищ і процесів вимагають «вузької»
міждисциплінарності: у таких дослідженнях відбувається інтегрування
близьких за методологією і парадигмами наукових дисциплін. Дослідження
з наук про освіту (освітологічні дослідження) завжди можна віднести до
«жорсткого» типу міждисциплінарності, оскільки у таких дослідженнях
реалізується «широка» міждисциплінарність: використовуються методи,
концепції і/або теорії наук, які мають незначну сумісність (філософія освіти,
історія освіти, культурологія освіти, управління освітою, освітня політика та
освітнє право, економіка освіти, соціологія освіти).
Аналіз пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі освіти,
педагогіки і психології в НАПН України на 2018 – 2022 рр. показав, що з
234 проблем, визначених для дослідження 35,3%, становлять проблеми,
які
можна
віднести
до
освітологічних
(з
жорстким
типом
міждисциплінарності). Значною мірою це стосується таких напрямів
дослідження: теорія і методологія освіти – 45,9%; філософія освіти –
33,3%; професійна освіта – 46,6%; безперервна освіта – 100%; освіта
дорослих – 78,1%; вища освіта – 39,5%; зміст, форми і технології вищої
освіти – 52,2%; педагогічна освіта – 28,3%; соціальна педагогіка та
інклюзивна освіта – 53,7%; якість освіти, управління розвитком освіти –
35,9%.
Отже, проблеми розвитку сучасної освіти не можуть досліджуватися
виключно на засадах методології педагогіки. Все більше при дослідженні
функціонування сфери освіти, освітніх явищ і процесів відчувається
необхідність залучення методів і когнітивного поля інших наукових
галузей.
До
факторів,
що
впливають
на
динаміку
звернення
до
міждисциплінарних досліджень, крім природного розвитку самої науки
дослідники у США відносять8:
 цільові дослідницькі програми, обсяги фінансування яких значно
перевищують витрати на неспецифічні фундаментальні та прикладні
роботи;
8
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 інституційну підтримку: питання міждисциплінарності обговорюється
на рівні академічної науки, оскільки академічний сектор є лідером щодо
проведення міждисциплінарних досліджень, появи нових галузей знання
тощо. За оцінкою Національної академії наук США найбільший прогрес в
сфері створення умов і проведення мультидисциплінарних досліджень
досягнуто в промислових і спеціалізованих державних (національні
лабораторії, спеціальні інститути та т.д.) дослідницьких структурах9. На
відміну від академічного сектора, діяльність галузевих лабораторій в
основному спрямована на вирішення прикладних наукових завдань, які
вимагають міждисциплінарних підходів. Орієнтованість на практичний
результат забезпечує високий рівень кооперації та співробітництва
фахівців різних галузей наукового знання;
 постійне зростання рівня контактів промисловості та академічної
науки. Створення в провідних країнах світу університетськими вченими
малих і середніх високотехнологічних компаній, що працюють на
промислові корпорації, заохочення стажувань та обмінів фахівцями між
академічним та промисловими секторами науки, а також тристороння
кооперація між державними дослідницькими структурами, академічною
наукою і промисловістю;
 формування політики заохочення між- та мультидисциплінарних
досліджень10.
У Європейському Союзі в основному підтримка міждисциплінарних
досліджень здійснюється в рамках великих цільових програм11. Іншим
важливим напрямом підтримки міждисциплінарних досліджень в ЄС є
створення спеціалізованих центрів, де реалізуються особисті контакти (а не
«віртуальні» зв‟язки) вчених, що має важливе значення для формування
між- та мультидисциплінарних колективів, обміну ідеями та методами12.
Перспективним кроком щодо стимулювання міждисциплінарних досліджень
є формування «горизонтальних» міжінститутських зв'язків, у тому числі
міжнародних, та створення закладами вищої освіти та іншими
дослідницькими структурами спільних дослідницьких програм і структур13.
Висновки. Отже, розширення предметного поля сучасної педагогіки
вимагає досліджень, що виходять за межі дисциплінарних і набувають
9

Facilitating Interdisciplinary Research. – P . 41-61.
Report to Congress on Interdisciplinary Research at the National Science Foundation. – P. 3.
11
LipidomicNet: A new EU project gets underway // Cordis. – 2008, August 21. –
[Electronic resource] Available at: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&AC
TION=D&DOC=1&CAT=NEWS&QUERY=011c24ac96bc:9fd3:68d75e0d&RCN=29775
12
Yuk Fai Leung. The Essence of Interdisciplinary Research – Mindset Matters // Science
Careers.
–
2003.
January
31.
–
[Electronic
resource]
Available
at:
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/p
revious_issues/articles/2003_01_31/noDOI.17989095503419373115
13
OECD Science, Technology and Industry Outlook. P. 146; Report of the
Interdisciplinarity Task Force. Association of American Universities. – P. 2-3.
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ознак між- та мультидисциплінарності. Новий якісний рівень досліджень у
галузі освіти, предмет яких виходить за межі усталеного предмета
педагогіки, можливо забезпечити на засадах освітології як наукового
напряму інтегрованого дослідження сфери освіти, що зосереджує увагу на
об‟єктах та явищах з «жорстким» та широким типом міждисциплінарності.
Критерієм розмежування педагогічних досліджень та досліджень у
галузі освітології (наук про освіту) можна вважати тип міждисциплінарності
дослідження, відповідно «м‟який» чи «жорсткий», який визначає вузьку чи
широку міждисциплінарність. Стимулювання міждисциплінарних досліджень
у сфері освіти може відбуватися за рахунок освітніх програм, створення
різних центрів і встановлення міжуніверситетських контактів, а також
відпрацювання фінансової політики їх підтримки, створення механізмів
координації та підтримки міждисциплінарних освітніх на національному та
наднаціональному рівнях.
Варто підкреслити значення наукових установ Національної академії
педагогічних наук України для розгортання міждисциплінарних досліджень
в галузі освіти. За оцінками західних вчених лідером у таких дослідженнях,
відповідно до більшості прогнозів, стануть суспільні та гуманітарні науки, а
також науки про життя.
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Svitlana Sysoieva

PEDAGOGY AND EDUCOLOGY: INTERDISCIPLINARITY
AS A CRITERION OF DIFFERENTIATION
Summary. The article deals with interdisciplinarity as a criterion for
differentiating scientific research in the field of pedagogy and educology; the features
of disciplinary, interdisciplinary and multidisciplinary research have been analysed;
various types and types of interdisciplinarity in scientific research have been
considered; the directions of development of studies and research in pedagogy and
educology have been revealed. It is noted that the study of system objects, in
particular modern educational systems, necessarily requires a reference to the
category of «integrity», a holistic approach in education, and the methodology for
studying the field of education and individual educational phenomena and processes
should ensure the integrity of the subject matter. The development of modern
pedagogy increasingly relies on research that goes beyond disciplinary and acquires
signs of interdisciplinary research. The Polish scholars approached the solution of the
problem of expanding the subject of pedagogy, overcoming methodological
multidimensionality in pedagogical research through the introduction of pedagogical
disciplines, which are constantly expanding. In Ukraine the scientific direction of
integrated research in the field of education – educology – is being developed. Within
the framework of the direction, a distinction is made between the concepts
«education» and «the knowledge about education». The criterion for the delimitation
of pedagogical research and research in the field of educology (educational sciences)
can be considered the type of interdisciplinarity of the research, «soft» or «hard»
accordingly, which defines narrow or broad interdisciplinarity. Stimulation of the
interdisciplinary research in the field of education can occur through educational
programs, the creation of various centres and the establishment of inter-university
contacts.
Key words: disciplinary research, interdisciplinary research, education, sphere
of education, integrity, holistic approach.
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Switłana Sysojewa

PEDAGOGIA I OŚWIATOLOGIA:
MIĘDYSCYPLINARNOŚĆ JAKO KRYTERIUM ZRÓŻNICOWANIA
Streszczenie.
Artykuł
dotyczy międzydyscyplinarności
jako
kryterium
rozgraniczenia badań naukowych w dziedzinie pedagogiki i oświatologii; analizowane
są cechy badań dyscyplinarnych, międzydyscyplinarnych i multidyscyplinarnych; różne
typy i rodzaje międzydyscyplinarności w badaniach; ujawniają się kierunki rozwoju
studiów i badań pedagogicznych i oświatologicznych. Należy zauważyć, że badanie
obiektów systemowych, w szczególności nowoczesnych systemów edukacyjnych,
wymaga koniecznie odniesienia do kategorii «integralności», holistycznego podejścia
do edukacji, a metodologia badania dziedziny edukacji i poszczególnych zjawisk i
procesów edukacyjnych powinna zapewniać integralność przedmiotu. Rozwój
współczesnej pedagogiki w coraz większym stopniu opiera się na badaniach
wykraczających
poza
granice
dyscypliny
i
staje
się
cechą
badań
międzydyscyplinarnych. Rozwiązując problem rozszerzenia przedmiotu pedagogiki,
pokonując metodologiczną wielowymiarowość w badaniach pedagogicznych, polscy
naukowcy przyszli przez wprowadzenie subdyscyplin pedagogicznych, których krąg
stale się rozszerza. W Ukrainie rozwija się kierunek naukowy zintegrowanej nauki o
edukacji - oświatologia. W zasięgach kierunku odbywa się rozróżnienie między
pojęciami «edukacja» i «wiedza o edukacji». Kryterium różnicowania badań
pedagogicznych i badań w dziedzinie edukacji (nauki o pedagogice) można uznać za
rodzaj studiów międzydyscyplinarnych, odpowiednio «miękkie» lub «twarde», które
określają
wąską
lub
szeroką międzydyscyplinarność.
Stymulowanie
międzydyscyplinarnych badań w dziedzinie edukacji może odbywać się kosztem
programów edukacyjnych, tworzenia różnych ośrodków i nawiązywania kontaktów
międzyuczelnianych.
Słowa kluczowe: badania dyscyplinarne, badania międzydyscyplinarne,
oświatologia, sfera edukacji, integralność, podejście holistyczne.

~ 151 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

Dorota Jankowska

DIALOGUE IMPORTANCE IN THE PROCESS OF ACADEMIC
EDUCATION AND UNDERSTANDING OF FUTURE PEDAGOGUES CHANGES (2006-2016)
Summary. The article presents the results of research conducted in 2006 and
repeated in 2016, the purpose of which was to determine how students completing
pedagogical studies – and hence, future educators and teachers - understand the
essence of a dialogue and its place in the process of academic education. The
referenced IDI comparative analyses carried out with students pointed to perceptible
changes in their narratives, documenting: strengthening of the thinking about
dialogue in education in pragmatic and utilitarian categories: effective communication
held in a friendly and pleasant atmosphere; reduction of the humanistic perspective,
which includes dialogue in terms of a personal meeting, deepening the understanding
of oneself and others. The article poses the question whether the observed direction
of changes in the understanding of the dialogue is not a reflection of a wider trend in
academic culture, which deviates from its classical values of service to science,
compatibility of scientific research and education, relations between professors and
students according to the academic formula: Master-learner. Thus, it deviates from
the traditionally understood dialogue as a meeting of free subjects and their open and
partner communication in the process of jointly heading towards the truth. In the
context of reflection on changes in culture, the problem of weakening the ethos of
academic communities is underlined, changing under the influence of patterns
increasingly shaped by the market and the laws of economics. The article points out
that the way of understanding by students the dialogue and its role in education
processes is also important because it will be expressed by them in educational
practice.
Key words: dialogue, understanding of dialogue, academic dialogue,
educational dialogue, students of pedagogy, marketization, higher education
institution, academic values.

Introduction. Dialogue is a special communication for which the
attitude of openness of the interlocutors, their sincerity and mutual respect is
indispensable as well as the courage to express their own thoughts and
humility to listen to the interlocutor's thought (Tischner, 1981, pp. 15-17;
Tarnowski, 1982, pp. 196-213, Śnieżyński, 2001, p.12; Gadacz, 2015, pp.7577). It takes place in the space of conversation, where two views meet (di means two), so two human looks/minds, if the meeting initiates a process of
joint search for knowledge/truth flowing from the will of understanding its
participants. The fact that the dialogue takes place in the conditions of
perceiving the inspiring, seen in terms of the value the difference in positions,
is worth emphasizing. It is not about a submissive repetition of the
interlocutor's reasons, uncritical condemnation of them, and on the contrary dialogue communication compels one to confront and expose oneself to
criticism as well as to boldly verify the views presented (Rutkowiak, 1992;
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Sawicki, 1996, Tarnowski, 2008; Ostrowska, 2000). Dialogue philosophers
emphasize that dialogue takes place during the meeting that triggers the
movement of thoughts, such a «face to face» with the interlocutor (Buber,
1992, Levinas, 2002; Rosenzweig, 1998, Gadacz, 1993) but also as in the view
presented during the meeting with the message of the other person expressed
in their work (text, material creation) (Gadamer, 1993; 2001; Eco, Rorty,
Cul1er, 1996; Milerski, 2011; Żardecki, 2018). In both cases - conversations
with people or a kind of «conversation» with the work of man - leads to
deepening the understanding of what constitutes the subject of the ongoing
exchange of thoughts and thus leads to new knowledge. Thus, the dialogue
creates a community and it takes place in it, brings together and engages its
participants, requires them to focus and turn to the message of the other
(Tarnowski, 1992; Bińczycka, 2008; Gara, 2008).
Dialogue, having the power to deepen understanding and joint
investigation into new knowledge, was an inseparable element of academic life.
Traditional values of European universities: the value of freedom of education
and teaching, compatibility of academic research and process, academic
autonomy, the ethos of scholars, unique relationship of professors with
students built according to the master-master formulas - created special
conditions that naturally triggered and maintained dialogue (Goćkowski, 1997;
Śnieżyński, 2008; Heller, 2009; Denek, 2013; Sajdak, 2013). Dialogue was the
essence and also the measure of the quality of university life and its level
indicated the intellectual and moral level of participants (professors and
students). It was the standard of the ongoing academic education process
(Ciechanowska, 2012; Czerepaniak-Walczak; 2013, Jankowska, 2017). Is it
still like this?
Purpose of research. The aim of the article is to free the reflection on
the future of academic dialogue in the light of changes that are taking place
today in Polish universities, which can be considered as exemplifications of
broader trends observed in European universities resulting from the marketing
of culture and the capitalization of knowledge. They lead to the transformation
of universities into institutions providing educational services, in which science
ceased to function as a public good and relations between participants of
academic life began to follow the market rules: service provider-client. I am
interested in how dialogue is understood today by new generations of students
arriving at the university and whether over the last dozen or so years we can
see changes in the ways of its recognition and valorisation. The answer to the
question about understanding the dialogue at universities and the directions of
changes in this understanding remain particularly important in the context of
the academic education of future teachers. The main problem that I want to
answer in the article is contained in the question: What understanding of the
dialogue present those who after leaving the university will work in schools and
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educational institutions? It is broadened by the question about what model of
communication they will transfer to these institutions?
Theoretical framework and research method. Reflecting on the state
of modern higher education in the context of the role that dialogue plays in it,
it should be noted that its current shape was significantly influenced by
phenomena in the 20th century culture as accelerated scientific and technical
progress, new technologies and forms of production, changes in the labour
market, development of civil societies, development of mass culture,
globalization and integration processes, successive raising of the standard of
living of representatives of European countries, and, in consequence, an
increase in educational aspirations - listing only few examples. Changes in
culture have changed the social mentality of Europe's citizens, influenced the
ways of thinking and valuing and the direction of these changes are described
shortly by the terms: individualism, possession, consumption, encouraging the
life choices according to the From's modi «have»1.
The analysis of academic reality convinces me that today dialogic forms
of communication are subject to more reduction than stimulation and
circumstances that could be read as beneficial for the development of dialogue
and building a dialoguing community, are carried out in a way that destroys
the opportunities existing in them. We can talk today about the weakening of
academic communities, the internal breakdown of the university and the
perception of others (professors, students) as important to themselves for
purely utilitarian reasons, as useful for the realization of personal interests. Of
course, these «others» can also become cooperating partners of the actions
undertaken (if the parties consider this to be mutually beneficial) but this does
not change the fact that this type of partnership does not create special
chances for personal approximation. Universities were in a situation of
changing the model and transforming towards market and managerial models2.
They become institutions providing educational services aimed at effective
acquisition of students-consumers. They are better and better managed but
also increasingly bureaucratized and formalized. In their actions they take a
rivalry and competitive attitude towards each other. Everyday life of modern
universities, harnessed in market mechanisms, is characterized by a fightoriented attitude: for position on the educational market, place in rankings
(with indications for «growth» or «drop» of the university value resembling
stock exchange mechanism), for popularity among potential clients, for
number and «profitability» of the acquired grants3.
1

Fromm E. (1997). Mieć czy być? Poznań: Dom Wydawniczy Rebis
Malewski, M. (2011). Edukacja akademicka w pułapce pozornego egalitaryzmu.
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 3(55), 109-127
3
Kobylarek, A. (2016). Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany.
Wrocław: Agencja Wydawnicza ARGI.
2
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Another characteristic phenomenon is the professionalization of studies,
which strengthens the dominance of the utilitarian expectations of students
interested in practical knowledge and underestimating the values of theory.
The proposed forms of making the education process more attractive, primarily
through its publicizing and reduction of content deemed too demanding for
young people waiting for particulars, often leads to infantilizing students. This,
in turn, blocks the possibilities of combining research and education, which for
centuries has been a remarkable, culture-creating role of higher education.
Abandoning this principle of compatibility of research and teaching makes it
possible to conduct a scientific dialogue between professors and students and
reduces the relations between them. The presented context emphasizes the
importance of questions about the possibility of conducting dialogue in
contemporary universities.
An attempt to deepen the reflection on the issue of understanding the
dialogue and values assigned to it in the modern world and education was
initiated by the project «Understanding the essence and meaning of the
academic education process and the role of dialogue with an academic teacher
by students of state education pedagogy», implemented in 2006-2009. The
threads of reflection on dialogue, extracted during the project, were deepened
by research in 2016 (individual interviews focused on the problem: IDI with
students graduating from pedagogical studies). In the analysis of interviews,
an interpretation matrix developed at earlier stages of the research project
was used. Its framework set out perspectives for the recognition of the
essence and purpose of dialogue, complemented by the determination of the
scope of freedom of its participants.
It was agreed that the understanding of dialogue by students of
pedagogy is axially distributed between:
 the perception of it as linguistic communication between people
(primarily academic teachers and students), through language, alternating
voices (question-answer) and conversation of people with interchangeability of
roles, in which it is difficult to identify the sender and recipient (purpose axis);
 acknowledging the importance of its goal of achieving personal
rapprochement and personal agreement and acknowledging the noncompliance of dialogue in situations of emptiness or enforceability of this
communication (purpose axis);
 indicating its formal addictions and the necessity of making it against the
will of interlocutors and finishing with the recognition of the total freedom of
participation and the will to engage, exceeding the formal conditions (axis of
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the conditions of freedom). Analyses of student statements indicated the
understanding of dialogue in academic life in eight areas (see Table No.1) 4.
Table 1
Meanings given to educational dialogue
by students of pedagogy faculty
Perspective of
presenting the
dialogue
Language
communication forced
by the necessity to
implement the
education program
does not lead to the
development and even
hampers it;
unwilling connotations.
Information
communication/ formal
but not rejected;
neutral connotations.
Method of conducting
classes by an academic
teacher; positive
connotations.

Negotiation on
organizing and
conducting education
process;
positive connotations.

General description of the students'
understanding of the academic dialogue
Forced communication between academic
teachers and students in the education
process, formal, described with irony and
sarcasm. Its aim is the theatrical play of the
role of a student / academic teacher - mutual
pretending to achieve their own interests
(ending classes, obtaining credits, closing the
situation).
Necessity
imposed
by
circumstances, if possible - avoided.
Conversation led
by a teacher, with
alternating roles of the sender and the
recipient, but not the exchange of roles,
profiled with the content of the study
program. Formal and organizational potential
of the dialogue.
Conversation on the subject of the realized
content or accompanying the development of
specific skills - directs the student's thinking
and activates it at the same time, it is an
expression
of
the
teacher‟s
didactic
craftsmanship/idea. Its purpose is to simplify
the content. For the quality of the
conversation (the course of the method), the
teacher
becomes
responsible.
Subject
designated by the program and the teacher,
although sometimes the teacher includes
issues arising from students.
Conversation in or after classes (in the room,
in the hall, in the academic teacher's room, in
the buffet room – on the premises of the
university, also via electronic communication),
between the teacher and students and
students with each other. It occurs when there
are findings regarding formal issues or
verification of the level of implementation of

4

Author: D. Jankowska (2017). Jutro dialogu edukacyjnego – rozumienie dialogu i jego
znaczenia w procesie kształcenia przyszłych pedagogów. In: J. Gara. D. Jankowska, E.
Zawadzka (Eds), Pedagogika dialogu. Pomiędzy w intersubiektywnej przestrzeni edukacji (pp.
235-237). Warszawa: Wydawnictwo APS
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Pragmatic exchange of
information, leading to
operational
understanding of
knowledge in
connection with the
practice of life;
unambiguously positive
connotations.

Talking approaching
and opening to
knowledge;
unambiguously positive
connotations.

Personal dialogue
representing existential
experience;
unambiguous positive
connotations absent in
the education space
while expressing regret
for the lack of dialogue
in the area of
education.

Idea.
The connotations of a
dialogue extremely
different and strong

these arrangements (organization of classes,
credit-related
issues,
determination
of
mandatory content, etc.).
Conversation in connection with classes,
conducted mainly between the teacher and
students, sometimes (rarely) in student
groups, directed at sharing information and
exchange of knowledge (here an important
topic, evaluated as valuable for the parties). It
is a conversation of parties with different
potential (more and less experienced),
bringing synergy effect in cooperation
conditions. It aims to achieve useful and
operational understanding by the parties.
Free talk of community members, in which
there
is
division
of
roles,
mutually
complementary and not hierarchical. Teachers
and students staying open to each other.
Conversation open to contact and cooperation,
leading to deeper understanding of jointly
explored problems. The power of identity
building - meeting in roles allows you to get to
know yourself.
The conversation of free subjects and striving
for understanding, reaching deep into life
problems, based not only on respect, also
trust and a sense of closeness. Dialogue as a
meeting can potentially happen and the
expectation of such an experience for many is
something appealing. Nevertheless, students
have no hope of being able to implement it at
the university, the place of institutionalized
activities. Dialogue understood in terms of a
personal meeting, treated as an idea, possible
to be fulfilled in the sphere of privacy, not
education.
It appears as a purely theoretical category
without the possibility of real existence, often
within
the
framework
of
humanistic
pedagogical education. It points out to
closeness and partnership, exposes the
empathy of the subjects of the dialogue that
contradicts
everyday
life.
Hence
the
recognition of the emptiness of the idea of the
dialogue,
detachment
from
realities,
imagination and unnecessary taking time in
pedagogical education.

The above-presented comparison, indicating the profiling of the
understanding of educational dialogue by students, was used during the
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comparative IDI analyses carried out in 2006 and 2016. The research took the
form of semantic reconstruction of students' statements obtained during indepth interviews (IDI): 15 interviews conducted in 2006 and 12 interviews in
2016. The interviews conducted in 2016 in order to obtain the value of
comparative material, were carried out with pre-decade procedures. The
interviews of both editions (2006, 2016) were conducted among students of
one university, the same faculty (pedagogy), study time (last semester, just
before the defence of the master's thesis), according to the same scenario. All
interviews were conducted by the researcher in person, lasting on average
about 4 hours (from 3 to 5 hours - during two or three meetings). The same
principle of inviting people to take part in the study (mailing to addresses that
the researcher had) and the principle of full voluntary participation in them
were kept. The persons expressing their willingness to participate in the study
were aware of their anticipated time-consuming and effort of this experience,
hence in 2006 and 2016, the persons belonging to the elite group of students,
the most involved and intellectually awakened, applied for taking part in the
study.
Results experience of dialogue in academic education
in the light of statements of students graduating in 2006 and 2016.
The meanings given to educational dialogue by students in 2006 and
2016 were mainly connected with the situation of conversation between an
academic teacher and a student, less often between students in their group,
which probably stems from the context of interviews aimed at examining the
experiences of academic education.
Among the students graduating in 2006, the majority of interviewees
emphasized that the dialogue is a fully partnership communication, that there
is an exchange of information and thinking developing both sides and in this
perspective they perceived the dialogue with academic teachers as an
opportunity utilized to a different degree.
Apparently, the most visibly represented perspective of capturing the
dialogue was to perceive it in terms of a pragmatic conversation leading to
operational understanding of knowledge relevant to the practice of life (06K4,
06M2, 06K1, 06K11, 06K12.)5 or an interesting cognitive and inspiring
question (06M1; 06K4), and in terms of fair negotiations, joint determination
of various issues related to the organization and implementation of the
5

In the article, due to its volume, it was necessary to resign from citations of interviews,
hence only the symbols of interviews showing most clearly the phenomenon shown in the text
were placed in brackets. The symbols contain: the first two digits inform about the study year:
06-2006, 16-2016, the letter denotes the gender K-female, M-male, and the number
constitutes the interview number.
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education process (06K4, 06M2). Students expressing satisfaction with the
possibility of implementing such dialogues within the university walls, pointed
primarily to a particularly favourable situation of openness and boldness and
the ability to cooperate in their specialization group, developed during training
aimed at workshop and training methods (06K4, 06M1) as well as to generally
adequate staff and good atmosphere at the university, which convinces about
the possibilities and values of active communication (06K11, 06K8). They point
to the growing confidence of students and their growing up to a partner
conversation with academic teachers during the acquisition of professional
experience and training practice (06K11). More critical persons in assessing
the possibilities of implementing the dialogue indicated that sometimes
dialogue is impossible/limited due to the immaturity of students and the
withdrawing group (06K13, 06K1) or lack of interest of the staff initiating such
communication (06K1). This pragmatic perspective of perceiving the dialogue
correlated with the understanding of studies as a way of professional
preparation, including acquiring specialist knowledge, acquiring experience
related to pedagogical work, development of competencies needed in the
pedagogue‟s profession as well as personality development and gaining social
experience.
In addition to these perspectives of understanding the dialogue, there
was also a position identifying the educational dialogue with the method of
conducting classes (06K3). The student who presented it determined the value
of this path in education, indicating that properly implemented grounds the
knowledge, allows building the skeleton of the information system (pragmatic
arguments), serves the development of various competences. She drew
attention to the teachers who use the dialogue method, indicating that they
stand out from others, have the ability to manage the discussion, ask unusual,
open questions. She also indicated that if the students themselves wanted to
use the method, they should be properly prepared to participate in it. In her
opinion here it is necessary to have (a) factual knowledge of the discussants means not only opinion what I like (emotional factor) but also knowledge of
theory (cognitive factor); (b) motivation to conduct a dialogue, prompted by a
question that is evaluated as valuable; (c) external and random conditions:
location of participants, participants' mood, weather, etc. IDI analysis has
shown that perceiving educational dialogue as a working method is of
pragmatic nature.
Another perspective on the definition of the dialogue, I would describe as
a humanist, presented by students who saw in it the opportunity to express
their thoughts in an atmosphere of understanding and the presence of an
opening teacher and support group, and thus a perspective that made the
world of individual thoughts and feelings as a centre, indicating the value of
security, trust and openness and help towards another person (06K7, 06K8,
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06K10, 06K13). In this group, besides those aspiring to have a good
atmosphere in education and opening (therapeutic?) relations of future
pedagogues, there were students referring to the dialogue in the categories of
personal conversation (06K2, 06K5, 06K9). They were impressed by the idea
of a personal dialogue of the meeting that they encountered during their
education and - guided by intuition or by finding its confirmation in personal
and private life experiences (experience of a meeting in marital and religious
community experience - 06K9) - in which power they believed. With reference
to the educational dialogue taking place during studies, they constituted its
general absence, resulting from the fact that the process was being carried
out, the distance between academic teachers and students, resulting (along
with the natural diversification of academic teachers and students and their
various openness to partner-like communication) from mass factor and
students' anonymity (06K2, 06K9). They decided realistically that
communication within the walls of the university is a «pseudodialogue» formal communication, sometimes painfully false in its sense, forcing to
submissively participate in the convention of «talks at classes» usually because
of the students' anxiety or convenience (06K9, 06K5), but also because of
anxiety and convenience of academic teachers (06K1).
Comparing the interviews from 2016, along with a number of similarities,
we find a fundamental difference – the overwhelming dominance of the
adoption by the students of a pragmatic perspective with humanistic reduction,
including a lack of thinking about dialogue in terms of meeting people. The
issues of dialogue were taken only in terms of what is taking place and is done
in the area of information exchange through language. There are no
traces/inspirations taken from contacts with dialogue thought, considerations
of the very idea of personal dialogue. It seems that it consists not so much in
the absence of these contents in educational programs (reduced, but still
occur), which is rather either «deafness» to the idea of dialogue philosophy or
less sensitivity to it, non-resonation in the minds of students. Students seem
to present a tendency to simplify, present one-sided, superficial connotations
of dialogue, reduced to the process of message flow. In the statements about
the dialogue, there are virtually no terms (but appearing in the statements
from before a decade) such as: trust, respect, closeness (only in one IDI 16K8:
respect), while new expressions appear: «spontaneous», «non-spontaneous»
(meaning initiating, not initiating communication: 16M1, 16M2, 16K9) «prostudent» (meaning: friendly, interested in the student's opinion: 16K6,
16K10), "has an open apparition" (daring and creates an atmosphere for
conversation: 16K3).
Among the twelve IDIs from 2016, the dominant profile is the pragmatic
profile, which - as compared to the previous decade - can be described as less
«demanding»: short consultation after classes (16K8, 16K10), asking for
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something that has been misunderstood (16K2, 16K7, 16M2 ) are indicated as
positive experiences of the dialogue, the one that is expected (current ideal?)
and which takes place. Under certain circumstances, such as termination of the
dialogue could be interpreted as adopting a near-formal perspective (inquiries
about something in connection with the program) but due to the abovementioned «flattening» of expectations for student dialogue and meeting the
conditions of freedom (students are the initiators of the liberation of this
communication and not passive participants), I recognize that this is an
approach from the pragmatic group.
Dialogues that develop a little bit wider and a little deeper into the topic
take place primarily during classes, addressing problems directly related to
pedagogical practice. The content presented by the teacher and the questions
addressed to the participants are readily undertaken by those students who
have specific experience in the range discussed. Since, at the final stage of
education, the work in the given profession (even full-time) is frequent, so
many students (16K2, 16K3, 16K7) consider such situations of partner
communication on topics presented practically and known from experience as
frequent. A unique opportunity for dialogue is also created by conversations
with the tutors of the internships (at the stage of consultations preparing for
the internship as well as discussed during giving credits) as opposed to the
earlier ones - they are individual meetings (16K). In the interviews, there are
also aspects of negotiation dialogue mentioned but rather as side-offs (and
therefore not in the context of asking about the experience of dialogue during
studies, only when discussing some events related to studies). For students
graduating in 2016, getting along with the lecturers (or students with each
other) on various issues related to the organization of studies is something
obvious and generally does not cause any emotions. It also applies generally to
small strictly organizational matters, rarely problems related to the substantive
content of the program.
In this context, it is worth noting that students highly appreciate the
atmosphere prevailing at the university and the attitudes of academic teachers
opening themselves to dialogue and encouraging them to express their
opinions. Student narratives (of course, sometimes critical in relation to
individual situations or people) more often express satisfaction with the
relations with university employees being built than the narratives of
colleagues finishing their studies in 2006. Contemporary youth, busy, because
acting in various fields and only part of their sphere of activity nested in the
university, «like» not deep but friendly (16K3, 16K5, 16K6, 16K 8, 16K10,
16M1, 16M2), «happy», «introducing smile» contacts with academic teachers
(16K5, 16M1). In statements, however, the critical words addressed to
colleagues are more often encountered. They see blockages destroying the
atmosphere of dialogue (16K, 16M1) in their disrespectful, reluctant attitude to
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study (scrubbing around), also lack of personal culture and dishonesty
(smartness), and not fear of academic teachers (though some of them have
it).
It is worth noting that among the interviewees there was a student who,
although she perceived the dialogue in the perspective of linguistic
communication (discourse) and she perceived its purpose in the achievement
of operational knowledge, and therefore - in this sense - presented a
pragmatic perspective, at the same time exhibited the creative potential of the
dialogue. Dialogue, flattened to the ordering, expanding the individual
knowledge information flow, in this one radically reflective narrative, regained
its depth (16K1: «dialogue is a place where something new can be born and
should be born»). She criticized that there is no such dialogue in college
because academic teachers assume (often rightly) that students do not have
elementary knowledge, so they limit their actions to «belabouring» the
knowledge defined in the program («Well, here is no place to discuss, there is
a place to pass this knowledge and then check it»). She (severely) judged
students of pedagogy, pointing to their intellectual closures and gaps in
knowledge, but above all, to passivity as well as submissive and non-critical
attitudes towards the process taking place over them. She also made a sharp
criticism of the dialogue as a teaching method widely appreciated by students
in 20166. The conversation with 16K1 group is also a bright example of the
multiplicity and diversity of attitudes presented by student youths, and also ...
gives hope for educational change.
Final reflections. The above-described studies on understanding the
dialogue identified the fields of the meanings given to it by young people
completing pedagogical studies and in the comparative thread - they
interpreted the perceived otherness of perspectives for its recognition by
representatives of two student-year groups, a decade away from each other.
The described shift in the meanings given to the dialogue that took place in
2006-2016 that can be defined as a departure from the understanding of
dialogue in humanistic and existential categories and a turn towards a
6

Exemplification: "for me it just results from mentality, from the fact that eee ... there
is a belief that once a man was so important in the pedagogy, I do not remember all these
names anymore and that the role of students is to deviously learn all of it and repeat it. And ...
and this dialogue comes down to the fact that they are to come to all the important truths that
are written there (...) all the rest felt that this discussion is about reaching this enlightened
truth. ... that's why this discussion has never been because for me it is not enlightened truth,
it is something that happened to generations and what has been changing all the time and ...
er ... just repeating what was and is meaningless. (...) There in the literature there are also
experiences that mix and create something unique and new, and that's how it should look and
in this place the discussion would be advisable in order to create these ... unique new worlds in
the heads of every student and in the classes in which we theoretically discussed it has always
been one enlightened truth that we were to reach, so you cannot call it a discussion. I can
discuss with myself for my own use and that's it. (16K1)
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pragmatic view of the subject but also substance present in the dialogue,
focused on a concrete and practical effect of communication. The direction of
these shifts can be interpreted as a reflection of the direction of signalled
changes taking place in modern universities.
The presented picture is the effect of many hours of talks-dialogues to
understand the place that in common «worlds» – of the students and of the
researcher – the dialogue takes. It remains an interpretation from which a
personal anxiety arises about tomorrow's academic dialogue, expressing at the
same time wider fears that flow from the experience of academic everyday life.
The mass character of studies and the non-selectivity characteristic of
pedagogical studies in the common climate of the market dictate and the
pressure on practical education, reducing «unnecessary theory», enforces
modifications in educational programs. Content and issues considered too
demanding, not very specific or uninteresting for new student-clients are
reduced. In my opinion, it deepens – already weakened by life in variable
immediacy - the ability to deepen the reflection of young generations, future
educators. Putting science into the service of social needs and the recognition
of pedagogy - as a knowledge solving technically defined problems strengthens
the thinking about dialogue as communication aimed at reaching a better,
more satisfactory state. Perhaps, it stems from this that the dominant
perspective today is the perception of dialogue in terms of a more pragmatic
exchange of information. I do not question the potential of pragmatic dialogue.
I enjoy the will to talk about the subject of educational practice by those
students who experience it, the naturalness of their questions about how to act
in pedagogical activity. It's important and needed. What worries us is the dusk
of hope or resignation from the expectations of the university experience of
such a dialogue, which deepens the understanding of the meaning of life, such
a meeting that becomes existentially significant in the process of building one's
identity.
What will be the educational dialogue tomorrow? Does the meaning of its
understanding in education (also academic) in the categories of effective
communication, running in a friendly and pleasant atmosphere, becomes fixed
and remains, and understanding the dialogue in terms of meeting together
with the expectations of personal closeness, deepening the existential
understanding, will be marginalized? It is probable, because a dialogue
meeting requires time offered to others, commitment that removes personal
interest and spiritual closeness (and therefore gifts), when today - by exposing
it to the expansive language of economics – is a deficit goods on the modern
market.
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Дорота Янковська

ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГУ В ПРОЦЕСІ АКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ І
РОЗУМІННІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ – ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН
(2006 - 2016)
Анотація. Представлено результати досліджень, проведені у 2006 році та
повторно проведених у 2016 році, з метою виявлення як майбутні педагоги
завершуючи педагогічні дослідження, розуміють сутність діалогу та його місце в
процесі
діяльності
академічної
освіти.
Зазначені
порівняльно-аналітичні
дослідження, проведені зі студентами, вказали на помітні зміни в їх наративах:
утвердження думки про діалог в освіті у прагматичних та утилітарних категоріях,
тобто ефективна комунікація у дружній і приємній атмосфері; зменшення
гуманістичної точки зору, що включає діалог під час особистої зустрічі, тобто
поглиблення розуміння себе та інших. З’ясовано, що спостерігається напрям змін у
розумінні діалогу, що не є відображенням більш широкої тенденції в академічній
культурі. Відхилення від класичних цінностей науки, сумісності наукових
досліджень і освіти, стосунків між професорами і майбутніми вчителями за
академічною формулою: майстер-учень. Отже, відбувається відхилення від
традиційно зрозумілого діалогу до відкритого та партнерського спілкування у
процесі спільного пошуку істини. У контексті роздумів щодо змін в культурі,
наголошено на проблемі ослаблення етосу академічних спільнот, що змінюються
під впливом закономірностей, які все більше формуються ринком і законами
економіки. Доведено, що розуміння студентами діалогу та його ролі в освітніх
процесах є надзвичайно важливим, оскільки в подальшому це сприятиме їхній
творчій діяльності під час навчально-педагогічної практики.
Ключові слова: діалог, розуміння діалогу, академічний діалог, освітній
діалог, майбутні педагоги, маркетинг, заклад вищої освіти, академічні цінності
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Dorota Jankowska

WARTOŚĆ DIALOGU W PROCESIE EDUKACJI AKADEMICKIEJ
I ZNANYCH PRZYSZŁOŚCI PEDAGOGI - CECHY ZMIAN
(2006 - 2016)
Streszczenie. Wyniki badań przeprowadzonych w 2006 r. i ponownie
przeprowadzone w 2016 r. przedstawiono w celu określenia, w jaki sposób przyszli
nauczyciele kończący studia pedagogiczne rozumieją istotę dialogu i jego miejsce w
procesie kształcenia akademickiego. Wspomniane wyżej badania porównawczoanalityczne przeprowadzone ze studentami wskazywały na niezwykłe zmiany w ich
narracjach: ustanowienie opinii na temat dialogu w edukacji w kategoriach
pragmatycznych i użytkowych, czyli skutecznej komunikacji w przyjaznej i miłej
atmosferze; zmniejszenie humanistycznego punktu widzenia, który obejmuje dialog
podczas osobistego spotkania, to znaczy pogłębienie zrozumienia siebie i innych.
Należy zauważyć, że istnieje kierunek zmian w rozumieniu dialogu, który nie
odzwierciedla szerszej tendencji w kulturze akademickiej. Odstępstwa od klasycznych
wartości nauki, zgodność badań naukowych i edukacji, relacje między profesorami i
przyszłymi nauczycielami według formuły akademickiej: mistrzowie-studenci. W
konsekwencji istnieje odchylenie od tradycyjnie zrozumiałego dialogu, aby otworzyć i
partnerską komunikację w procesie wspólnego poszukiwania prawdy. W kontekście
refleksji nad zmianami w kulturze nacisk kładzie się na problem osłabienia etosu
społeczności akademickich, które zmieniają się pod wpływem ustaw, które w coraz
większym stopniu kształtują rynek i prawa gospodarki. Podkreślono, że sposoby, w
jakie uczniowie rozumieją dialog i jego rolę w procesach edukacyjnych, są niezwykle
ważne, ponieważ są przez nich wykorzystywane w praktyce edukacyjnej i
pedagogicznej.
Słowa kluczowe: dialog, zrozumienie dialogu, dialog akademicki, dialog
edukacyjny, przyszli nauczyciele, marketing, instytucja szkolnictwa wyższego,
wartości akademickie.
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Олег Топузов, Микола Головко

КОМПЕТЕНТНІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ
ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА
УСПІШНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Анотація. Висвітлено проблему компетентнісної спрямованості змісту
шкільної природничої освіти як однієї з важливих умов забезпечення успішної
соціалізації молодої людини, зокрема в контексті формування природничонаукової картини світу, розвитку самостійності, ініціативності та здатності
реалізувати власний творчий потенціал та гармонійні стосунки із суспільством.
Доведено, що основою формування змісту базової середньої освіти є орієнтація на
систему цінностей і компетентностей, які визначають здатність
випускника
закладу середньої освіти успішно діяти у практичних навчальних та життєвих
ситуаціях, а також нести відповідальність за свої дії. Проаналізовано особливості
реалізації
змістових ліній
«Екологічна
безпека
та
сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і
фінансова грамотність» у складниках освітньої галузі «Природознавство»
(біологічний, фізичний, хімічний, географічний) на рівні базової освіти, які
відповідають ключовим компетентностям, що мають формуватися в учнів, та є
засобом інтеграції навчального змісту як у окремого предмета, так і між різними
предметами і різними освітніми галузями. Доведено, що основою оновлення змісту
шкільної природничої освіти на базовому рівні є система цінностей і
компетентностей, які визначають здатність особистості ефективно здійснювати
навчально-пізнавальну та професійну діяльність. Визначено, що базові курси
природничих предметів мають відповідний компетентнісний потенціал, що
забезпечує сформованість у випускників ціннісних і світоглядних орієнтацій,
необхідних для ефективного вирішення практичних ситуацій та успішної життєвої
траєкторії.
Ключові слова: соціалізація особистості, ключові компетентності, базова
середня освіта, природничі предмети.

Вступ. В умовах глобальних соціально-економічних та культурних
трансформацій актуалізується проблема соціалізації особистості як
соціокультурний феномен. Одним із пріоритетів стає формування в молодої
людини умінь цивілізованої взаємодії з природою та соціумом. Соціалізація
є складним процесом становлення особистості, під час якого відбувається її
включення у систему суспільних відносин шляхом засвоєння соціального
досвіду, ціннісних орієнтацій та норм. При цьому розвиваються особистісні
якості та формується активність і цілісність особистості1.
Провідну роль у забезпеченні успішної соціалізації молодої людини в
сучасних умовах відіграє освіта як основа інтелектуального, духовного,
фізичного і культурного розвитку особистості. Саме освіта, як зазначає
1

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень.- К. :
Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. – С. 835.
~ 167 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

В.Кремень, є практикою соціалізації і наступності поколінь, а її зміст може
обмежуватися стандартами, які враховують характер взаємодії людини з
культурними цінностями, міру і ступінь їх засвоєння і створення2.
Особливого значення в цьому контексті набуває шкільна природнича
освіта, що значний потенціал для формування в учнів ціннісних орієнтацій,
визначальних для організації ефективної взаємодії з природою та соціумом.
Компетентнісний підхід в освіті як умова
забезпечення соціалізації особистості
Закон України «Про освіту» (2017 р.) передбачає, що загальна
середня освіта забезпечує всебічний розвиток, виховання та соціалізацію
особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з
природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж
життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації,
відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Досягнення мети шкільної освіти забезпечується шляхом формування
ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для
успішної життєдіяльності (вільне володіння державною мовою, здатність
спілкуватися
рідною
мовою
та
іноземними
мовами,
математична компетентність, компетентністі у галузі природничих наук,
техніки
і
технологій,
інноваційність,
екологічна компетентність,
інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя,
громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність,
підприємливість та фінансова грамотність, інші компетентності, передбачені
стандартами освіти (ст. 12)3.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
(2011 р.)
ґрунтується на засадах компетентнісного підходу, який
реалізовано в освітніх галузях і відображено в результативних складниках
змісту. Компетентнісний підхід забезпечує формування ключових (уміння
вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами,
математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки,
інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна,
підприємницька
і
здоров‟язбережувальна компетентності)
та
предметних (комунікативна,
літературна,
мистецька,
міжпредметна
естетична, природничо-наукова,
математична, проектно-технологічна,
інформаційно-комунікаційна,
суспільствознавча,
історична,
здоров‟язбережувальна) компетентностей.
2

Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В.Г.
Кремень. – К.: Педагогічна думка, 2009. – 520 с. – С. 19-20.
3
Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/term/2145-19.
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Умовою модернізації загальної середньої освіти згідно з Концепцією
«Нова українська школа»
є запровадження нового змісту загальної
середньої освіти, спрямованого на формування ключових компетентностей
(спілкування державною, рідною та іноземними мовами,
основні
компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова
компетентність, уміння навчатися
впродовж життя, математична
компетентність,
ініціативність
і
підприємливість,
обізнаність
та
самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя,
соціальна та громадянська компетентності)4.
Компетентнісний потенціал
змісту шкільної природничої освіти
Одними із першочергових завдань освітньої галузі «Природознавство»
в контексті окресленої проблеми є забезпечення формування в учнів
цілісного уявлення про природу і місце людини в ній, ціннісних орієнтацій
на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, ідей
сталого розвитку, способів адекватної поведінки в навколишньому
природному середовищі5.
Реалізація цих завдань спрямовується на формування в учнів
ключової природничо-наукової та предметних компетентностей
як
складників загальної культури особистості та
розвитку її творчого
потенціалу. Основні складники
освітньої галузі «Природознавство»
(загально-природничий,
астрономічний,
біологічний,
географічний,
фізичний, хімічний, екологічний) спрямовані на засвоєння учнями наукових
фактів, понять і законів як основи наукового світогляду, формування
ціннісного ставлення до категорій «життя, природа, здоров‟я», розуміння
екологічних проблем у повсякденному житті, в навчанні та в майбутній
професійній діяльності, умінь оцінювати роль природничих наук для
суспільного розвитку й існування біосфери, дотримання правил екологічно
безпечної поведінки в довкіллі.
Отже, компетентнісний потенціал освітньої галузі «Природознавство»
змісту загальної середньої освіти на рівні цілевизначення
є досить
потужним, водночас
не створено належних умов для його повної
реалізації.
Так,
за
результатами
міжнародного
моніторингового
дослідження навчальних досягнень із природничих предметів, випускників
рівня базової освіти
timss, було зроблено висновок, що особливістю
4

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. –
К.: МОН України, 2016. – 34 с.
5
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний
ресурс]. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.guonkh.gov.ua/content/documents/
22/2144/Attaches/Derzh.standart.doc.
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вітчизняної шкільної природничої освіти є її зорієнтованість на формування
репродуктивних знань. Тест із природничих предметів містив 35% завдань
із біології, 20% завдань із хімії, 25% із фізики та 20% із географії. За
видами навчально-пізнавальної діяльності завдання були розподілені на
три групи: завдання–знання (35%), завдання–застосування (35%),
завдання–обґрунтування (30%). При цьому найбільш високий середній бал
учні отримали за виконання завдань, орієнтованих на використання знань
у стандартних ситуаціях, найменший – на застосування знань6.
Відповідно, рівень теоретичної підготовки учнів з природничих
предметів є достатньо високим, проте спрямування освітнього процесу на
репродукцію здобутих знань не забезпечує реалізацію умінь і навичок їх
практичного застосування для розв‟язання конкретних прикладних
завдань. Виявлено, що в учнів виникають значні труднощі під час
розв‟язання
завдань на порівняння та класифікацію, формулювання
оцінних суджень, усвідомлене розуміння природи як цілісної системи.
Як правило, теоретичні знання не пов‟язані з практикою, тому учням
складно використати їх у нових практичних ситуаціях. Здебільшого вони
демонструють навички розв‟язувати стандартні задачі за алгоритмом, тоді
як
більшість
завдань
життєвої
практики
потребують
творчого,
нестандартного підходу, активізації пошукової та навчально-пізнавальної
діяльності. Учні зорієнтовані на отримання готових знань та не володіють
технологіями, що дають змогу самостійно здобути результат (використання
освітніх ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій).
Недостатньо сформованими є й уміння учнів виявляти ініціативу,
самостійно планувати очікуванні результати та приймати обґрунтовані
рішення щодо шляхів їх досягнення (зокрема, у процесі шкільного
експерименту), що є надзвичайно важливо для успішної соціалізації
молодої людини та її ефективної життєдіяльності в майбутньому.
Задля визначення напрямів модернізації змісту загальної середньої
освіти у 2015 р. фахівцями Національної академії педагогічних наук
України було здійснено його аналіз, результати якого відображені в
науково-аналітичній доповіді «Про зміст загальної середньої освіти». Її
авторами з‟ясовано, що зміст навчальних предметів
спрямований
переважно на формування предметних компетентностей, тоді як ключові
сформовані недостатньо. Має місце невідповідність частини навчального
матеріалу віковим особливостям розвитку дитини (матеріал подається на
високому теоретичному рівні, недоступному учням). Наявна неузгодженість
6

Прокопенко Н. Основні результати міжнародного порівняльного дослідження
якості природничо-математичної освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://education-ua.org/ua/analytics/68-osnovni-rezultati-mizhnarodnogo-porivnyalnogodoslidzhennya-yakosti-prirodnicho-matematichnoji-osviti-timss-2011
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змісту різних предметів у межах освітніх галузей. Навчальні програми
конкретних
природничих предметів не враховують
внесок інших
предметів освітньої галузі «Природознавство» у формування освітніх
результатів для досягнення загальних цілей природничо-наукової освіти
(наявна розбалансованість змісту курсів природознавства, фізики, біології,
географії, хімії як на різних рівнях навчання, так і на міжпредметному
рівні).
Акцентовано увагу на необхідності міжпредметного узгодження
навчальних програм із природничо-наукових предметів, їх доповнення
узагальнювальними
міжпредметними
темами,
орієнтованими
на
формування цілісної наукової картини світу. Наголошено на доцільності
конкретизації предметних компетентностей із кожного природничого
предмета
та
визначення
їх
внеску
у
формування
ключових
компетентностей. Обгрунтовано потребу модернізації
змісту
освіти
відповідно до системи цінностей
і компетентностей, які визначають
здатність особистості успішно вирішувати життєві ситуації, її переконання,
світогляд та активну громадянську позицію як умову повноцінної інтеграції
до соціокультурного середовища7.
Отже, саме модернізація змісту загальної середньої освіти є важливою
умовою вирішення ключових завдань сучасної школи8.
Наскрізні змістові лінії в курсах природничих предметів
як засіб формування ціннісних і світоглядних
орієнтацій здобувачів базової освіти
Важливим висновком за результатами аналізу змісту природничого
складника базової загальної середньої освіти визначено
необхідність
оновлення змістових ліній, визначених стандартом, уведення наскрізних
змістових ліній, що відображають розгортання процесу формування
ключових компетентностей.
Ідею оновлення змісту базової середньої освіти в контексті
пріоритетів Концепції «Нова українська школа» було зреалізовано на
основі виокремленння в навчальних програмах з природничих предметів
таких наскрізних змістових ліній, як «Екологічна безпека та сталий
розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров‟я і безпека»,
«Підприємливість та фінансова грамотність». Означені змістові лінії є
7

Про зміст загальної середньої освіти: Науково-аналітична доповідь / За заг. ред.
В.Г. Кремення. – К.: НАПН України, 2015. – 118 с.
8
Топузов О. Модернізація загальної середньої освіти як умова професійного
розвитку особистості / О. Топузов, М. Головко // Nauka. Edukacja, wychowanie i praca.
Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesowi doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Szloskowi.
– Warszawa – Siedlce: AKKA, 2018. – С. 98-107.
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засобом інтеграції навчального змісту, що спрямовують розгортання
навчально-пізнавальної діяльності учнів з опанування змісту на
формування ціннісних і світоглядних орієнтацій здобувачів базової освіти.
Так, наскрізна змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток»
орієнтована на формування в учнів соціальної активності, відповідальності
й екологічної свідомості, готовності брати участь у збереженні довкілля й
розвитку суспільства, усвідомлення причинно-наслідкових зв‟язків у
природі та її цілісності,
важливості сталого розвитку для майбутніх
поколінь.
Метою
реалізації
наскрізної
змістової
лінії
«Громадянська
відповідальність» є формування відповідального члена громади і
суспільства, який розуміє принципи та механізми функціонування
суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й
національні цінності та керується морально-етичними критеріями й
почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці; розвиток
умінь працювати в команді, виконання соціально значущих навчальних
проектів; відповідального ставлення до завдань, визначених колективом;
усвідомлення учнями відповідальності за результати навчання, які можуть у
майбутньому вплинути на розвиток країни; активної позиції щодо
шкідливих звичок та необхідності участі в захисті довкілля і збереженні
його для себе та майбутніх поколінь. Наскрізна змістова лінія «Здоров'я і
безпека» забезпечує становлення учня як духовно, емоційно, соціально та
фізично повноцінного члена суспільства, як здатного дотримуватися
здорового способу життя й формувати безпечне життєве середовище.
Метою наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова
грамотність» є забезпечення кращого розуміння молодим поколінням
практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень,
інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); розвиток
лідерських
ініціатив,
здатності
успішно
діяти
в
технологічному
швидкозмінному середовищі; мобілізація практичного досвіду і ціннісних
установок у ситуаціях вибору і прийняття рішень.
Ці наскрізні лінії розгортаються на основі спрямування процесу
навчання природничих предметів на:
- формування розуміння про взаємозв‟язки компонентів екосистеми
необхідності захищати природу, навичок дотримання екологічної етики
щодо поведінки людини в природі, збреження заповідних територій як
основного чинника збереження біологічного різноманіття та рівноваги в
біосфері,
громадянської позиції щодо збереження природи місцевості, у
якій навчається учень; застосовування набутих знань для профілактики
інфекційних та паразитарних захворювань, виявлення отруйних грибів,
усунення
негативних наслідків вживання в їжу продуктів, що вражені
цвілевими грибами; формування вмінь характеризувати та оцінювати
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переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих
організмів (курс біології, 6-9 класи)9;
- застосування набутих знань для оцінки значення та впливу природних
компонентів для життя та діяльності людини, наслідків її діяльності в
довкіллі; формування знань про небезпечні природні об‟єкти та явища та
їхній вплив на життя людини, про безпечність товарів та послуг,
споживачами яких є учні; умінь і навичок безпечної поведінки в природі, в
умовах несприятливих фізико-географічних явищ і процесів, роботи в групі
над
географічними
дослідженнями
та
проектами
на
засадах
співробітництва,
споживчої поведінки, орієнтованої на національного
виробника
та
раціональне
ресурсоспоживання
на
побутовому,
регіональному, національному і глобальному рівнях, усвідомлення впливу
життєдіяльності людини на природні комплекси країни; формування
установок на використання здорового та безпечного харчування;
виявлення і розуміння впливу метеорологічних чинників на стан здоров‟я
людини; усвідомлення значення санітарно-гігієнічних умов проживання і
харчування для збереження життя і здоров‟я людей, розуміння важливості
профілактичних заходів під час закордонних подорожей (курс географії, 69 класи)10;
- використання набутих знань для критичної оцінки
результатів
діяльності
людини
в
природному
середовищі,
ощадного
природокористування, збереження власного здоров‟я та здоров‟я інших
людей, прогнозування екологічних і соціальних наслідків використання
досягнень науки та сучасних технологій, прийняття виважених рішень, що
сприятимуть вирішенню науково-технологічних, економічних, соціальних
проблем; формування готовності та умінь дотримуватися правил безпеки
життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у
надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру, брати
участь у природоохоронних заходах, правильній
утилізації побутових
відходів, ефективно працювати в команді над реалізацією екологічних
проектів, розв‟язувати проблеми довкілля та залучати до цього родину,
розуміння того, що рівень добробуту суспільстві залежить від розвитку
високотехнологічного виробництва та, відповідно, розвитку освіти і науки,
оцінювати необхідність опанованих знань для ефективного вирішення

9

Біологія. 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya12-2017/15.biologiya-6-9.docx.
10
Географія. 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів.
–
[Електронний
ресур].
–
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/geografiya6-9-14.07.2017.pdf.
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повсякденних проблем та майбутньої професійної діяльності (базовий курс
фізики, 7-9 клас)11;
- формування навичок дотримання правил безпечного поводження з
речовинами і матеріалами в лабораторії, побуті й довкіллі, обізнаності із
заходами безпеки під час реакції горіння, маркуванням небезпечних
речовин, із екологічними проблемами, пов‟язаними із дотриманням чистоти
води і повітря, процесами горіння і дихання, кислотними дощами, стійкими
органічними забруднювачами; усвідомлення залежності здоров‟я людини
від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів, значення хімії для
охорони здоров‟я та можливу шкоду продуктів сучасної хімічної технології у
разі неналежного використання їх,
необхідності збереження чистоти
довкілля, можливості розв‟язування екологічних проблем засобами науки;
вироблення негативного ставлення до шкідливих звичок та навичок
дотримання здорового способу життя (курс хімії, 7-9 класи)12. Реалізація
наскрізних ліній у змісті базових курсів природничих предметів не
пов‟язана з доповненням змісту, його розширенням або поглибленням.
Оскільки наскрізні змістові лінії відбивають соціально й особистісно значущі
ідеї та співвідносяться з відповідними ключовими компетентностями, то їх
розгортання забезпечено актуалізацією таких елементів змісту відповідного
предмета, опанування яких передбачає використання методів та форм
організації
навчання,
що
максимально
реалізують
діяльнісний,
компетентнісний та особистісно орієнтований підходи,
спрямовані на
вирішення практичних навчальних та життєвих ситуацій, стимулюють
формулювання учнями узагальних та оціночних суджень. Важливу роль у
цьому контексті відведено навчальним проектам, що включені до
навчальних програм з природничих предметів як самостійні елементи.
Висновки. На основі природничого складника змісту базової
середньої освіти доведено його зорієнтованість на систему цінностей і
компетентностей, що визначають здатність успішно діяти в практичних
навчальних і життєвих ситуаціях, відповідати за свої дії в природі та
соціумі. Враховуючи критерії соціалізованості сучасної людини (зміст
сформованих установок і стереотипів, цінностей та картини світу, рівень
самостійності, впевненості, ініціативності, незакомплексованості, здатність
реалізувати власний творчий потенціал та гармонійні стосунки із

11

Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/ onovlennya12-2017/7-fizika.doc.
12
Хімія. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.[Електронний
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суспільством)13,
можна
дійти
висновку,
що
саме
реалізація
компетентнісного потенціалу шкільної природничої освіти є передумовою та
важливим механізмом успішної соціалізації особистості.
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Oleh Topuzov, Mykola Holovko

COMPETENCY DIRECTIONALITY OF THE CONTENT OF SCHOOL
NATURE EDUCATION AS A CONDITION OF SUCCESSFUL
PERSONALITY SOCIALIZATION
Summary. The article addresses the problem of strengthening the competence
orientation of the content of school natural modernization as one of the most
important conditions, the achievement of which ensures the successful socialization of
the young person, in particular, in the context of the formation of the natural sciences
picture of the world, the development of autonomy, initiative and ability to realize
their own creative potential and harmonious relationships with society. It is noted that
the concepts of forming the content of basic secondary education are orientation
towards a system of values and competencies that determine the ability of the
graduate of the gymnasium to successfully act in practical training and life situations,
as well as to be responsible for their actions. The peculiarities of implementation of
the content lines «Ecological safety and sustainable development», «Civic
responsibility», «Health and safety», «Entrepreneurship and financial literacy» in the
components of the educational branch «Natural science» (biological, physical,
chemical, geographical) at the level of basic education that corresponds to the key
competencies that students have to form, and mean integrating learning content both
within a single subject and between different subjects within the educational field, as
well as between different levels of education industry. It was substantiated that the
basis of updating the content of school natural science at the basic level is the system
of values and competencies that determine the ability of an individual to effectively
carry out educational, cognitive and professional activities. It is shown that the basic
courses of natural subjects have the corresponding competence potential, which
ensures the formation of graduates' value and ideological orientations necessary for
effective solution of practical situations and a successful life trajectory.
Key words: socialization of personality, key competences, basic secondary
education, natural sciences.
Ołeh Topuzow, Mykoła Hołowko

UKIERUNKOWANIE KOMPETENCYJNE TREŚCI SZKOLNEJ
EDUKACJI PRZYRODNICZEJ JAKO WARUNEK UDANEJ
SOCJALIZACJI OSOBOWOŚCI
Streszczenie.
Zaktualizowano
kwestię
nasilenia
ukierunkowania
kompetencyjnego treści szkolnej modernizacji przyrodniczej jako jednego z ważnych
warunków, osiągnięcie którego zapewnia udaną socjalizację młodego człowieka,
mianowicie w kontekście kształtowania obrazu przyrodniczo-naukowego świata,
rozwoju samodzielności, inicjatywności oraz zdolności do realizacji własnego
twórczego potencjału oraz harmonijnych relacji ze społeczeństwem. Podkreślono, że
koncepcjami kształtowania treści podstawowego szkolnictwa średniego jest orientacja
na system wartości i kompetencji, określające zdolność absolwenta gimnazjum do
skutecznego działania w praktycznych sytuacjach edukacyjnych i życiowych, a także
ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania. Przeprowadzono analizę wdrażania
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linii
treści
«Bezpieczeństwo
ekologiczne
oraz
zrównoważony
rozwój»,
«Odpowiedzialność obywatelska», «Zdrowie i bezpieczeństwo», «Przedsiębiorczość i
znajomość finansowa» w składnikach sektora edukacyjnego «Przyrodoznawstwo»
(biologiczna, fizyczna, chemiczna, geograficzna) na poziomie edukacji podstawowej,
odpowiadające kluczowym kompetencjom, które mają kształtować się u uczniów, a
także są środkiem integracji treści edukacyjnej zarówno w granicach poszczególnego
przedmiotu, jak również między różnymi przedmiotami w granicach branży
edukacyjnej oraz między różnymi dziedzinami edukacji. Uzasadniono, że podstawą
aktualizowania treści szkolnej edukacji przyrodniczej na poziomie podstawowym jest
system wartości i kompetencji, określające zdolność osobowości skutecznie prowadzić
działalność edukacyjno- poznawczą i zawodową. Pokazano, że podstawowe kursy
przedmiotów przyrodniczych mają odpowiedni potencjał kompetencyjny, zapewniający
ukształtowanie u absolwentów wartości i orientacji światopoglądowych, niezbędnych
do skutecznego rozwiązywania sytuacji praktycznych i pomyślej trajektorii życiowej.
Słowa
kluczowe:
socjalizacja
osobowości,
kompetencje
kluczowe,
podstawowe wykształcenie średnie, przedmioty przyrodnicze.
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Олександр Ляшенко

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ
Анотація.
Розкрито
основні
засади
використання
адаптивного
педагогічного тестування для оцінювання навчальних досягнень учнів. Найбільш
адекватним засобом оцінювання результатів навчання є таке адаптивне
тестування, яке надає можливість у процесі оцінювання змінювати послідовність,
зміст і складність завдань з урахуванням наданих учнем відповідей. Залежно від
того, якою мірою адаптовано педагогічний тест до когнітивних особливостей
розвитку дитини, в оцінюванні учнів застосовують три моделі тестування: лінійну,
розгалужену і комбіновану. Кожна з них має свої переваги і обмеження, зумовлені
обраною стратегією оцінювання учня. Для адаптації тесту до адекватного рівня
навчальних досягнень учня потрібно знайти таку модель педагогічного тесту, яка
б адекватно відображала реальний рівень набутих учнем компетентностей, його
здатності стабільно виконувати завдання певного рівня складності в певному
часовому інтервалі. Запропонована блокова модель адаптивного тесту дає
можливість одержувати на основі численних варіантів сполучення блоків
ієрархічні комбінації побудови тесту, який найбільш адекватний пізнавальним
особливостям учня. Така блокова модель наближає рівень складності завдань до
реального рівня навчальних досягнень учнів. Широке використання в освітньому
процесі інформаційно-комунікаційних технологій призвело до можливості
створення комп’ютерного адаптивного тестування, завдяки якому педагогічне
тестування набуло статусу глибоко індивідуалізованого засобу контролю знань і
компетентностей учнів. Доведено переваги комп’ютерного адаптивного тестування
як інструментального засобу оцінювання результатів навчання учнів відповідно до
їхніх індивідуальних когнітивних особливостей розвитку і навчальних досягнень.
Ключові слова: результати навчання, оцінювання, навчальні досягнення
учнів, адаптивне тестування, комп’ютерне адаптивне тестування.

Вступ. Використання тестових технологій в оцінюванні результатів
навчання учнів набуває останнім часом широкого поширення в шкільній
практиці. Для цього в освітній діяльності найчастіше застосовують
педагогічне тестування або у форматі стандартизованих процедур (так
зване стандартизоване тестування), або у формі спрощених процедур
з‟ясування успішності засвоєння учнями навчального матеріалу за
допомогою тестових завдань (найчастіше їх називають навчальними
тестами) під час поточного чи тематичного контролю освітніх результатів 1.
Варто зауважити, що в освітній практиці педагогічний тест не завжди
повинен бути доведений до професійного рівня якості, характерного для
стандартизованого тестування.

1

Тестові технології оцінювання компетентностей учнів / За ред. Ляшенка О.І.,
Жука Ю.О.– Київ: Видавничий дім «Сам». – 2017. – 128 с.
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У своїй контрольно-оцінювальній діяльності вчитель, як правило,
використовує різні тестові матеріали, які не завжди відповідають високому
рівню якості стандартизованого тесту. Проте кожний вчитель, спираючись
на власний досвід й обізнаність у галузі теорії педагогічних вимірювань,
здатний самостійно підготувати якісний тест, якщо дотримуватиметься
унормованих правил його конструювання2.
Педагогічні тести переважно застосовуються з метою оцінювання
здатності особи адекватно використовувати набуті знання в різних
практичних ситуаціях. Тому в процесі конструювання тесту виникає одна з
найскладніших проблем – добору оптимальних за певними критеріями
тестових завдань, які б надавали вчителеві об'єктивну картину досягнутого
результату.
Кожен тест як сукупність (система) таких завдань може відрізнятися
від інших тестів кількістю завдань, їх складністю, форматом та багатьма
іншими характеристиками, які можуть мати статистичний вимір, наприклад,
валідність, надійність, диференціювальна (розділювальна) здатність тощо.
З прагматичної точки зору кращим є той тест, який за допомогою меншої
кількості завдань спроможний надати вчителеві найбільш адекватний
результат щодо рівня навчальних досягнень учнів. Проте необхідно
зважати на те, що їх кількість у тесті не може бути мінімізована до кількох
завдань, оскільки при цьому можна втратити валідність результату,
точність вимірювання, інші психометричні характеристики, які визначають
якість і об‟єктивність тестування. Тому в процесі конструювання
педагогічного тесту намагаються відібрати мінімально достатню кількість
завдань, що дає можливість порівняно точно визначити рівень навчальних
досягнень учнів або надійно схарактеризувати структуру набутих ними
компетентностей.
За допомогою педагогічного тестування стає можливим більш
об'єктивне оцінювання рівня набутих компетентностей учнів, якщо
порівняти їхні індивідуальні показники виконання тестових завдань з
очікуваними
результатами
засвоєння
навчального
матеріалу.
У
найпростіший спосіб учитель порівнює надані учнями відповіді з
правильними і за цим результатом оцінює рівень навчальних досягнень
конкретного учня окремо: чим більше правильних відповідей, тим вищий
індивідуальний тестовий бал учня, отже, тим вищий його рівень оволодіння
навчальним матеріалом.
Проте такий підхід не завжди об‟єктивно відображає реальний стан
навчальних досягнень учня, тому що необхідно враховувати також
складність виконаних тестових завдань, інші якісні показники виконання
2

Булах І., Мруга М. Створюємо якісний тест. – Київ: Майстер-клас. – 2006. – 160 с.
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тестових завдань. Наприклад, правильне виконання учнем 20 з 30 завдань
може мати різний набір правильних відповідей серед завдань різної
складності і тим самим неадекватно характеризувати структуру його
компетентності. Крім того, тест, який був ефективний на одній вибірці
учнів, може бути малоефективним для інших, оскільки для них він був або
заважким, або надто легким. такий тест може не сприяти розрізняти
(диференціюванню) учнів з низьким або високим рівнем навчальних
досягнень, і тому не надає необхідної інформації щодо відмінності їхніх
навчальних досягнень. Відповідно педагогічний тест стане якісним лише в
тому випадку, якщо він буде спроможним об‟єктивно виміряти й оцінити ту
ознаку особистості, яка передбачена метою тестування.
Виклад основного матеріалу. Кожен учитель знає, що для
оцінювання навчальних досягнень добре підготовленого учня йому не
доцільно давати надто легкі завдання, і навпаки, іншому учневі не варто
давати надто складні завдання, оскільки існує висока ймовірність того, що
він з ними не впорається. Система оцінювання результатів навчання буде
визнаватися вчителем ефективною лише в тому випадку, якщо її знаннєва
структура відповідатиме за змістом і обсягом предметному полю знань і
вмінь учнів, які планує оцінити вчитель. Вона також має містити процедури
адекватного й об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів за
рівнем складності і глибиною розуміння навчального матеріалу. Тобто вона
задовольнятиме вчителя в тому випадку, якщо результати тестування
реально відображатимуть рівень успішності учня в набутті компетентностей
за його відповідями на запропоновані тестові завдання.
Ця проблема спонукала вчених шукати такі способи оцінювання
навчальних досягнень учнів, які б урегульовували співвідношення між
кількістю пред'явлених завдань та їх складністю у процесі оцінювання рівня
компетентності учнів, зокрема враховували б їхні індивідуальні когнітивні
особливості розвитку. Таке тестування назвали адаптивним, оскільки воно
надавало можливість оцінювати рівень компетентності учнів, змінюючи в
процесі тестування послідовність, зміст і складність завдань залежно від
наданих учнем відповідей3.
Загалом в оцінюванні учнів застосовують частково і повністю
адаптовані педагогічні тести. Частково адаптовані тести можуть
враховувати індивідуальні особливості загальноосвітньої підготовки учнів,
проте не здатні диференційовано пред'являти тестові завдання залежно від
здібностей учнів. Кожний учень виконує завдання різного рівня складності,
який відповідає його рівню підготовленості і здібностям, проте це чинник не
3

Челышкова
М.Б.
Адаптивное
тестирование
в
образовании
методология, технология). – Москва: Исследовательский центр проблем
подготовки специалистов. – 2001. – 165 с.
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завжди враховується в остаточному оцінюванні навчальних досягнень
учнів. Як правило, це відбувається за лінійним алгоритмом послідовності
пред‟явлення завдань, проте при цьому не завжди враховується якість
відповіді на попереднє завдання у формуванні наступного.
Повністю адаптовані тести зорієнтовані на модель учня, що
побудована як ідеальний образ набутих ним компетентностей, яку можна
характеризувати як. Сценарій такого тесту розгортається за розгалуженим
алгоритмом пред‟явлення завдань залежно від наданої відповіді
(правильної чи неправильної) і реалізується як набір завдань різної
складності і значущості навчального матеріалу: більш складні завдання
розміщені в основній гільці графа, а більш прості – в розгалуженнях.
Залежно від рівня підготовки учнів вони виконують різну кількість завдань.
Повністю адаптовані тести ґрунтуються на різних параметрах моделі учня,
зокрема враховують рівень його загальноосвітньої підготовки, форму
подання контрольного завдання (текст, візуальне зображення тощо),
наявність підказок і коментарів, особливості сприймання навчального
матеріалу тощо.
Нині в практиці педагогічного тестування використовують три моделі
адаптивних тестів. Перша з них ґрунтується на тому, що спочатку учневі
дається завдання середньої складності і залежно від того, чи правильно він
його виконав, наступне завдання буде або легшим, або важчим.
Друга модель, яка використовує розподілений за кількома рівнями
складності банк завдань, передбачає, що учень спочатку виконує
найпростіше завдання з блоку (кластера) першого, найнижчого рівня
складності. При успішному його виконанні надається завдання з кластера
найвищого рівня складності; якщо він з ним упорався, для підтвердження
високого рівня володіння навчальним матеріалом йому надаються ще
кілька завдань з цього ж кластера. Якщо учень неправильно виконав
завдання найвищого рівня, йому пропонують завдання з кластера другого
рівня складності і залежно від успішності його виконання пред'являється
наступне завдання з кластера нижчого чи вищого рівня складності. Такі
«гойдалки» продовжуються до тих пір, доки учень не почне стабільно
підтверджувати свій рівень компетентності на завданнях кластера певного
рівня складності, демонструючи тим самим реальний рівень своєї
підготовки.
Третя модель адаптивного тесту передбачає, що учень сам обирає той
рівень складності, з якого він почне тестування, і залежно від успішності
своєї роботи буде просуватися до наступного завдання – більш складного
чи простішого – за першою чи другою моделлю тестування.
Можуть існувати й інші підходи до адаптивного тестування,
наприклад, включення в тестове завдання, особливо з високим ступенем
складності, підказок щодо способу його виконання. Наприклад, за
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допомогою тестового завдання, яке містить питання різного ступеня
складності, можна індивідуалізувати контрольно-оцінювальну діяльність
шляхом включення в нього підказок різного характеру – повідомлення
загальних відомостей про понятійне поле завдання (нагадування формул,
означення понять тощо) або надання вказівок щодо алгоритму пошуку
розв'язку завдання (формулювання законів, наведення прикладів тощо).
Такий
підхід
дає
можливість
більш
об'єктивно
оцінити
рівень
компетентності учнів як здатність використовувати набуті знання і вміння в
різноманітних
пізнавальних
ситуаціях,
а
не
перевірити
рівень
запам'ятовування навчального матеріалу чи обізнаність учня в конкретній
галузі знань. Адже адаптивні тести мають за рахунок більшої
індивідуалізації контролю мають більш високий навчаючий потенціал, ніж
традиційний педагогічний тест.
Таким чином, адаптивне тестування відіграє важливу роль
інструменту
вимірювання
навчальних
досягнень
учнів
з
метою
діагностування їхньої готовності до продовження успішного навчання або
коригування засвоєння вивченого фрагмента навчального матеріалу.
Адаптивний тест у такому випадку повинен складатися не лише з
оптимальних за складністю завдань, актуальних для набутого рівня
компетентності суб'єкта навчання, але й діагностувати потенційні труднощі,
які можуть виникнути в процесі подальшого навчання. Тому набір завдань
під час такого адаптивного тестування для кожного учня буде різним і
відрізнятиметься як кількісно, так і якісно – за трудністю завдань, часом їх
виконання, послідовністю і формою подання тощо 4. У такому разі
ефективність вимірювання
порівняно зі звичайним педагогічним
тестуванням підвищується, оскільки зменшується кількість завдань,
необхідних для об'єктивного оцінювання рівня досягнень кожного з учнів,
оптимізується час виконання тесту, і головне – з'ясовуються індивідуальні
(суб'єктивні) труднощі засвоєння навчального матеріалу, які в майбутньому
надають можливість скоригувати траєкторію навчання або навіть змінити
сценарій освітнього процесу.
Побудова педагогічного тесту за принципом від простих до більш
складних тестових завдань у більшості випадків є системотвірним чинником
конструювання адаптивного тесту. Тому рівень складності тестових
завдань, визначена в процесі попередньої апробації тесту, належить до
основних психометричних характеристик завдання. Адже найголовніша
вимога до педагогічного тесту полягає в тому, що тестові завдання в ньому
4

Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на
базі інтелектуальних Інтернет-технологій.– Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський
відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2008. –
326 с.
~ 182 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

повинні розрізнятися рівнем складності. Показник складності завдання,
визначений як психометричний параметр (коефіцієнт або індекс
складності), є змістовним і формальним критерієм одночасно. Змістовним,
тому що в якісному тестовому завданні складність може залежати як від
його змісту, так і від рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що
тестуються. У неефективному завданні на показник складності можуть
впливати інші, подекуди другорядні фактори (неадекватна змісту форма
подання завдання, порушення процедур тестування, недостатня вибірка
тощо). Формальний критерій задовольняє основну вимогу психометричного
оцінювання складності тестового завдання – успішність виконання
завдання, за результатами якої у різний спосіб обчислюється коефіцієнт
(індекс) складності5.
Отже, у процесі конструювання адаптивного тесту постає необхідність
забезпечення
рівня
складності
тестових
завдань
відповідно
до
пізнавальних можливостей та особливостей учасника тестування,
урахування обсягу та змісту цих тестових завдань, формату їх подання,
часу тестування тощо. Тому для реалізації тесту до навчальних досягнень
учня потрібно знайти таку модель педагогічного тесту, яка б адекватно
відображала реальний рівень набутих учнем компетентностей, його
здатності стабільно виконувати завдання даного змісту і рівня складності в
певному часовому інтервалі. Ця модель адаптивного тесту має відображати
ієрархічну структуру альтернативних рішень на кожному його ієрархічному
рівні і містити множину варіантів переходів між ієрархічними рівнями, які б
адекватно оцінювали здібності учня.
Підтверджено ефективність моделі адаптивного тесту, кожний блок
якого має певний рівень складності і містить низку однотипних тестових
завдань приблизно однакової складності. За рівнем складності ці блоки
завдань є ієрархічними. Вони можуть доповнюватися додатковими
завданнями такого ж рівня складності, які можна вважати в даному
випадку альтернативними, оскільки вони урізноманітнюють підходи і
методи розв'язування завдань певного змісту і рівня складності. Множина
таких блоків дає змогу одержувати ієрархічні комбінації побудови тесту за
рахунок численних варіантів сполучення блоків, які найбільш адекватні
пізнавальним особливостям учнів. Така блокова модель дає можливість
наблизити рівень складності розв'язаних завдань до реального рівня
навчальних досягнень учнів.
Конструювання адаптивного педагогічного тесту за блоковою
моделлю передбачає: а) раціональний вибір ієрархічної структури тесту,
б) визначення алгоритму переходів і взаємозв'язків між різними
5

Крокер Л., Дж. Алгина Дж. Введение в классическую и современную теорию
тестов. – Москва: Логос. – 2010. – 668 с.
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ієрархічними рівнями, в) оптимального наповнення кожного з ієрархічних
блоків однотипними й однорівневими тестовими завданнями, г) добір
тестових завдань заданої складності як додаткових у структуризації блоку.
У процесі створення такого педагогічного тесту відбувається пошук
«золотої середини» між оптимізацією і раціональним вибором, між
найкращою структурою тесту і найефективнішими завданнями в
адекватному оцінюванні навчальних досягнень учнів.
Вибір ієрархічної структури тесту вимагає створення множини
ієрархічних блоків завдань, комбінація яких
повинна задовільнити
одержання
найбільш
реального
результату
в
оцінюванні
учнів.
Варіативність взаємозв'язків ієрархічних блоків у тесті забезпечується
вибором відповідного алгоритму переходів між ними, що описані вище у
вигляді моделей тестування. Апробовані тестові завдання з визначеними
психометричними характеристиками групуються в блоки за рівнем
складності та іншими параметрами, створюючи тим самим множину
ієрархічних блоків різної складності. Вони доповнюються додатковими
тестовими завданнями, аналогічними за складністю, але специфічними за
способами їх розв'язання, за допомогою яких можна переконатися в
глибині осягнення учнями здобутих знань і компетентностей. У сукупності
все це дає змогу створити адаптивний педагогічний тест, який спроможний
адекватно оцінити реальні досягнення учнів, що в кінцевому результаті
надає можливість поліпшити ефективність освітнього процесу і скоригувати
його результати.
Ефективність вимірювання порівняно зі звичайним педагогічним
тестуванням підвищується, оскільки зменшується кількість завдань,
необхідних для об'єктивного оцінювання рівня досягнень кожного з учнів,
оптимізується час виконання тесту і головне – з'ясовуються індивідуальні
(суб'єктивні) труднощі засвоєння навчального матеріалу, які в майбутньому
надають можливість скоригувати траєкторію навчання або навіть змінити
сценарій освітнього процесу6.
Застосування тестів вимагає відповідної технологічної підтримки,
зокрема шляхом впровадження в освітній процес інформаційнокомунікаційних технологій. Завдяки їх використанню виникло так зване
комп'ютерне адаптивне тестування, завдяки якому педагогічне тестування
набуло
статусу глибоко індивідуалізованого засобу контролю знань і
компетентностей учнів7.
6

Десятов Т.М. Інтелектуальні адаптивні навчальні системи дорослих // Вісник
Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Серія: Педагогічні
науки. – 2015. – № 34 (367). – С.34-40.
7
Сергієнко В.П., Малежик М.П., Сіткар Т.В. Комп’ютерні технології в тестуванні. –
Луцьк: Волиньполіграф. – 2012. – 290 с.
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Серед найважливіших переваг комп'ютерного адаптивного тестування
варто назвати такі:
 оцінювання учнів у реальному часі (практично миттєво) з одночасною
довготривалою фіксацією результатів виконання тесту загалом й окремих
тестових завдань зокрема кожним учасником тестування;
 створення практично безмежної кількості варіативних тестів
(фактична обмеженість лише розміром банку тестових завдань), які
відображають реальний рівень і структуру набутих знань і компетентностей
учнів залежно від їх пізнавальних особливостей;
 можливість впливати на структуру і час виконання тесту залежно від
рівня навченості конкретного учня і управляти стратегією тестування на
основі індивідуальних особливостей учнів;
 відстежувати час виконання завдання та інші характеристики тесту
для кожного учня окремо без необхідності синхронізації пред'явлення
учням тестових завдань, скорочення у цьому зв'язку часу на тестування;
 ширші можливості використання мультимедійних засобів і подання
складної графічної інформації в процесі тестування учнів, зручні і прості
операції введення й оброблення інформації тими, хто тестується;
 відкритість бази тестових завдань для підготовки учнів до тестування,
відсутність заходів безпеки для збереження таємниці щодо варіантів тесту,
оскільки варіативність тесту зумовлена індивідуальними здібностями учня.
Вочевидь, що всі ці переваги можуть бути досягнуті лише за умови
дотримання відповідної технології комп'ютерного тестування і використання
якісних програмних продуктів, що її реалізують. Як показує практика,
найбільшу ефективність нині демонструють технології адаптивного
тестування,
що
використовуються
в
сучасних
інтелектуальних
інформаційних системах навчання, зокрема в дистанційній освіті. У
найбільш просунутих з них алгоритм формування тесту ґрунтується, як
правило, на динамічному оцінюванні навчальних досягнень кожного учня в
процесі тестування, на підставі якого обирається стратегія тестування і
визначається реальний на даний момент його рівень досягнень. Тому при
комп'ютерному адаптивному тестуванні кожний тест є унікальним за
структурою і набором тестових завдань, їхньою кількістю і тривалістю
тестування. Його ефективність у визначенні реального рівня навчальних
досягнень учня вища за звичайне бланкове (навіть адаптивне) тестування,
оскільки складність тестових завдань, які пред'являються учням, відповідає
їхнім актуальним пізнавальним можливостям, рівню досягнень, типу
інтелекту (вербальний, візуальний, аудіальний) тощо.
Водночас необхідно також враховувати певні обмеження щодо
застосування комп'ютерного адаптивного тестування в освітньому процесі.
Насамперед це стосується технічної реалізації алгоритмів адаптивного
тестування, які
не
завжди можуть
бути реалізовані
заданими
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комп'ютерними платформами і програмними продуктами. Тому варто
враховувати, що таке тестування вимагає значних за обсягом баз
каліброваних тестових завдань, що пройшли масову апробацію і мають
достатньо вичерпний перелік об'єктивних психометричних параметрів,
розподілених за рівнями складності завдань.
Стратегія комп'ютерного адаптивного тестування не обмежується
підбором тестових завдань лише за складністю, а враховує також
індивідуальні особливості учня, наприклад, швидкість виконання завдання
та інші параметри, що впливають на результативність виконання тесту.
Тому інформаційна здатність тестових завдань у комп'ютерному
адаптивному тестуванні має бути значно вищою і вимагає додаткових
психометричних параметрів.
Для того, щоб об'єктивно оцінити рівень навчальних досягнень учня,
необхідно чітко визначитися в ідеалізованій моделі суб'єкта дидактичного
вимірювання (учня, студента) у вигляді певного обчислювального апарату
результатів дослідження. Обрана модель вимагає також визначеності в
оцінці значень основних її параметрів та інтерпретації одержаних
результатів.
Неточність у виборі моделі може позначитися на адекватності
оцінювання навчальних досягнень учня за результатами тестування. Адже
на них також можуть впливати порушення процедур тестування та інші
фактори, які викликають спотворення результатів. Усі вони можуть бути
оцінені або статистично (унормовані відхилення), або ж як аномальні
похибки, що виникають, як правило, внаслідок невідповідності рівня
складності завдання і готовності учня до його виконання. Для усунення їх
намагаються обрати таку стратегію комп‟ютерного тестування, яка б
наближала рівень складності завдання до реального рівня підготовленості
учня. Це може досягатися завдяки врахуванню типових помилок, властивих
учням з різною підготовкою, шляхом урізноманітнення способів сприймання
навчального матеріалу, диверсифікацією темпу навчання. Тому в
комп'ютерному тестуванні банк тестових завдань стратифікований не лише
за рівнем складності, а й за психометричними параметрами, що
характеризують ймовірність помилки учня певного рівня навченості в
процесі виконання даного тестового завдання. У такому випадку під час
інтерпретації результатів застосовують методи дво- або трифакторного
аналізу чи кореляційні співвідношення в інтерпретації одержаних
результатів.
Висновки. Адаптивне тестування має низку переваг у порівнянні з
традиційним підходом до педагогічного тестування, коли тест містить
наперед заданий обсяг тестових завдань, упорядкований за незмінною
структурою і однаковий для всіх, хто його виконує. Використання у процесі
тестування
інформаційно-комунікаційних
технологій,
зокрема
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інтелектуальних інформаційних систем, дало змогу поліпшити цей процес у
напрямі індивідуалізації проходження тестування, наближення процедур
тестування до пізнавальних особливостей учнів в оцінюванні результатів
навчання. Насамперед це проявляється в оперативності й об'єктивності
контролю за набутими компетентностями, у врахуванні індивідуального
типу сприймання навчального матеріалу і темпу навчання, урізноманітненні
тестових завдань в оцінюванні навчальних досягнень учнів.
У методичному аспекті адаптивне тестування наближує процес
контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів до реального
відображення стану засвоєння навчального матеріалу, природнього для
учнів способу виявлення своїх здібностей. У технічному аспекті
використання інформаційно-комунікативних технологій дає можливість
індивідуалізувати контрольно-оцінювальну діяльність учителя залежно від
особливостей сприймання навчального матеріалу учнями і на цій підставі
вибудувати для кожного з них власну, персоніфіковану траєкторію
навчання. Таким чином, адаптивне педагогічне тестування надає цій
процедурі ознак дидактичного вимірювання, що уможливлює оцінювання
вчителем навчальних досягнень своїх вихованців не за власною,
суб'єктивною по суті «шкалою», а об'єктивно, наблизивши результат
оцінювання з певною точністю і вірогідністю до реального.
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Oleksandr Liashenko

ASSESSMENT OF STUDENT ACHIEVEMENTS
BY ADAPTIVE TESTING
Summary. The article reveals the basic principles of the use of adaptive
pedagogical testing for assessing student achievements. The most adequate means of
evaluating learning outcomes is such adaptive testing, which enables the possibility to
change the sequence, content and complexity of tasks in the evaluation process,
depending on the responses provided by the learner. Depending on the extent to
which the pedagogical test for cognitive development of the child is adapted, in the
assessment of students, three models of testing are used: linear, branched and
combined. Each of them has its advantages and limitations due to the chosen
assessment strategy. To adapt the test to an adequate level of academic
achievement, you need to find a model of pedagogical test that adequately reflects
the real level of competencies of the student, his ability to perform tasks of this
complexity level. The proposed block model of the adaptive test gives the opportunity
to receive hierarchical combinations of constructing the test, which is the most
adequate to the cognitive characteristics of the student due to the numerous variants
of the connection of blocks. Such a block model does approximate the level of
complexity of tasks to the real level of achievements of students. Widespread use in
the educational process of information and communication technologies has led to the
possibility of creating computer adaptive testing, through which pedagogical testing
has become a deeply individualized means of controlling the knowledge and
competencies of students. The article outlines the advantages of computer adaptive
testing as an instrumental tool for evaluating learning outcomes of students in
accordance with their individual cognitive peculiarities of development and academic
achievement.
Key words: learning outcomes, assessment, student achievement, adaptive
testing, computer adaptive testing.
Ołeksandr Laszenko

OCENA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
PRZY POMOCY BADAŃ ADAPTACYJNYCH
Streszczenie. Przedstawiono podstawowe zasady stosowania adaptacyjnych
testów pedagogicznych do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów. Najbardziej
odpowiednim sposobem oceny efektów uczenia się jest takie testowanie adaptacyjne,
które umożliwia, w procesie ewaluacji, zmianę kolejności, treści i złożoności zadań,
biorąc pod uwagę dostarczone odpowiedzi studentów. W zależności od stopnia
dostosowania testu pedagogicznego do rozwoju poznawczego dziecka, w ocenie
uczniów stosuje się trzy modele testowania: liniowy, rozgałęziony i łączony. Każdy z
nich ma swoje zalety i ograniczenia ze względu na wybraną strategię oceny studenta.
Aby dostosować test do odpowiedniego poziomu osiągnięć akademickich studenta,
konieczne jest znalezienie modelu testu pedagogicznego, który odpowiednio
odzwierciedla rzeczywisty poziom kompetencji nabytych przez studenta, jego zdolność
do stabilnego wykonywania zadań o pewnym stopniu złożoności w określonym
przedziale czasu. Zaproponowany model blokowy testu adaptacyjnego daje możliwość
uzyskania na podstawie licznych kombinacji bloków hierarchicznych kombinacji
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konstruowania testu, która jest najbardziej adekwatna do cech poznawczych ucznia.
Powszechne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
edukacyjnym doprowadziło do możliwości stworzenia komputerowych testów
adaptacyjnych,
które
dały
testom
pedagogicznym
status
głęboko
zindywidualizowanych środków kontroli wiedzy i kompetencji uczniów. Przedstawiono
zalety komputerowego testowania adaptacyjnego jako narzędzia do oceny efektów
uczenia się uczniów według ich indywidualnego rozwoju poznawczego i osiągnięć w
nauce.
Słowa kluczowe: efekty uczenia się, ocena, osiągnięcia uczniów, testy
adaptacyjne, komputerowe testy adaptacyjne.
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Андрій Гуржій, Світлана Гайко,
Марина Попова, Олександр Стрижак

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІ КОГНІТИВНІ ЗАСОБИ
ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Анотація. Схарактеризовано засоби організації ефективного аналізу
інформаційних ресурсів і їх використання для збагачення знань у процесі
наукових досліджень. Обґрунтовано категорію трансдисциплінарності як
методологічної основи системно-онтологічного аналізу у сфері дослідження та
формування інформаційних моделей формалізації та представлення знань в
сучасних мережевих середовищах. Розглянуто онтологічний підхід до інтеграції та
агрегації автоматизованих інформаційних систем з використанням найбільш
поширених технологій і стандартів для проектування і реалізації знанняорієнтованих розподілених систем. Описується онтологічний реєстр архівних
документів,
пов’язаних
з
життям
та
творчістю
Т. Шевченка,
як
трансдисциплінарний знання-орієнтований мережевий ресурс, що надає
інтегрований доступ до оцифрованих інформаційних масивів про життєдіяльність
митця.
Ключові слова: онтологія, таксономія, трансдисциплінарність, знаннєорієнтована система, інформаційні ресурси, онтологічний реєстр.

Вступ. Навчально-наукова та дослідницька робота з архівними
документами, пов‟язаними з життям, творчістю та вшануванням пам‟яті
Т. Шевченка, потребує ефективних методів і засобів отримання, аналізу та
перетворення текстової та візуальної інформації. Аналіз інформації
ускладнюється тим, що значна її частина міститься в слабо структурованих
або неструктурованих документах, що зумовлює необхідність створення
відповідних методів і засобів її структурування, що сприятиме
високоякісному її представленню та надасть низку переваг. Зокрема,
структурування інформації дозволяє виявляти приховані закономірності, які
не можна віднайти іншими методами. Однією з конструктивних засад щодо
забезпечення структурування великих обсягів різної інформації є
трансдисциплінарність1.
Трансдисциплінарність – упорядковане опрацювання знань
Методологія трансдисциплінарності – це спосіб розуміння, пізнання і
опису об‟єкта у складі єдиного впорядкованого середовища; спосіб
управління станом (гармонізація) об‟єкта і середовища його існування.

1

Широков В. А. Язык. Информация.
лингвистике / В. А. Широков. – К., 2017. – 280 с.
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Відповідно до такого визначення методологія трансдисциплінарності
реалізується у двох напрямах:
1) отримання нових знань про навколишній світ можливе на основі:
– методології фундаментальних теоретичних трансдисциплінарних
досліджень, яка пов‟язана з формуванням і описом докладної
трансдисциплінарної картини світу (трансдисциплінарної дійсності),
починаючи з ноуменального (розумоосягаючого) світу античної філософії і
закінчуючи чуттєво-матеріальним світом – класичного та квантового
Всесвіту, а також принципів світосприйняття, суспільної та наукової етики.
– методології приватно-наукових (монодисциплінарних) теоретичних
трансдисциплінарних досліджень, яка пов‟язана з виявленням, описом і
дослідженням унікальних просторово-часових та інших механізмів
управління всіма елементами об‟єкта на різних рівнях дійсності, але в
рамках його єдності; пошуком їх аналогів в об‟єктах різної природи.
2) пошук рішення складних багатофакторних проблем природи і
суспільства можливо реалізувати через:
– методологію
адаптації
монодисциплінарних
знань
до
трансдисциплінарного дослідження, яка пов‟язана з проведенням
трансдисциплінарної класифікації та систематизації монодисциплінарних
знань в рамках трансдисциплінарних параметричних таблиць. Ці таблиці
дозволяють: виявити принципи взаємодії і взаємовпливу різних блоків
інформації однієї дисципліни і блоків інформації різних монодисциплін в
об‟єкті трансдисциплінарного дослідження; здійснити короткочасне і
довготривале прогнозування стану інформації, а також, стану всього
об‟єкта трансдисциплінарного дослідження у природних і спеціально
створених умовах навколишнього середовища.
– методологію апаратно-аналітичного рішення монодисциплінарних і
складних багатофакторних проблем, що пов‟язано з обґрунтуванням і
вибором способів (трансдисциплінарних технологій) аналізу, моніторингу
стану та управління стійким станом і гармонійним розвитком об‟єктів і
процесів.
Забезпечення трансдисциплінарності досліджень – спосіб розширення
наукового світогляду (аналізу, досліджень тощо), який полягає в розгляді
того чи іншого явища поза рамками якоїсь однієї наукової дисципліни2.
Трансдисциплінарні дослідження на основі аналізу первинної структури
текстів, що складають зміст архівних документів, пов‟язаних з життям,
творчістю та вшануванням пам‟яті Т. Шевченка, забезпечують лексичний

2

Стрижак О. Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів [Текст]: дис.
... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Стрижак Олександр Євгенійович; Нац. акад. наук України,
Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2014. – 47 с.
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аналіз, визначення структуризації природномовних текстів на основі
процедури рекурсивної редукції за допомогою певних правил.
Для відображення результатів структуризації тексту та забезпечення
подальшого процесу сприйняття інформації найбільш оптимальним чином в
рамках навчально-наукової та дослідницької діяльності пропонується
використовувати онтологічну модель інтерактивного архівного документу.
Такі моделі забезпечують високий рівень репрезентативності наявної в
архівних
документах
інформації
за
рахунок
використання
структуризованого
представлення
тексту,
а
трансдисциплінарне
представлення інформації як функції інтерактивного документу, надає
можливість отримання оперативного доступу до великих масивів фізично
розподіленої тематичної інформації3.
Когнітивні засоби підтримки наукових досліджень
Дослідження проблем, що пов‟язані з організацією ефективного
аналізу інформаційних ресурсів і їх використанням для подальшого
отримання знань, демонструє, що одним з варіантів видобування та
управління знаннями є використання онтологій. Онтологія – це спроба
всеосяжної і детальної формалізації певної сфери знань за допомогою
концептуальної схеми. Зазвичай така схема складається з ієрархічної
структури даних, що містить всі релевантні класи об‟єктів, їх зв‟язки і
правила, прийняті в цій галузі. Під концептуальною схемою розглядається
набір понять (концептів) та інформація про поняття (властивості,
відношення обмеження, аксіоми і твердження про поняття, що необхідні
для опису процесів вирішення задач в обраній предметній сфері)4.
Онтологія є баченням експерта предметної сфери, вираженим в
деякому формальному поданні, що дає можливість використання цього
розуміння структури та значення елементів інформації при її автоматичній
обробці. Саме формалізація подання зв‟язків між поняттями в онтології
робить можливим їх використання в широкому спектрі інформаційноосвітніх та навчально-дослідницьких систем. В якості онтологій, що різною
мірою формалізовані, розглядаються: словник з визначеннями; проста
таксономія; тезаурус (таксономія з термінами); модель з довільним набором

3

Стрижак О. Є. Трансдисциплінарна інтеграція інформаційних ресурсів [Текст]:
дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Стрижак Олександр Євгенійович; Нац. акад. наук
України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2014. – 47 с.
4
Реєстр архівних документів, пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням
пам’яті Тараса Григоровича Шевченка: монографія / С.О. Довгий, М.А. Попова,
В.В. Приходнюк, О. Є. Стрижак, В. А. Яцухно. – К.: Центр розвитку особистості «УНІКУМ»,
2017 – 250 с.
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відношень;
таксономія
і
довільний
набір
відношень;
повністю
аксіоматизована теорія.
Одночасно потрібно відзначити відмінність між фундаментальними
онтологіями (fundamental ontologies), які описують предметну область
максимально повно, безвідносно до додатків і звичайно з максимальним
ступенем формалізації, і прикладними онтологіями (application ontologies),
які також називаються «легкими» онтологіями (lightweight ontologies) і які
формалізуються настільки, наскільки це необхідно для програми. Поняття
онтології, призначеної для підтримки вирішення задачі інформаційного
пошуку, повинно бути пов‟язане зі значеннями термінів предметної сфери.
Такого типу онтології називаються лінгвістичними онтологіями, головною
характеристикою яких є те, що вони пов‟язані зі значеннями («are bound to
the semantics») мовних виразів (слів, іменних груп тощо).
Семантичне представлення – подання модельованої системи у вигляді
мережі об‟єктів, що мають семантичні (логічні) зв‟язки один з одним,
використовується для передмодельного опрацювання предметної сфери та
підтримки вербального опису і дозволяє встановити базову логічну
структуру
досліджуваної
системи.
Методологією
семантичного
представлення служать онтології, інструментальною базою є мови
онтологічного моделювання.
Досить багато уваги приділяється методиці створення онтологій в
статті Н. Ноя і Д. МакГіннеса5. Основоположні правила розробки онтології
автори формулюють таким чином:
1) Не існує єдиного правильного способу моделювання предметної
сфери – завжди існують життєздатні альтернативи.
2) Розробка онтології – це обов‟язково ітеративний процес. Під
ітеративним процесом розуміється неодноразовий аналіз онтології з метою
її уточнення: тобто на початковому етапі будується «чорновий» варіант;
потім треба перевірити й уточнити складену онтологію, і, додаючи деталі,
можливо, частково або навіть повністю переглянути початкову онтологію.
3) Елементи онтології повинні бути близькі до об‟єктів (фізичних або
логічних) і відношень у визначеній предметній області.
При обмеженому розумінні онтологія сама по собі не може і не
повинна вирішувати практично значущих інженерних задач. Це мають
робити експертні, пошукові, питально-відповідні, Text Mining системи
концептуального доступу до баз даних, системи інтелектуального
згортання тексту та інші проблемно-орієнтовані системи. Онтологія повинна
5

Noy N., McGuinness D. L. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your
First Ontology. // Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and
Stanford
Medical
Informatics
Technical
Report
SMI-2001-0880,
March
2001.
URL:http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.html
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лише забезпечувати їм словникову підтримку, пропонуючи точну і
програмно-інтерпретовану відповідь на питання, що ми знаємо про лексику
цієї проблемної сфери.
У зв‟язку з цим логічно розглянути проблеми, пов‟язані з побудовою
та використанням онтологій:
а) концептуальна одиниця структури онтології – поняття, а не слова:
проблема вибору і рівня деталізації одиниць, статусу службових одиниць
(велика величина), розпізнавання одиниць в текстах, межа між поняттями і
лексичними варіантами, врахування особливостей концептуального
фрагментування реальності в різних національних мовах.
б) формальна модель – формалізований за допомогою деякої мови
представлення знань опис концептуальної системи, яка специфікує:
– використовувану класифікацію концептів;
– набір допустимих парадигматичних зв‟язків між концептами;
– аксіоми і правила виводу.
в) обчислювальна функціональність: онтологія – це інформаційнообчислювальний
ресурс,
доступний
будь-яким
інтелектуальним
інформаційним
технологіям. Власне
функціональність
визначається
наступним:
 уніфікацією термінології;
 представленням і логічною обробкою таксономічних відношень;
 представленням
і
логічною
обробкою
відношень
об‟ємної
сумісності/несумісності;
 представленням і логічною обробкою предметно-асоціативних
відношень;
 підтримкою представлення і логічної обробки кількісних даних;
 регламентацією процедур опису об‟єктів;
 аксіоматизацією описів процесів, причинних зв‟язків і процедур.
Існує проблема створення універсальної онтології – усвідомлений рух
до універсальної онтології представляється більш привабливим, ніж
розроблення та підтримка витончених засобів встановлення відповідностей
між незалежними онтологіями, що розробляються. До якогось моменту,
очевидно, обидва напрями можуть і повинні співіснувати.
Онтологічне представлення інформації, що досліджується
Одним із завдань з проектування та побудови інформаційно-освітніх і
науково-дослідницьких систем є вивчення принципів застосування
онтологічного підходу до поєднання автоматизованих інформаційних
систем з використанням найбільш поширених технологій і стандартів до
проектування і реалізації знання-орієнтованих розподілених систем. Для
характеристики інформаційно-освітніх та науково-дослідницьких систем,
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що
забезпечують
уніфіковані
методи
доступу
до
розподілених
інформаційних ресурсів на основі онтологій, використовують п‟ять
критеріїв6, наведених нижче.
1. Уніфіковане середовище взаємодії додатків. Незважаючи на те, що
інформаційні мережі гетерогенні за низкою характеристик (мережеві
протоколи, операційні системи, формати представлення даних і методи
доступу до них), наявність гомогенного середовища взаємодії необхідна
для
забезпечення
інтероперабельності
інформаційнихресурсів.
Це
забезпечить можливість створення програмних компонентів, що будуть
працювати з будь-яким ресурсом через таке середовище за уніфікованим
протоколом.
2. Гетерогенність інтерфейсів доступу до ресурсів. Для забезпечення
взаємодії додатків через гомогенне середовище може знадобитися
створення інтерфейсів доступу до них через гетерогенні інформаційні
мережі. Отже, технології повинні підтримувати роботу з різними
мережевими протоколами і методами доступу до додатків.
3. Каталогізація інформаційних ресурсів. Пошук ресурсів за заданими
критеріями повинен здійснюватися через каталог в тому чи іншому вигляді,
при цьому централізація каталогу необов‟язкова.
4. Вбудована підтримка онтологій. Для забезпечення взаємодії
розглянутого класу знання-орієнтованих систем необхідні засоби збору і
зберігання онтологій, а також виконання запитів до сховищ онтологій.
5. Наявність реалізацій (рішень) з відкритим вихідним кодом.
Задоволення цих критеріїв дозволить проводити аналіз і модифікацію коду
для удосконалення функціонування систем, а також виявлення та усунення
вразливостей.
Ці критерії було враховано під час створення онтологічного реєстру
архівних документів, пов‟язаних з життям, творчістю та вшануванням
пам‟яті Тараса Григоровича Шевченка7. Онтореєстр є мережевим
інтегрованим інформаційним простором відображення історико-культурної
спадщини нашої держави, підтримки науково-дослідницьких й освітніх
процесів та сприяння поглибленню національної самосвідомості шляхом
ознайомлення із надбанням видатного Кобзаря, що об‟єднує існуючі та
створювані цифрові ресурси, пов‟язані з творчістю Т. Шевченка, для
забезпечення інтегрованого доступу через уніфікований Web-інтерфейс до
6

Демченко В. В., Шевченко Д. А. Сравнение средств разработки знаниеориентированных систем для интеграции распределенных приложений. – [Электронный
ресурс]. – http://www.knuba.edu.ua/doc/zbirnyk/ urss2_pdf/23-26Demchenko.pdf
7
Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя:
зб. матеріал. І-го Міжнар. наук.-практ. web-форуму. – Київ-Харків. – 2019. – Вип. 1. –
Режим
доступу.
–
[Електронний
ресурс].
–
http://ontoreestrshevchenko.ontology4.inhost.com.ua
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інформаційних джерел. Нині онтореєстр архівних документів є найбільш
повним інформаційним знаннє-орієнтованим мережевим ресурсом, що
надає доступ до оцифрованих копій листів, документів, альбомів, текстів
творів тощо, призначений для накопичення та зберігання знання, творчої
взаємодії молоді, освітян, науковців, експертів, шевченкознавців з метою
об‟єднання наукового потенціалу, практичного досвіду для виховання
почуття патріотизму, свідомого ставлення до надбань науки і культури,
розвитку мислення, аналітичних здібностей та певних практичних навичок,
стимулювання наукової активності.
Онтологічний реєстр – інформаційне ядро дослідника
Головна відмінність онтологічного реєстру архівних документів від
подібних ресурсів, пов‟язаних з життям, творчістю та вшануванням пам‟яті
Т. Шевченка,
полягає у
використанні
механізмів
й інструментів
онтологічного управління науково-дослідницькою діяльністю користувачів
для формування мережевої системи знань про життєдіяльність Кобзаря.
Технологічний базис реєстру архівних документів складають механізми
трансдисциплінарних онтологій, що забезпечують формування знанняорієнтованої технологічної та методичної основи єдиного інформаційного
простору,
у
середовищі
якого довільний інформаційний
ресурс
представлено як певну інтерактивну систему знань.
В основу реєстру покладено принципи трансдисциплінарної інтеграції
політематичних інформаційних ресурсів глобального середовища, що
забезпечують процеси консолідованої взаємодії складних інформаційних
систем – коректного використання мережевих інформаційних ресурсів, які
створені за різними стандартами та мають різні формати і обробляються
різними інформаційними системами, що не мають спільних інтерфейсів.
Така
інтегрована
взаємодія
мережевих
інформаційних
ресурсів
конструктивно можлива, якщо умовно розмістити їх в єдиному і
упорядкованому інформаційному просторі, існування якого можливе за
умови,
якщо
його
властивості
розглядати
на
основі
категорії
трансдисциплінарності. Ця категорія дозволяє представляти всі процеси на
основі певної часткової упорядкованості множин таксономічних та
операціональних властивостей онтологічних моделей предметних сфер на
основі процедури інтеграції потрібних для вирішення складних задач
міждисциплінарного характеру інформаційних ресурсів.
Онтологічний реєстр архівних документів з трансдисциплінарними
інтегрованими засобами побудови комп‟ютерних онтологій забезпечує:
 відбір,
накопичення,
актуалізацію
інформації,
проведення
онтологічного та семантичного аналізу інформації, побудову тематичних
глосаріїв, тезаурусів тощо;
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 контекстно-орієнтовану тематичну класифікацію та каталогізацію
інформації; онтологічне управління та дослідницький інжиніринг, які
забезпечують встановлення ієрархічних структур на всіх рівнях мовноонтологічного опису тематики предметних областей;
 побудову категоріальних рівнів мовно-онтологічних описів тематик
предметних сфер на основі використання засобів онтологічного
моделювання;
 витяг із множини текстових документів знань, релевантних до заданої
предметної області, їх системно-онтологічну структуризацію й формальнологічне подання;
 інтеграцію онтологічних описів, як основних компонентів методології
міждисциплінарного представлення інформаційних статей;
 автоматичну побудову ієрархії термінів заданої глибини, відповідних
таксономій та тезаурусів термінів, описи яких включені до файлових
електронних колекцій текстових документів, створення списків пов‟язаних
слів-груп термінів, які найбільш характерні для документа чи групи
документів та пов‟язані між собою за змістом тексту;
 створення тематичних конспектів документів як за темами,
визначеними учнями, так і за автоматично виділеними темами з можливістю
автоматичного розширення заданої теми за рахунок зв‟язаних тем, які
можуть автоматично визначатись під час аналізу документа чи задаватись
заздалегідь у вигляді фрагмента онтології предметної області;
 візуалізацію автоматично побудованої мережі понять у веб-браузерах,
за
рахунок
чого
досягається
кросплатформеність
представлення
результатів;
 редагування мережі понять: додавання, вилучення, перейменування
об‟єктів та зв‟язків між ними, зв‟язування об‟єктів із зовнішніми ресурсами,
визначення ступеня зв‟язку між об‟єктами, перегляд фрагментів мережі
заданої глибини та шляхів між окремими об‟єктами;
 підключення
через
інтерфейси
інтероперабельної
взаємодії
користувачів до інших інформаційних систем з метою розширення їх
можливостей на основі використання технології обміну даними з іншими
системами.
Онтологічний реєстр архівних документів одночасно є інструментом
пошуку, перегляду та обробки різноманітних зібраних матеріалів на основі
ряду інтелектуальних сервісів, до яких, у першу чергу, слід віднести
семантичний контент-аналіз інформаційних масивів, формування таксономії
документа, що вивчається та досліджується, формування тематичних та
міждисциплінарних тезаурусів для персоніфікованих електронних бібліотек,
формування темпоральних категорій тощо. Онтологічний реєстр архівних
документів сприяє формуванню різнобічного уявлення про життя та
творчість Т. Шевченка у всіх категоріях користувачів та різнопланових
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цільових аудиторій завдяки інтегрованому використанню та застосуванню
інформаційних ресурсів з різних галузей знань під час вирішення
суб‟єктами освітньої та наукової діяльності навчально-дослідницьких
завдань, які мають значну кількість міждисциплінарних відношень та
створені на основі використання різних інформаційних технологій і
стандартів.
Завдяки інтероперабельності й інтегративності знання-орієнтованих
інформаційних ресурсів та систем, які створено за різними стандартами та
форматами, але відібрані за рівнем якості та корисності за змістом, в
середовищі онтологічного реєстру архівних документів забезпечується
мережецентрична синхронізація взаємодії всіх категорій учасників процесу
вивчення, дослідження та створення знань, пов‟язаних з життям, творчістю
та вшануванням пам‟яті Т. Шевченка. Крім того, на основі засобів Semantic
web інтерфейс взаємодії з мережевими розподіленими інформаційними
ресурсами та інтерактивними системами знань адаптується під тематичний
профіль діяльності кожного окремого суб‟єкта науково-дослідницької
діяльності8.
Висновок. Отже, трансдисциплінарними когнітивними засобами
підтримки навчально-наукової та дослідницької діяльності в середовищі
онтологічного реєстру архівних документів, пов‟язаних з життям, творчістю
та вшануванням пам‟яті Т. Г. Шевченка, є онтологічні засоби переробки,
зберігання, представлення інформації (трансдисциплінарних знань), яка
належить до різних тематик.
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Svitlana Haiko, Andrii Hurzhii,
Maryna Popova, Oleksandr Stryzhak

TRANSDISCIPLINARY COGNITIVE MEANS OF SUPPORTING
SCIENTIFIC RESEARCHES
Summary. The article is devoted to the means of information resources
analysis and their use for further acquisition of knowledge in the process of scientific
research. The category of transdisciplinarity is defined as the methodological basis of
the technological solution for the domain system-ontological analysis and the
formation on its basis of information models of formalization and knowledge
representation in modern network environments. The ontological approach to the
integration and aggregation of automated information systems using the most
common technologies and standards for the design and implementation of knowledgeoriented distributed systems is considered. The ontological register of archival
documents related to the life and work of Taras Shevchenko is described as a
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transdisciplinary knowledge-oriented network resource that provides integrated access
to the digitized information files of the Kobzar's life activity.
Key words: ontology, taxonomy, transdisciplinaryty, knowledge-oriented
system, distributed information resources, ontological registry.
Andrij Gurżij, Switłana Hajko,
Maryna Popowa, Ołeksandr Stryżak

TRANSDYSCYPLINARNE ZASOBY KOGNITYWNE WSPARCIA
BADAŃ NAUKOWYCH
Streszczenie. Artykuł poświęcony jest sposobom organizacji skutecznej analizy
zasobów informacyjnych i ich wykorzystania do dalszego zdobywania wiedzy w
procesie badań naukowych. Kategoria transdyscyplinarności jest definiowana jako
metodologiczna podstawa rozwiązania technologicznego dla systematycznej i
ontologicznej analizy dziedziny badań i formacji na podstawie modeli informacyjnych
formalizacji i prezentacji wiedzy w nowoczesnych środowiskach sieciowych.
Rozważane jest podejście ontologiczne do integracji i agregacji zautomatyzowanych
systemów informatycznych wykorzystujących najpowszechniejsze technologie i
standardy projektowania i wdrażania systemów rozproszonych opartych na wiedzy.
Opisuje ontologiczny rejestr dokumentów archiwalnych związanych z życiem i dziełem
Tarasa Szewczenki jako transdyscyplinarnego zasobu sieciowego zorientowanego na
wiedzę, który zapewnia zintegrowany dostęp do zdigitalizowanych tablic informacji o
odbiciu życia Kobzara.
Słowa kluczowe: ontologia, taksonomia, transdyscyplinarność, system
zorientowany na wiedzę, rozproszone zasoby informacyjne, rejestr ontologiczny.
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Maria Groenwald

KSZTAŁCENIE DLA POKOJU W ŚWIETLE
PARADYGMATÓW DYDAKTYCZNYCH
Streszczenie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zróżnicowane
perspektywy ujmowania kształcenia dla pokoju w koncepcjach teoretycznych oraz
praktykach edukacyjnych. W opracowaniu to kształcenie zostało poddane analizie i
interpretacji przez pryzmat paradygmatów dydaktyki, co umożliwiło wyłonienie
następujących powiązań: (a) paradygmatu obiektywistycznego z transformatywnym
nauczaniem na temat pokoju; pokój jest tu postrzegany jako wartość nadana; (b)
paradygmatu interpretatywno-konstruktywistyczego z uczeniem się budowania pokoju
rozumianego jako wartość zadana, wypracowywana w relacjach międzyludzkich, (c)
paradygmatu transformatywnego z edukacją o pokój, gdzie ów pokój jest wartością
zadaną, osiąganą na drodze radykalnego działania. Nauczanie na temat pokoju polega
na przekazywaniu przez nauczyciela wiedzy zgodnej nie tylko z podstawą
programową, ale też politycznie poprawnej; zadaniem uczących się jest przyswojenie
narzuconej wizji pokoju. Wiedzę niezgodną z podaną przez nauczyciela i odbiegającą
od przyjętego a’priori modelu poprawnej odpowiedzi, uznaje się za błędną. W
podejściu polegającym na uczeniu się budowania pokoju zostaje podkreślona
samodzielność uczących się w nadawaniu znaczeń temu, czym jest dla nich pokój.
Poszukują jego sensu w toku pracy indywidualnej lub grupowej przy dyskretnym
wspieraniu nauczyciela w procesie przechodzenia od strefy aktualnego rozwoju do
strefy najbliższego rozwoju; uwzględnia się przy tym kontekst kulturowy. Uczenie się
budowania pokoju odbywa się, m.in., na płaszczyźnie dialogu i konsensusu wpisanych
w relacje pracujących w zespole uczniów. Dla edukacji o pokój charakterystyczne staje
się ukazanie go jako wartości, o którą trzeba walczyć, troszczyć się o jej utrzymanie,
gdyż jest krucha i łatwa do zaprzepaszczenia wówczas, gdy z pola widzenia znikają
inne powiązane z pokojem wartości, jak wolność, odpowiedzialność i sprawiedliwość
społeczna. Ich uobecnianie w codzienności jest ukazywane jako cel realizowany
całożyciowo.
Słowa kluczowe: paradygmaty dydaktyki, teoria i praktyka edukacji dla
pokoju.

Wstęp. Historia ludzkości obfituje w opisy przemocy oraz wojen o
różnym zasięgu – od lokalnych po globalne. Każdorazowo prowadzą one do
destrukcji, zniszczenia, bezmiaru nieszczęścia, co sprawia, że wciąż aktualne i
niezwykle potrzebne są działania mające na celu uchronienie ludzi przed
doświadczanym w związku z nimi złem, oraz doprowadzenie do utrzymania
stabilizacji i zachowania pokoju. Niestety, bezustannie wszczynane wojny zdają
się być świadectwem ograniczonej skuteczności poczynań na rzecz miru. Stąd
nadzieje na jego utrwalenie i rozprzestrzenienie się są kierowane, między
innymi, w stronę edukacji dla pokoju, czyli kształcenia i wychowania na jego
rzecz1. Ta edukacja, rozumiana jako kształtowanie kultury pokoju, jest nie

1

Milerski B., Śliwerski B., Pedagogika. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
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tylko wyrazem aktywności zorientowanej na rzecz zapobiegania wojnom, lecz
także wyrazem troski o jakość życia człowieka i troski o człowieczeństwo2.
W niniejszym opracowaniu skupiam się głównie na kształceniu dla pokoju
i zamierzam zwrócić w nim uwagę na różne perspektywy teoretycznego
ujmowania nauczania-ucznia się oraz zróżnicowane praktyki jego realizacji.
Owa
różnorodność
jest
konsekwencją
obranych
wcześniej
założeń
paradygmatycznych
co
do
natury
rzeczywistości:
ontologicznych,
3
epistemologicznych i aksjologicznych . Mam tu na myśli wielorakość podejść do
kształcenia dzieci i młodzieży4, implikowaną paradygmatami dydaktyki, czyli:
(1) obiektywistycznym z korespondującym z nim nauczaniem tradycyjnym; (2)
interpretatywno-konstruktywistycznym zorientowanym na społeczne uczenie
się (3) transformatywnym z właściwą mu w uczeniu się refleksyjnością
inicjującą proces ciągłej reorganizacji, rekonstrukcji i transformacji
przeżywanych doświadczeń5.
Nauczanie na temat pokoju i przyswajanie wiedzy o nim
Jako pierwsze poddam analizie kształcenie polegające na przekazywaniu
wiedzy - w szkołach dominujące oraz najczęściej spotykane w placówkach
edukacji niesformalizowanej: w placówkach pozaszkolnych, lokalnym
środowisku czy w rodzinie. Jego powszechność wynika z inercyjności kultury
oraz systemu oświaty zakorzenionej w tradycyjnym podejściu do nauczania,
wpisuje się więc w paradygmat obiektywistyczny. Z jego perspektywy pełnione
przez człowieka role społeczne mają charakter wyłącznie odtwórczy co
oznacza, że są odgrywane przez nauczyciela (jako aktora społecznego) zgodnie
z przydzielonym mu scenariuszem, obfitującym w ustalone a’priori reguły,
zalecenia, obowiązki. Kształcenie odbywa się poprzez transmisję wiedzy, w
oparciu o już istniejący scenariusz lekcji, na który składają się: podstawa
programowa i pakiet dydaktyczny obejmujący podręcznik, zeszyt ćwiczeń,
przewodnik dydaktyczny dla prowadzącego zajęcia. Nauczyciel, zobligowany do
nauczania wyłącznie w oparciu o nie, ma minimalny wpływ na zaplanowaną już
odgórnie tematykę lekcji. W związku z tym, że jest ona wyznaczona z pewnym
wyprzedzeniem czasowym, nie uwzględnia przyszłych wydarzeń, jakimi mogą
być (a zazwyczaj są) zamieszki społeczne, protesty, akty przemocy militarnej
2

Nikitorowicz J., Odpowiedzialność edukacji za kreowanie dialogu międzykulturowego,
„Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne”, nr 2018/1(6), s. 78. Dostępny na:
http://dx.doi.org/10.18778/2450-4491.06.08
3
T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.
4
W opracowaniu skupiam się na kształceniu dzieci i młodzieży, tym nie mniej pragnę
podkreślić, że uczestnikami edukacji dla pokoju mogą być także dorośli. To edukacja, która
uczącym się nie wyznacza ani granic wiekowych, ani okoliczności, instytucji, gdyż uczenie się
mogą realizować także samodzielnie.
5
D. Klus-Stańska, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2018, s. 190.
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czy inne zajścia. Dynamiczny charakter tych zdarzeń uniemożliwia
przewidywanie ich pojawienia się na przykład wówczas, kiedy za jakiś czas
uczniowie zaczną korzystać z wspomnianych podręczników. Zatem dzisiejsi
uczniowie nie mogą z podręcznika czerpać wiedzy w pełni aktualnej, ona
zawsze jest w pewnym stopniu przestarzała.
Wyobraźmy sobie następującą sytuację; oto w programie nie zawarto
treści na temat pokoju, ale w związku z tym, że został on zagrożony,
nauczyciel zamierza poruszyć tę tematykę na lekcji. Niestety, w świetle
paradygmatu obiektywistycznego takie postępowanie jest postrzegane jako
niezgodne z programem i interpretowane w kategorii
zakłócenia
funkcjonalnego. Dzieje się tak dlatego, że celem tradycyjnej edukacji czyni się
przystosowanie dzieci i młodzieży do świata zastanego, czyli takie ich
uformowanie w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, by nabytymi w
szkole kompetencjami nie zmieniały go; przeciwnie – aby swoim
posłuszeństwem wobec niego przyczyniały się do zachowania go w niezmiennej
formie. Jakie to ma konsekwencje dla edukacji dla pokoju?
Kontynuujmy zatem powyższy przypadek nauczyciela, który - mimo
zdeterminowania
realizacją
programu,
ograniczeniem
czasowym,
kontrolowaniem przez zwierzchników oświatowych – nawiąże na lekcji do
aktualnych zajść. Przekazana przez niego wiedza będzie nosiła znamiona
wiedzy potocznej, ślady jego własnej biografii, światopoglądu, preferowanej
hierarchii wartości. Co więcej, konstruując ją będzie chciał połączyć
dominującą ideologię edukacyjną z własnymi przekonaniami, poprawność
polityczną z moralną powinnością podejmowania palących kwestii codzienności,
zawodową rutynę z potrzebą innowacyjności. W efekcie może to prowadzić do
nadmiernego uproszczenia przekazywanych treści, spłycania ich do zaledwie
kilku kwestii, ale za to dobrze wpisujących się w osobistą koncepcję świata6. W
jej kreowaniu znaczącą rolę dogrywa polityka, ale i też przywiązanie
nauczycieli do przeszłości, co można zilustrować aktualną sytuacją
destabilizacji polityki oświatowej w Polsce, przejawiającą się w protestach
nauczycieli, ale też i uczniów. Zgodnie z koncepcją czasu politycznego Leszka
Koczanowicza można uznać, że są one kontynuacją niedokończonej
transformacji ustrojowej z 1989 roku, kiedy to zabrakło radykalnego zerwania
z przeszłością komunistyczną. Wskutek tego tamta przeszłość wciąż jeszcze
mocną smugą cienia kładzie się na współczesności, także tej oświatowej i
edukacyjnej. Inną przyczyną, aczkolwiek powiązaną z poprzednią, są
nauczycielskie sentymenty, zwłaszcza pedagogów z długoletnim stażem pracy,
którzy lata pracy w socjalistycznej szkole kojarzą z pozorną stabilizacją
gwarantowaną przez rozbudowaną biurokrację. Choć przyznają, że z jednej
6

D. Demetrio, Pedagogika pamięci, przeł. A, Skolimowska. Łódź, Wydawnictwo
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009,.s. 54.
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strony odbierała im ona samodzielność w nauczaniu, ale też z drugiej,
zwalniała z kreatywności w pracy z uczniem. Tym samym legitymizowała
„ucieczkę od wolności”, co dla wielu było wygodnym rozwiązaniem i dziś
chcieliby jego powrotu. Nostalgia za socjalistyczną szkołą, polityczną
poprawnością,
przywiązaniem
do
tradycyjnego
nauczania,
oraz
bezpieczeństwem gwarantowanym wiernością programowi i podręcznikom,
przekładają się na petryfikację edukacyjnego status quo. paraliżują działania
na rzecz edukacji dla pokoju i hamują proces przemian edukacyjnych7.
Istnieje jednak pewna mocna strona tradycyjnego kształcenia –
przekazując wiedzę o przeszłości, historii, minionych zdarzeniach, nie tylko
wpisuje ją do uczniowskiej pamięci, ale też przyczynia do budowania
tożsamości, zwraca uwagę na chwiejność pokoju oraz jest przestrogą przed
okrucieństwem wojny. Zarazem jedna ów przekaz cechuje autorytaryzm,
wynikający z transmisyjności kształcenia i prowadzi do dominacji nauczania
nad uczeniem się, oraz nadania mu prawa do: (a) większej niż uczniowie
aktywności podczas lekcji; (b) decydowania o treściach przekazywanej wiedzy;
(c) kontrolowania stopnia jej przyswojenia przez uczących się oraz ich
nagradzania lub karania za pomocą stopni szkolnych; (d) wyższego niż oni
statusu w szkolnej hierarchii. W przypadku edukacji dla pokoju oznacza to, że
nauczyciel przekazuje uczniom czym on jest, jakie ma znaczenie, a następnie
sprawdza stopień przyswojenia tej wiedzy i ją ocenia. Niestety, transmisja
wiedzy oraz ocenianie - jako behawioralna metoda nagradzania i karania,
prowadzą do przemocy symbolicznej8, paradoksalnej w sytuacji edukacji dla
pokoju. Trzeba bowiem pamiętać, że spektrum znaczeń nadawanych
symbolicznej przemocy jest szerokie i obejmuje tak skrajne wydarzenia jak np.
wojna, rozruchy społeczne, gwałtowna zmiana polityczna czy przemoc
ideologiczna itp.9, ale i też na co dzień niedostrzegane, jak: autorytarne
nauczanie podtrzymujące proces „zniewalania dzieciństwa”.
Dochodzi do niego dlatego, że przemoc symboliczna, będąc elementem
ukrytego programu szkoły, jest rodzajem przemocy miękkiej, doświadczanej w
pewnym sensie za zgodą uczących się oraz przy ich współudziale. Polega ona
na narzucaniu im określonego schematu myślenia, postrzegania rzeczywistości
oraz jej wartościowania. Uwikłani w tę przemoc uczniowie mogą nawet swoją

7

L. Koczanowicz, Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunitycznej Polsce.
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009, s. 13-28.
8
P. Bourdieu, J. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 13.
9
M. Szczepska-Pustkowska i in., O dziecięcej tożsamości (tragicznie) zerwanej – gdy
przemoc symboliczna może życie ocalić. „Problemy Wczesnej Edukacji” 4(43)/2018, s. 23.
Dostępny na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/204.
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sytuację postrzegać jako naturalną lub korzystną czy pożądaną 10. Nieświadomi,
że indoktrynacja w edukacji może prowadzić do „ukształtowania się ignorancji,
[…] powstawania fanatyzmów, stereotypów, fobii, nietolerancji (np. religijnej
lub wobec mniejszości), ksenofobii, szowinizmu, nacjonalizmu”11.
Uczenie się budowania pokoju
Odmiennie od przedstawionego powyżej przebiega uczenie się
realizowane jako konstruowanie wiedzy. Wpisuje się ono w edukację
zorientowaną na uczących się oraz ich środowisko życia postrzegane jako
znaczący kontekst uczenia się. Usytuowanie ich w centrum zainteresowań
edukacyjnych jest konsekwencją obrania – odmiennych od obiektywistycznych
– założeń ontologiczny, epistemologicznych oraz aksjologicznych, czyli
paradygmatu interpretatywno-konstruktywistycznego. Zatem już nie jest
najważniejszy ustalony a’priori porządek społeczny, którego zaburzanie staje
się narzuconym ideologicznie argumentem usprawiedliwiającym przemocowe
przywoływanie nieposłusznych do porządku. Odrzucony zostaje autorytaryzm
nauczyciela decydującego o treści przekazywanej wiedzy, na przykład na temat
pokoju.
Tym
natomiast
co
w
paradygmacie
interpretatywnokonstrutywistycznym wysuwa się na plan pierwszy jest uczenie się
samodzielne lub społeczne, będące odpowiedzią na potrzeby ucznia i jego
zainteresowania. Zostaje mu przyznane prawo do samodzielności w
poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania o świecie, do poznawania i
interpretowania go z własnej perspektywy i przy roztropnym wsparciu
nauczyciela12. Wartością staje się pokojowa współpraca konkretyzowana w
codziennych relacjach jednego człowieka z drugim, realizowana jako wspólne
uczenie się uczniów i nauczyciela.
Otwartość konstruktywistycznego uczenia się przejawia się także w
otwartości na zjawisko kulturowego zróżnicowania; jego pojawienie się zostaje
potraktowane jako okoliczność do jej poznawania poprzez uczenie się z drugim
„w poszukiwaniu śladu”13. Może nim być codzienność bez przemocy vs
rozmowa o jej doświadczaniu, otwierająca uczenie się pokojowego
dialogowania bez konfliktu. Ta umiejętność może być rozwijana przez każdego
w ciągu całego życia, poczynając od pierwotnej socjalizacji. Wówczas w
10

A. Suchocka, Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia
polskiej szkoły. „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 2011/(4). Dostępny na:
http://www.amw1.iq.pl/library/File/ZeszytyNaukowe/2011/ZN_4_2011/Suchocka%20A.pdf.
11
J. Maćkowicz, Z. Szarota, F.B. Medero, Kultura pokoju, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2016, s. 188.
12
E. Filipiak, Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych. Wydawnictwo.
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.2011.
13
D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole. Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 136. Zdaniem Autorki, w nauczaniu tradycyjnym ma
miejsce kroczenie ucznia „po śladzie wskazanym przez nauczyciela.
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rodzinie dziecko uczy się rozmowy, w której odmienne poglądy są uzasadniane
nie poprzez przemoc i krzyk, ale rozmowę, prowadzoną w otwartości i
nieskrytości. Wtedy dowiaduje się, że spokojna wymiana argumentów jest
dobrym sposobem na wyjaśnianie nieporozumień, szukaniem konsensusu w
przypadku sprzecznych poglądów, skutecznym instrumentem pokojowego
rozstrzygania sporów. Należy żałować, że nie w każdej rodzinie dziecku
przyznaje się prawo do głosu i traktuje je jako równorzędnego partnera
dialogu.
Kolejnym środowiskiem uczenia się przyjaznego współistnienia wśród
innych i z innymi jest szkoła. Współbycie w tym środowisku przebiega
harmonijnie wówczas, gdy uczniowie nie doświadczają przemocy ani ze strony
kolegów, ani wychowawców, a więc kiedy z uczenia się zostają wyeliminowane:
(1) przemoc: fizyczna, psychiczna, symboliczna (immanentnie wpisana w
podstawę programową oraz przedmiotowe programy nauczania); (2) ukryty
program szkoły. Implikowane nimi wykluczanie społeczne, stygmatyzacja z
powodu niskiego statusu społeczno-ekonomicznego rodziców ucznia, mogą
wzbudzać w uczącym się albo chęć odwetu na złe traktowanie, albo chęć
zaimponowania kolegom w jakikolwiek sposób, byle nie być niewidzialnym.
Zdarza się, że tym „sposobem” staje się krzywdzenie innych, przeszkadzanie
na lekcji; z jednej strony jest ono przemocą wywieraną na nauczyciela, ale z
drugiej - komunikowaniem o swoich potrzebach.
Szkoła to także miejsce uczenia się budowania pokoju poprzez wspólne,
zespołowe działania, jako że wymagają one rozwijania umiejętności dzielenia
się zadaniami do wykonania, przekazywania sobie informacji o przebiegu ich
realizacji, o uzyskanych wynikach. To także okoliczność sprzyjająca zwracaniu
się do kolegów o pomoc. Zatem obecność dialogu w tym uczeniu się jest
niezbędna. Warto też dodać, że przebiega ono przy dyskretnej pomocy
nauczyciela, z którym wspólnie omawiają i wyjaśniają problemy14. On zaś,
będąc pedagogiem refleksyjnym, analizuje sytuacje z szkolnej codzienności,
czym wzbogaca swoje kompetencje pedagogiczne15. Charakterystyczna dla tak
rozumianej współpracy relacja kooperacyjna, sprzyja budowaniu (lub
ugruntowaniu) wzajemności w grupowym uczeniu się. By przebiegała bez
większych zakłóceń, niezbędne staje się dawanie i branie w równowadze, z
wykluczeniem sytuacji, w których przepływ wiedzy lub umiejętności odbywa się

14

S. Dylak i in., Strategia kształcenia wyprzedzającego, Wydawnictwo Ogólnopolska
Fundacja
Edukacji
Komputerowej,
Poznań
2013,
s.
26-27.
Dostępny
na:
https://edustore.eu/download/Strategia_Ksztalcenia_Wyprzedzajacego.pdf; D. Klus-Stańska,
Paradygmaty dydaktyki, op. cyt., 2018, s. 137–141.
15
B.D. Gołębniak, B. Zamorska, Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka–
przestrzeń rozwoju. Wydawnictwo Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014, s. 82–86.
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w jedną stronę, grożąc rozpadem grupy oraz zerwaniem stosunków między jej
członkami16.
Paradygmat konstruktywistyczno-ineterpretatywny uświadamia, że
troska o pokój to nie tylko ustalenia na szczeblu ministerialnym, ale jego
budowanie na co dzień przez zwykłych ludzi, którzy chcą i potrafią ze sobą
rozmawiać, być z innymi bez lęków, uprzedzeń, stereotypów, na „zasadach
wolności, sprawiedliwości, demokracji, tolerancji i solidarności. [To wartości,
które] zobowiązują do rozwijania w człowieku różnorodnych umiejętności i
kompetencji, aby mógł on w świadomy i odpowiedzialny sposób uczestniczyć w
tworzeniu ładu pokojowego” 17. Tym samym dialog staje się jako przeszkoda na
drodze przemocy i anarchii. Pierwszym krokiem ku jego zaistnieniu jest
codzienne prowadzenie go w rodzinie, w szkole i innych instytucjach
oświatowych, otwartych na budowanie edukacji dla pokoju. Drugim potraktowanie budowania pokoju jako tego, co zadane każdemu człowiekowi,
co czyni edukację na jego rzecz zadaniem na całe życie.
Edukacja o pokój
W paradygmat
interpretatywny
wpisuje
się
także
dydaktyka
transformatywna, w której - podobnie jak w konstruktywistycznym podejściu
do uczenia się – przyjmuje się, że relacje nauczyciel-uczeń cechuje
partnerstwo edukacyjne, dialogiczność, wzajemne zaufanie, przejawiane także
wobec ucznia traktowanego jak równorzędnego intelektualnie rozmówcę. Taka
postawa wynika z szacunku dla posiadanej przez niego wiedzy osobistej i wciąż
poszerzanej wiedzy publicznej, ale przede wszystkim z racji dostrzegania jego
podmiotowości. Celami transformatywnego kształcenia są: rozwijanie
uczniowskiej krytycznej świadomości, coraz lepszego rozumienia świata i
własnej w nim autonomii. Zmierzanie ku nim odbywa się między innymi
poprzez uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problemy nierówności społecznych,
niezgodę na wykluczanie z powodu odmienności kulturowej, radykalny protest
przeciwko niesprawiedliwości, ubóstwa, stygmatyzacji, itd. Wykluczanie innych
jest postrzegane jako bezprawne, ponieważ każdemu człowiekowi przysługuje
prawo do godności i szacunku, tolerancji dla różnorodności i akceptacji, o czym
między innymi przypomina Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Ów
dokument zwraca również uwagę na to, jakim dobrodziejstwem jest życie w
pokoju, w świecie bez wojen i przemocy, oraz przypomina o spoczywającej na

16

87-88.

M. Groenwald, Wzajemność w uczeniu się. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2019 nr 1, s.

17

J. Nikitorowicz, Odpowiedzialność edukacji …, op. cyt., 2018, s. 78. P. Sztompka,
Socjologia. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 28-29
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każdym człowieku odpowiedzialności za jego utrzymanie bądź dążenie do
niego18.
W praktyce realizacja tych szczytnych idei przyjmuje postać o tyleż
prozaiczną, co trudną, gdyż osadzoną na płaszczyźnie etycznych przemian
siebie samego i społecznego otoczenia, wyeliminowania z edukacji
nieprawidłowości w kształceniu, zdemaskowania dysfunkcji w systemie
oświaty. Edukacja o lepszy świat – o zasięgu od najbliższego po bardziej
odległy – wyraża niezgodę uczących się na uwikłanie w sieć przemocy,
manipulacji, zniewolenia, stereotypizacji i wielu innych przejawów zła w
codzienności dzieci i młodzieży. W jej ramach i uczniowie, i nauczyciele
podejmują radykalne działania na rzecz zmiany. Umożliwiają one odkrycie
przez nich realnie posiadanej własnej niezależności w myśleniu i działaniu,
dostrzeżenie nadziei na lepszą przyszłość, uświadomienie faktu dysponowania
niemałą przestrzenią wolności w uczeniu się19. O krok dalej uczący się pójdą
wówczas, gdy ich edukacja przyjmie formę codziennej pracy na rzecz
najbliższego
otoczenia,
jak:
(a)
wspieranie
potrzebujących;
(b)
przeciwstawianie się przemocy i niesprawiedliwości, dostrzeganej między
innymi dzięki edukacji dla pokoju; (c) zaangażowanie na rzecz aktywizacji
lokalnych społeczności; (d) ochrona przyrody itd. Przywołane powyżej
przykłady działań edukacyjnych mogą przysłużyć się profilaktyce problemów
społecznych, zmniejszać skalę wszelkich krzywd i nierówności oraz
wynikających stąd konfliktów społecznych20.
Trzeba jednak zaznaczyć, że tego typu aktywność uczniów spotyka się z
pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, wymaga ona autentycznego
zaangażowania nauczyciela w pracę na rzecz otoczenia, jako że warunkiem
rozwijania uczniowskiej kreatywności jest właśnie kreatywny nauczyciel, o
prospektywnej orientacji, tzw. transformatywny intelektualista21. Po drugie,
trudnością ograniczającą zakres edukacji o pokój jest coraz szersze i
wielowymiarowe zawłaszczanie sfery kultury przez interesy politycznoekonomiczne, wprowadzane do szkół w formie kontroli politycznej nad
kształceniem, sprawowanej poprzez narzucanie nauczycielom (i uczniom)
określonych wzorców realizowania go22. W takim przypadku – co podkreśla
dydaktyka transformatywna - wszyscy członkowie szkolnej społeczności:
18

Powszechna
Deklaracja
Praw
Człowieka.
Dostępna
na:
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
19
M. Groenwald, Między tradycją a postępem. Orientacje temporalne w edukacji, [w:] I.
Manokha red., „Higher Education of Ukraine in the Context of Integration to the European
Educational Space”. Wydawnictwo Gnozis, Kijów 2018, s. 19-20.
20
J. Maćkowicz i in., Kultura pokoju …, op. cyt.
21
R. Kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Z. Kwieciński, B.
Śliwerski red., Pedagogika akademicka t. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003, s.
298 – 302.
22
A. Męczkowska, Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej
dekonstrukcji. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław2006, s. 218.
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nauczyciele, uczniowie i rodzice, mają prawo do walki do należną im wolność
kształcenia. Podejmują ją w formie protestów prowadzonych w ramach
obywatelskiego nieposłuszeństwa23.
Podsumowanie. Refleksja nad edukacją dla pokoju, dokonana przez
pryzmat trzech paradygmatów dydaktycznych umożliwia: (1) zrekonstruowanie
teoretycznych ram leżących u jej podstaw; (2) przywołanie praktycznych
możliwości codziennej realizacji pokojowego kształcenia i wychowania, (3)
pokazania ograniczających je trudności. Każde z przedstawionych podejść
dydaktycznych nie tylko zarysowuje prawdopodobne – pozytywne i negatywne
- konsekwencje społeczne jej prowadzenia, ale też uświadamia wpisaną weń
potencjalność. Skondensowanym podsumowaniem przedstawionego w tekście
dydaktycznego ujęcia kwestii edukacji dla pokoju jest poniższa tabela (tab. 1).
Tab. 1
Edukacja dla pokoju w świetle paradygmatów dydaktycznych
Paradygmat
dydaktyczny:

obiektywistyczny

konstruktywistycznointerpretatywny

transformatywny

Aspekty
edukacji dla
pokoju
pokój jako wartość zadana
Perspektywa
aksjologiczna

pokój jako wartość
nadana

Dominująca
cecha
kształcenia na
rzecz pokoju

przekazywanie przez
nauczyciela wiedzy
przyswajanej przez
ucznia

uczenie się jako
konstruowanie wiedzy w
pracy grupowej i przy
wsparciu nauczyciela

Treści na
temat pokoju
a podstawa
programowa

narzucone przez
podstawę
programową; brak w
niej tych treści
uniemożliwia ich
podjęcie na lekcjach

wytwarzane aktywnie
przez uczniów, przy
inspiracji nauczyciela, w
kontekście podstawy
programowej

Realizacja
edukacji dla
pokoju

nauczanie na temat
pokoju

uczenie się budowania
pokoju

wypracowana w
relacjach społecznych

osiągana na drodze
radykalnego
działania
uczenie się
wyzwalające
zorientowane na
prawa człowieka;
edukacja polityczna
wyłonione z
codzienności,
potrzeb ludzi;
podstawa
programowa nie ma
znaczenia
edukacja o pokój

Różnorodność
perspektyw
odzwierciedlonych
w
paradygmatach
dydaktycznych uświadamia: (1) edukacja dla pokoju rozpoczyna się w skali
23

A. Szutta,
Warszawa 2012.

Obywatelskie

(nie)posłuszeństwo.
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mikro, gdyż już w rodzinie i w szkole; (2) istnieje kilka sposobów jej realizacji,
co odzwierciedlają paradygmaty dydaktyki; (3) decyzja o tym, które z owych
podejść zostanie zastosowane w realnie prowadzonym kształceniu, w dużej
mierze leży w gestii nauczyciela. W podejmowaniu decyzji odnośnie edukacji
uwrażliwiającej na pokój szczególnie pomocne są jego kompetencje moralne,
gdyż ich posiadanie „otwiera oczy” na obecną w tradycyjnej szkole przemoc
symboliczną oraz opresywny charakter tej instytucji. W procesie jej
przemieniania nie może zabraknąć uczenia się budowania pokoju oraz edukacji
o pokój.
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Марія Гроенвальд

ОСВІТА ДЛЯ МИРУ У СВІТЛІ ДИДАКТИЧНИХ ПАРАДИГМ
Анотація. Привернуто увагу до різних перспектив розуміння освіти для
миру в теоретичних концепціях і освітній практиці. Доведено, що завдання осіб,
які навчаються, є засвоєння нав’язаного їм бачення миру. Освіта інтерпретується
крізь призму дидактичних парадигм, а саме: а) об'єктивістська парадигма з
перетворювальним вченням про мир; б) інтерпретаційно-конструктивістська
парадигма з вивченням побудови миру, що розуміється як певна цінність,
створена в міжособистісних відносинах; c) перетворююча парадигма з вихованням
для миру, що є встановленою цінністю і досягається завдяки радикальним діям.
Навчання в контексті миру полягає в оволодінні вчителем знаннями, узгодженими
не лише з основним навчальним планом життя суспільства, але й політично
коректним спрямуванням. Завдання учнів - асимілювати нав'язане бачення миру.
Виявлено, що знання, яке несумісне з правильною відповіддю викладача і має
відхилення від прийнятої моделі, вважається неправильним. Підхід до навчання
для побудови миру підкреслює незалежність учнів у наданні смислу тому, що для
них є мир. Вони шукають це значення під час індивідуальної або групової роботи в
етично-стриманій підтримці викладача у процесі переходу від етапу початкового
розвитку до етапу подальшого розвитку. Навчання з проблем побудови миру
відбувається на рівні діалогу та консенсусу, закладеного у взаємовідносинах
студентів, які працюють у різних групах. Освіта для миру демонструє цінність для
боротьби та підтримки, коли інші пов'язані з ними цінності (свобода,
відповідальність і соціальна справедливість), зникають. Доведено, що їх
присутність у повсякденному житті представлена як мета освіти впродовж життя.
Ключові слова: дидактичні парадигми, теорія і практика виховання для
миру.
Mariia Hroenvald

EDUCATION FOR PEACE IN THE LIGHT
OF DIDACTIC PARADIGMS
Summary. The aim of the paper is to pay attention to diversified perspectives
of presenting education for peace in theoretical concepts and educational practices. In
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the text this education is put to analysis and interpretation through the prism of
didactic paradigms, which enabled recognition of the following links: (a) between the
objectivist paradigm and transformative teaching on peace; peace is viewed here as a
prescribed value; (b) between the interpretative- constructivist paradigm and learning
to build peace understood as an assigned value worked out in interpersonal
relationships, (c) between the transformative paradigm and education for peace,
whereby this peace is an assigned value achieved by way of radical action. Teaching
on peace consists in the teacher conveying knowledge that is not accordant with the
core curriculum but also politically correct; the task of learners is to acquire the image
of peace imposed. Knowledge which is discordant with that given by the teacher and
which departs the model of correct answer adopted a priori is considered wrong. The
approach consisting in learning to build peace emphasises the independence of
learners in assigning meanings to what peace is to them. They seek its sense in the
course of individual or group work with the teacher’s mild support in the process of
shifting between the zone of current development to the zone of proximal
development; the cultural context is taken into account here. Learning to build peace
occurs, inter alia, on the level of dialogue and consensus entered into students
working in a team. Education for peace becomes characterised by it being shown as a
value worth fighting for, caring about its preservation, as it is brittle and easy to
forfeit when other values related to peace such as freedom, responsibility and social
justice get out of sight. Their everyday presentation is demonstrated as a goal of
lifelong education.
Key words: didactic paradigms, theory and practice of education for peace.
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Валентина Гордієнко

ОСВІТА ДЛЯ МИРУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ВИКЛАДАННЯ
ШКІЛЬНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Анотація. Проаналізовано ключові засади використання літературної освіти
(зокрема викладання української літератури) для формування в учнівської молоді
гуманістичних принципів та ідеалів. Окреслено основні особливості реалізації
освіти для миру на уроках української літератури з огляду на сучасну соціальну
ситуацію та історичні передумови розвитку літературної освіти в умовах
пострадянського та сучасного
цифрового суспільства. Літературна освіта
розглядається як потужний носій ідентичності нації, її генетичного коду, засіб
формування гуманної особистості, орієнтованої на життя у мирному суспільстві.
Українська література має виконувати естетичну, пізнавальну та виховну
функції. Уроки української літератури в умовах демократичної, держави
повинні формувати оптимістичні, творчі настрої нового покоління, високі риси
шляхетності та гуманізму. Саме література є одним з найдоступніших видів
культури і мистецтва для сучасної молоді, а тому вчителі літератури мають чи не
найбільшу можливість вплинути на формування духовного світу кожної
особистості, вплинути на її емоційну сферу, а й відповідно й формування системи
цінностей майбутнього покоління. Учень має ознайомитися з постатями видатних
українських письменників, особистісно сприйняти й осмислити низку художніх
творів, зрозуміти і відчути красу літературного слова, осягнути сутність духовних
цінностей, закладених в основу прочитаних текстів. Літературний твір повинен
вивчатися не для того, щоб віддати данину минулому, а значно більшою мірою для
того, щоб учні могли усвідомлювати, звідки ми, хто ми й для чого ми живемо, щоб
збагачувати й розширювати свій світогляд, утверджуючи все найцінніше, що є в
нашій історії і культурі. Уроки української літератури мають стати основою
патріотичної виховання учнів, їхнього громадського становлення, високої
моральності та прагнення жити в мирному суспільстві.
Ключові слова: літературна освіта, українська література, гуманізм,
гуманістичні ідеали, мирне співіснування, національна самоідентифікація.

Вступ. Сучасні умови розвитку суспільства все частіше змушують
педагогів звертатися до питань гуманізму і моралі. Всім знайомі категорії
добра і миру сьогодні набувають іншого звучання та гострої актуальності.
Природа людини в силу свого інтенсивного економічного поступу почала
втрачати духовну складову, економічні інтереси почали превалювати над
ідеалами свободи та гуманізму. Власне така ситуація й зумовлює
актуальність реалізації освітньої діяльності заради миру.
Зрозуміло, що сподіватися на всезагальне духовне оновлення є
утопічним, адже переваги приватної власності над аскетизмом не
потребують доказів. Залишається ідея зміни духовної природи людини як
протиставлення внутрішній і зовнішній агресії. Ще давні мислителі
припускали, а сучасні філософи і педагоги висловили переконання, що
людина схильна довіряти голосу «серця і душі» більше, ніж розуму.
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В. Кремень наголошує, що сьогодні постає гостра необхідність змінювати
мислення «людини економічної» шляхом творчої діяльності в широкому
розумінні. А це вимагає переосмислення освітніх програм і педагогічновиховних тактик1.
У сучасному українському суспільстві формування гуманітарних
цінностей покликаний відігравати першорядну роль, адже найбільшою
цінністю кожного цивілізованого суспільства є людина. Літературна освіта
виступає важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку
всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України, а
її зміст повинен базуватися на засадах загальнолюдських і національних
цінностей, принципах гуманізму й демократії.
Літературна освіта покликана реалізовувати завдання гуманізації
процесу навчання, що передбачає пошук шляхів найбільш повного
використання можливостей для формування цілісної особистості з активною
громадянською позицією, особистості, яка вміє співпрацювати і співчувати.
Окрім загальнодержавної зацікавленості в гуманізації, не менш важливою є
сучасна соціальна потреба в гармонізації розвитку особистості дитини; у
посиленні патріотичної спрямованості на засадах загальнолюдських
цінностей та орієнтації на загальне благо, з огляду на те, що гуманізм був,
є і завжди буде життєвою необхідністю, надцінністю й домінантною
ознакою особистості.
У Концепції «Нової української школи» запропоновано 10 ключових
компетентностей, формування яких забезпечуватиме майбутня українська
школа. Серед них – дві компетентності, які, на нашу думку, є ключовими у
реалізації принципів гуманізації учнівської і студентської спільноти шляхом
літературної освіти. Першою в цьому списку є компетентність спілкування
державною (і рідною у разі відмінності) мовами» й конкретизується таким
чином: «Це вміння усно і письмово висловлювати та тлумачити поняття,
думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання,
письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати
мовними засобами на повний спектр соціальних та культурних явищ – у
навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного
спілкування…».
Інша,
дев‟ята
за
порядком,
компетентність
–
загальнокультурна грамотність», має такий зміст: «Здатність розуміти твори
мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї,
досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає
глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя
відкритого ставлення до розмаїття культурного вираження інших»2.
1

Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. – К.:
Педагогічна думка. – 2009. – 520 с.
2
Концепція
НУШ
//
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
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Саме література є одним із найдоступніших видів культури і
мистецтва для сучасної молоді, а тому вчителі літератури мають чи не
найбільшу можливість вплинути на формування духовного світу кожної
особистості, вплинути на її емоційну сферу, а й відповідно й формування
системи цінностей майбутнього покоління.
Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її
генетичного коду. Тому в контексті світових процесів глобалізації, в
індивідуальному національному самоусвідомленні, самозбереженні й
самоствердженні її роль незаперечна й важлива. Виховання свідомого
українця повинно базуватися на історичних і культурних знаннях,
традиціях,
на
переосмисленні
сучасного
досвіду
на
основі
загальнолюдських цінностей. Ознайомлення з художнім твором, усебічний
аналіз змістової, жанрової та естетичної специфіки наблизять учнів до
розуміння
літератури
як
вияву
мистецтва,
потужного
чинника
світосприйняття та самоідентифікації.
Вивчення української літератури сприяє набуттю соціальних навичок.
Учитель допомагає становленню особистості, у ході чого формуються
найбільш цінні й соціально вартісні риси особистості, адже література як
шкільний предмет звернений не лише до розуму учня, але, передусім, до її
серця. Літературну освіту варто розглядати як засіб розвитку емоцій та
розумових сил. Головне – не сукупність знань із літератури, а розвинуті на
їх
матеріалі
здатність
уявляти,
співпереживати,
розмірковувати,
узагальнювати та здатність ці вміння застосовувати повсякденно впродовж
усього життя. На уроках української літератури абсолютно органічно
втілюються ідеї пріоритету людських цінностей над матеріальними,
економічними;
визначається
гармонія
людини
і
навколишнього
середовища, суспільства; створюються максимально сприятливі умови для
оволодіння знаннями й розвитку індивідуальної творчості учня. Твори
літератури збагачують людські почуття, розкривають перед учнями
навколишній світ, зображують людські стосунки, формують відповідне
ставлення до навколишнього світу, перетворюють зовнішні відчуття на
внутрішні, морально стійкі і вартісні переконання.
На нашу думку, вміння висловлюватися, розуміти твори мистецтва,
продукувати ідеї, усвідомлювати власну ідентичність, виражати власні
почуття мають стати підґрунтям для відходу від споживацького мислення до
духовного ціннісного життя, а як наслідок – до формування мирного,
неагресивного суспільства. Ми усвідомлюємо складність реалізації таких
змін і неможливість швидкого подолання ціннісної кризи, але системний
поступ і об‟єднання зусиль освітянської спільноти здатні зорієнтувати
молоде покоління до осягнення морально-духовних цінностей як запоруки
мирного існування людської спільноти.
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Формування впродовж років гуманістичного світогляду учнівської і
студентської молоді було завданням гуманітарних навчальних дисциплін,
зокрема української літератури. Історичний досвід доводить, що
суспільство розуміло важливість читання як могутнього і незамінного
засобу розвитку молодої людини. Українська література як навчальний
предмет тривалий час не втрачала популярності, незважаючи на
суперечливий, на нашу думку, перелік творів українських письменників,
який виносився на вивчення шкільною програмою. Криза у викладанні
української літератури почалася у другій половині ХХ ст., коли тогочасні
процеси зміни системи, зокрема й ідеологічних цінностей, торкнулися
освітнього середовища. Це дуже швидко позначилося і на викладанні
української літератури, коли вивчення цієї дисципліни перетворився на
фарс. Поступово українська література відійшла в розряд «неважливих,
другорядних» навчальних предметів.
З поверненням незалежності нашої держави розпочався процес
відтворення
справжньої
історичної
картини
розвитку
української
літератури: переосмислення літературного процесу, відновлення історичної
справедливості, повернення заборонених і забутих письменників та їх
творчих здобутків. Викладання шкільного курсу української літератури
пожвавилося, проте зовсім не надовго, оскільки кількість годин на
вивчення української літератури у старшій школі скоротили до 2 годин на
тиждень. Дуже швидко вивчення художніх творів перетворилося на бліцогляд історії української літератури. Вивчення літературного процесу
відбувалося оглядово, знайомство з біографією українських письменників
схематично вкладалося в хронологічну таблицю, а прочитання творів
зводилося до заповнення читацького щоденника. На жаль, учні перестали
читати твори. Інтернет миттєво відреагував на цю ситуацію, пропонуючи
дуже скорочені перекази змісту майже всіх творів зі шкільної програми. На
прочитання таких «диво-переказів» з української літератури вистачає
декілька хвилин, проте не формується жодне уявлення про той чи інший
твір.
Поступово з практики викладання української літератури почав
зникати такий важливий вид навчання, як написання творів. Таким чином
основні види літературної освіти – читання та аналіз художньолітературних текстів, а також написання аналітичних творів – почали
втрачати навчально-розвивальний сенс. Криза поглибилася ще й тому, що
учителі змушені були переорієнтуватися на пошуки методичних засобів, які
б сприяли ефективнішй підготовці учнів до написання ЗНО. Значна
кількість учнів орієнтована виключно на заучування ключових моментів, які
з певною періодичністю повторюються у завданнях з української літератури
на ЗНО. А така підготовка вимагає передусім запам‟ятовування інформації,
а не розвитку гуманістичних компетентностей.
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Ми живемо в епоху цифрових технологій, превалювання електронних
гаджетів на книгою. Учнівська і студентська молодь активно послуговується
соціальними мережами, де публікації (пости) не перевищують обсяги двохтрьох речень, а головне змістове навантаження йде на ілюстрацію. Ні для
кого вже не є секретом, що особливістю психологічного розвитку молоді є
кліпове мислення. Проте актуальна програма з літератури зовсім не
враховує ці зміни психофізіологічного характеру, навпаки, вона у певному
розумінні їм сприяє, бо за своєю природою є «калейдоскопічною», тобто,
по суті, «кліповою». Вона змушує запам‟ятовувати певні нюанси, а не
заглиблюватися в суть вивчення української літератури: вивчення
біографій письменників перетворюється на запам‟ятовування прізвищ,
псевдонімів, ключових фраз, які треба запам‟ятати для ЗНО, знання ж про
твори української літератури зводяться до виокремлення сухої інформації
загального характеру (тема – ідея – основні персонажі). Програма шкільного курсу літератури, побудована на кліповому принципі, фактично
позбавляє учня можливості входити в художні світи творів.
Дедалі частіше трапляються випадки, коли молода людина зовсім не
бажає брати до рук книгу після шкільного вивчення літератури: нецікавого
розкладання твору на образи, визначення теми, ідеї, художніх засобів
тощо. Вивчення української літератури має нести в собі безліч виховних і
пізнавальних можливостей, але не завжди учителям вдається застосувати
технології, методи і прийоми, щоб літературний твір не втрачав своєї краси
і неповторності, а сприймався цілісним витвором мистецтва, який несе в
собі гуманістичні ідеї. Виникає логічне питання: як же формувати
гуманістично спрямовану особистість, не формуючи ключових читацьких
здібностей? Наголосимо, що вивчення літератури має пізнавальне та
виховне значення, може естетично ушляхетнювати людину, творити
національну свідомість, формувати гуманістичне сприйняття світу.
Викладання української літератури в школі має перетворитися на процес
формування сучасного кваліфікованого читача з аналітичним підходом до
літературного твору й самобутнім поціновуванням його змісту й форми.
Зосередивши в собі найголовнішу інформацію про світ моральних
уявлень та цінностей українського народу, його естетичні погляди й
принципи, складники світогляду та світосприймання, твори української
літератури є чи не найкращим засобом виховання молоді, знайомства з
рідною культурою, духовністю, мораллю. Зазначимо, що саме вивчення
літератури потужно впливає на становлення й розвиток учнівської і
студентської молоді на засадах добра, гуманізму, справедливості.
Значною проблемою сучасності є духовне спустошення, байдужість,
брак любові, відсутність мрій і планів на майбутнє марнування часу,
безсоромне споживацтво. А людина, яка налаштована деструктивно,
руйнує не лише себе, а й поширює агресію на оточуючих. Очевидними
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стали сьогодні і деформація, спотворення світоглядних уявлень, стрімке
знищення духовних орієнтирів. Тому, на наше переконання, немає
актуальнішої проблеми для вчителя української літератури як виховання
гуманної, високодуховної особистості, орієнтованої на мирне існування.
Якщо спробувати сформулювати завдання літературної освіти в
контексті формування гуманної особистості, то це не тільки вміння
сприймати і розуміти художній текст, а й літературні та наукові знання і
аксіологічні основи поведінки, завдяки яким молода людина духовно
збагатиться,
усвідомить
українську
самоідентифікацію,
морально
підготується до ситуацій екзистенційного вибору, що будуть на її життєвій
дорозі. Учень повинен познайомитися з постатями видатних українських
письменників, особистісно сприйняти й осмислити низку художніх творів,
зрозуміти і відчути красу літературного слова, осягнути сутність духовних
цінностей, закладених в основу прочитаних текстів. Саме у процесі
естетичних переживань, духовних осягнень, шкільного аналізу та
інтерпретації тексту учень і сформує уміння сприймати художній текст, а
ще набуде мотивації для самостійного активного читання після закінчення
школи.
Шкільний курс української літератури має ґрунтуватися на
гуманістичних принципах, стверджувати вічні загальнолюдські цінності.
Письменники у різних за жанрами творах показують різні верстви
населення, розкривають талант людини, оспівують людей праці,
прищеплюють інтерес до власної історії, любов до рідної землі, батьків, до
близьких, до ближнього, до братніх народів. Учені повинні усвідомлювати,
що література існує для того, щоб підтримувати людей у тяжкі миті життя,
надихати на подвиги заради інших, додавати сили у подоланні життєвих
негараздів, вказувати шлях розв'язання важливих проблем. Серед
найголовніших вимог, яких повинен дотримуватися педагог у цьому
процесі, є заохочення учнів до самовиховання та самоосвіти, виховання в
них загальнолюдських і національних ідеалів, прищеплення національної
свідомості.
Наведемо деяких представників української літератури і ключові
аспекти їх творчості, які яскраво демонструють гуманістичне спрямування
цього шкільного предмета і надають широкі можливості вчителям
реалізовувати освіту для миру. На уроках української літератури варто
наголошувати на тому, що проблема людини, суспільства та мирного
співіснування була актуальною ще за часів Київської Русі. Ще у давньому
епосі наголошується на загальнолюдських цінностях, основою яких є любов
до Батьківщини і захист людської гідності. Яскравим прикладом цього є
«Слово о полку Ігоревім», «Повість минулих літ». Ці твори аналізувати слід,
спираючись на актуальні сьогодні тенденції розвитку сучасного
суспільства, формуючи природну необхідність добра і миру.
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Ідеї гуманізму і добра рішуче обстоював Григорій Сковорода. Він
закликав людей пізнати себе для того, щоб виявити свої здібності,
закладені природою, усвідомити власні фізичні й розумові можливості. Це
дасть змогу обрати «сродну працю» і працювати, щоб не лише забезпечити
свої духовні й тілесні потреби, а й принести користь суспільству. На нашу
думку, учні мають усвідомлювати, що однією з умов загального щастя
філософ вважав доброзичливе ставлення людини до людини та
взаємоповагу, чистоту помислів та безкорисливість.
У кінці XVIII ст. освітньо-демократичний напрям в Україні знайшов
своє продовження в діяльності І. Котляревського («Наталка Полтавка»,
«Енеїда»). В образі Наталки
І. Котляревський втілив саме такі риси
характеру дівчини, які обстоює народна мораль: вірність сім‟ї, розум,
щирість, доброзичливість, працьовитість, енергійність і наполегливість у
боротьбі за людське щастя, вміння критично оцінювати людей, поважати
людську гідність, вміння бути справжньою дочкою своїх батьків і свого
народу. Виходячи з основних проблем народного гуманістичного
виховання, І. Котляревський у поемі «Енеїда» засуджує, садить у пекло,
всіх тих батьків, які дають своїм дітям неправильне виховання. Доступно і
традиційно побудовано розповідь про покарання тих, хто легковажно
ставився до подружнього життя, нехтував народними звичаями, ухилявся
від шлюбу і прямих батьківських обов‟язків, топтав дівочу честь і чоловічу
гідність.
Не можна обійти увагою і непересічну постать Пантелеймона Куліша,
який творив за умов відсутності державності. Засобом проголошення і
утвердження його ідей стала саме національна література як засіб вияву
національного духу, власної незалежності і свободи народу. Особливо
варто наголосити на тому факті, що саме завдяки П. Кулішу Святе Письмо
вперше зазвучало українською мовою і зіграло велику культурноосвітню
роль.
Слова, життя і доля Тараса Шевченка стали символом національного
самовизначення та національного відродження. Одним із перших в
українській культурі він звернувся до питання про «людську неправду та
неволю». Шевченків «Кобзар» не тільки засвідчує існування української
мови, а й збуджує національну самосвідомість, надихає українське
відродження. Творчість Т. Шевченка, на нашу думку, варто доносити учням
з позиції любові, надії і віри. Саме з любові до України виникає
шевченківська філософія пробудження людської гідності, усвідомлення
знівеченого життя, сили протесту і бунтарства. Улюблений герой
Шевченкових поезій – народний лицар, повстанець-гайдамака, козакзапорожець, що виступає оборонцем рідного краю, носієм народної правди
і честі. Вся сила творчості Тараса Шевченка полягає в тому, що він зумів
серед тиші, ненависті, підозри, загальної заціпенілості
посіяти надію.
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Рання творчість І. Франка є свого роду прикладом служіння літератури ідеї
гуманізму. Віра поета у світле майбутнє народу була непереможною. І.
Франко був справжнім народним трибуном, пророком, який відчував у собі
велику силу повести за собою мільйони безправних людей, вірив у світле
майбутнє народу України. Безсмертна заслуга і велич І. Франка полягає в
тому, що він був одним із найперших поетів у світовій літературі, який так
глибоко, так яскраво й могутньо відтворив образ народних мас як творців
історії, невтомних борців за прогрес, свободу і щастя.
Михайло Коцюбинський був і залишається зразком героїчного
служіння українській літературі. Він активно відтворював українські
дійсність, доводив право людини на життєвий вибір, за яким стоїть вічне
питання про сенс життя, про вміння і можливість гідно прожити його.
Гуманістичні ідеали письменника, який не замикався в національній
проблематиці, а гармонійно поєднував національне й загальнолюдське,
представлені в творах «Інтермецо», «Цвіт яблуні», «Дорогою ціною»,
«Хвала життю», «Тіні забутих предків» та ін. Михайло Коцюбинський
своїми творами переконував читачів, що світлі вічні ідеали – добро, краса,
людяність, прагнення до волі – залишаються завжди актуальними.
Поезія Лесі Українки також прославляє народну мораль і
гуманістичний ідеал трудового народу. Головне завдання вона бачила у
звільненні свого народу від ярма духовного і соціального кріпацтва.
Грамотне тлумачення вчителем української літератури світоглядних
переконань Лесі Українки надає можливість подивитися на її філософію
через естетику, що постає дуже важливим кроком до вирішення проблеми
сучасної української духовності і культури, зокрема її самоідентифікації.
Розглядаючи
на
уроках
української
літератури
творчість
Ольги
Кобилянської, на нашу думку, варто звернути увагу учнів на створений нею
новий тип сильної й непересічної особистості з «ідеальними вимогами до
життя», з прагненням до вищої духовності та індивідуальної свободи, з
палким бажанням прислужитися рідному народові. Оригінальні художні
твори письменниці дають змогу з'ясувати сутність людини в просторі,
побачити її генетичний зв'язок із часом, адже в кожному творі конкретні
герої, порушені проблеми більшою чи меншою мірою несуть на собі
відбиток прагнення людини до миру з собою та оточуючими.
Суперечливою, хоча яскравою постаттю української літератури був і
залишається Валер‟ян Підмогильний. Несприйняття тодішньої дійсності та
ідеології, вболівання за долю українства визначили його страдницьку долю.
Письменник не міг обминути трагедії українського народу в своїх творах.
Гуманізм творів цього автора виявляється у тому, що на першому місці в
його прозі стоять не події, а людина, внутрішній стан її душі. Чимало
художніх здобутків митця є зразком соціально-психологічного твору, де
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письменник майстерно розкриває психологічний стан персонажів, їх
переживання та думки.
Не менш яскрава особистість Василя Симоненка – одного з
найяскравіших представників шістдесятництва. Все життя поета –
літературний бунт, у процесі якого Василь Симоненко витворив свою,
альтернативну реальність з неповторним духовним світом і цінністю кожної
особистості і протиставив її стандартним істинам радянської літератури. Він
вирвався із замкнутого кола радянської ідеології, заперечив усталені
цінності і взяв за орієнтир високу моральність, гуманізм, духовну і творчу
свободу.
Звертаючись до гуманістичних ідеалів, варто акцентувати увагу учнів
на творчості Василя Стуса, якого по праву вважають одним із
найвизначніших поетів двадцятого століття. Поет намагався своїми творами
зануритися в глибини людської душі, її психологічного й філософського
світосприйняття, проникнення в довколишній суспільний лад, а головне в
саму сутність стану українського народу як цілості та окремої людини в
обставинах неволі.
З ім‟ям Олеся Гончара пов‟язана непроста епоха в історії української
нації, закарбована Великою Вітчизняною війною, післявоєнним лихоліттям,
радянським політичним режимом, брежнєвським застоєм, Чорнобильською
катастрофою. Життєствердний оптимізм, властивий творчості письменника,
завжди був орієнтовний на служіння народові. Як у публіцистичних, так і у
прозових творах Олеся Гончара йдеться про загальнолюдське.
Усі твори Григора Тютюнника, запропоновані до прочитання шкільною
програмою, пронизані ідеями гуманізму, ідеалом простої людини, яка,
живучи здебільшого в складних соціальних і матеріальних обставинах, без
достатку, сповідує святі закони народної моралі, правди й милосердя.
Морально-етичний і художній потенціал творчості Григора Тютюнника
надзвичайно високий. Спадщина письменника була, є і буде сучасною, бо
вічними залишаються принципи добра, правди, милосердя, які великий
гуманіст проголошував у своїх творах.
Не можна оминути увагою ї творчість Ліни Костенко. Її творам
притаманна простота, чіткість, виваженість написаного. Її творчість несе
нам ідеали добра, правди, істини, справедливості, гуманізму й краси.
Поетеса
здатна
по-філософськи
глибоко
осмислювати
дійсність,
висловлювати нові, оригінальні думки у чудовій поетичній формі, на крилах
своєї обдарованості нести читачеві прекрасне слово поезії. Вона ставить
гострі проблеми буття: про митця в суспільстві, про мистецтво і його
значення в житті кожної людини, про історичну пам‟ять народу, про любов
до України, до землі батьків, про обов‟язок талановитої людини перед
суспільством.
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Повернення творів Івана Багряного, як і його імені, до української
літератури є визначною подією пострадянського періоду. Надзвичайною
невгасимою вірою в людину просякнута вся творчість Івана Багряного,
ідеєю в якого є віра в те, що потворна радянська дійсність, пекло котрої він
показав у своїх творах, не знищила й не знівечила людського й
національного
духу
української
людини.
Звеличення
людської
індивідуальності, наголошення на цінності кожного людського життя
червоною ниткою проходить у творах Івана Багряного.
Твори української літератури удосконалюють духовний світ
особистості, забезпечують різнобічний і добродійний вплив на свідомість
молоді, тобто виступають як джерело пізнання, духовного збагачення і
формування її світогляду.
На нашу думку, вчитель на уроках української літератури покликаний
не тільки надати дитині ґрунтовні знання, а й виховати унікальну
особистість, спроможну успішно самореалізовуватись у мирному соціумі як
громадянин-патріот та гуманіст. Учителі-філологи засобами української
літератури покликані залучати школярів до фундаментальних національних
цінностей, які базуються на традиціях, звичаях, ментальності народу, його
етнічній і національній самосвідомості.
Українська
література
як
навчальний предмет несе
в
собі
потужний
заряд
духовної енергії, що здатна впливати на людську
особистість, зокрема на учнівську молодь. Саме література спроможна
через слово від покоління до покоління передавати загальнолюдські
цінності, позитивно впливати
на формування світогляду, інтелекту,
творчих здібностей особистості, відтворювати духовний світ українця
Література
допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ учня,
впливає на його свідомість, розвивати інтелектуальні й творчі здібності.
Основне
завдання вчителя української літератури – виховання
національної самосвідомості, гідного почуття громадянина України, гордої
приналежності до свого роду, родини, до української нації, високої поваги
до інших націй, прагнення жити в мирі і злагоді.
Українська література виконує естетичну, пізнавальну та виховну
функції. Адже кожен твір, запропонований до вивчення, не лише
відображає певну історичну дійсність і людину в ній, її внутрішній світ, а
й має виховувати нову українську особистість, вільну, розкріпачену в
своєму самовираженні, розвинену духовно, морально, етично, естетично.
Уроки української літератури в умовах демократичної, відновленої
держави повинні формувати оптимістичні, творчі настрої нового покоління,
високі риси шляхетності та гуманізму. Аналіз художнього твору має
викликати радість спілкування
учня
з
мистецтвом,
збуджувати
патріотичні почуття, формувати стійкі переконання, розвивати творче
самостійне мислення. Літературний твір вивчається не для того, щоб
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віддати данину минулому, а значно більшою мірою для того, щоб учні
могли усвідомлювати, звідки ми, хто ми й для чого ми живемо, щоб
збагачувати й розширювати свій світогляд, утверджуючи все найцінніше,
що є в нашій історії і культурі.
Завдання вчителя – повернути втрачений престиж національної
літератури, позбутися нав'язаного комплексу її меншовартості, виховати
активного, естетично розвиненого та вимогливого її читача. Педагог
усіма засобами навчання має переконати учня, що українська література
– самобутня і цікава, українська мова – багата і прекрасна, а український
народ – талановитий народ.
Виховування інтересу до вивчення української літератури нерозривно
пов‟язане з формуванням гуманістичних ціннісних орієнтацій сучасної
особистості, яка відчуватиме свою співпричетність до української
національної культури, ідентифікуватиме себе з українською нацією й
реалізуватиме свої потенційні можливості на благо України.
Сьогодні, як ніколи, перед викладачами і вчителями української
літератури постає важливе завдання – максимально використовувати
величезний потенціал, який несе в собі художнє слово. Саме українська
література є носієм потужного заряду духовної енергії і здатна передавати
загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління. Вона є
одним із найпотужніших засобів формування національної свідомості,
високих ідеалів добра і миру, почуття гуманності і патріотизму. На
прикладах літературних творів учні мають зосередитись на гуманістичних
питаннях, на проблемі вибору життєвої мети, вибудовувати вміння мирно
співіснувати в сучасному просторі. Кожен урок української літератури
повинен стати уроком формування гуманної особистості, орієнтованої на
життя у мирному суспільстві.
Ми маємо усвідомити, що літературна освіта – ключова складова
формування соціальної й моральної
особистості учнів, оскільки саме
література є могутнім джерелом національної духовності, своєрідним
генетичним кодом, національною пам'яттю народу. Якісна літературна
освіта покликана сформувати мислячу, емпатійну та креативну особистість,
зразкового читача, який здатен усвідомлено обирати гуманістичні ідеали та
прагнути мирного співіснування.
Засобами української літератури вчителі покликані залучати школярів
до вічних національних цінностей, що базуються на традиціях, звичаях,
ментальності народу, його етнічній і національній самосвідомості.
Літературна освіта повинна реалізовуватися на засадах безперервного
формування системи ціннісних орієнтацій учнівської молоді. Це забезпечить
духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь. Кожен учень має
чітко усвідомлювати себе представником своєї нації, носієм національної
культури.
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На нашу думку, літературу варто сприймати як першооснову
духовного та соціального розвитку суспільства. Уроки української
літератури повинні стати основою патріотичної виховання учнів, їхнього
громадського становлення, високої моральності та прагнення жити в
мирному суспільстві. Формування ціннісних орієнтацій сучасної учнівської
молоді, яка відчуватиме свою причетність до української національної
культури,
усвідомлюватиме
себе
частинкою
української
нації
й
реалізуватиме свої потенційні можливості на благо України і в ім‟я мирного
існування суспільства, має здійснюватися засобами української літератури.
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Valentyna Hordienko

EDUCATION FOR PEACE AS A BASIS OF TEACHING
THE SCHOOL COURSE OF UKRAINIAN LITERATURE
Summary. The article deals with the key principles of the use of literary
education (in particular, the teaching of Ukrainian literature) for forming humanistic
principles and ideals in the students’ youth outlook. The main features of the
implementation of education for peace at the lessons of Ukrainian literature are
outlined in view of the present social situation and historical background of the
upgrading literary education in the conditions of development of post former Soviet
and modern digital society. Literary education is regarded as a powerful carrier of the
identity of the nation, its genetic code, a means of forming a humane personality
oriented towards living in a peaceful society. Ukrainian literature has to perform
aesthetic, cognitive and educational functions. The lessons of Ukrainian literature in a
democratic and renovated state should form optimistic, creative mood of the new
generation, high features of nobility and humanism. Literature is one of the most
accessible types of culture and art for contemporary youth, and, therefore, the
teachers of literature have almost the greatest opportunity to influence the formation
of the spiritual world of each individual, influence his or her emotional sphere, but
also, accordingly, the formation of a system of values of the future generation. The
student must get acquainted with the figures of prominent Ukrainian writers,
personally perceive and comprehend a number of artistic works, understand and
reckon the beauty of the literary word, conceive the essence of the spiritual values
laid down in the basis of read texts. A literary work should be studied not to pay
tribute to the past, but to a greater extent, so that students can understand where we
are from, who we are and what we live for, to enrich and expand our outlook, by
affirming all the most valuable things that are in our history and culture. The lessons
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of Ukrainian literature should become the basis of the patriotic education of students,
their social formation, high morals and the desire to live in a peaceful society.
Key words: literary education, Ukrainian literature, humanism, humanistic
ideals, peaceful coexistence, national identity.
Wałentyna Hordijenko

EDUKACJA DLA POKOJU PRZEZ PRYZMAT WYKŁADANIA KURSU
SZKOLNEGO LITERATURY UKRAIŃSKIEJ
Streszczenie. Artykuł rozpatruje kluczowe zasady korzystania z edukacji
literackiej (mianowicie wykładania literatury ukraińskiej) dla kształtowania u
młodzieży studenckiej zasad i ideałów humanistycznych. Określono podstawowe cechy
realizacji edukacji dla pokoju na lekcjach literatury ukraińskiej ze względu na obecną
sytuację społeczną oraz uwarunkowania historyczne rozwoju edukacji literackiej w
warunkach rozwoju postsowieckiego i nowoczesnego społeczeństwa cyfrowego.
Edukacja literacka jest postrzegana jako potężny nośnik tożsamości narodu, jego kodu
genetycznego, środek kształtowania ludzkiej osobowości zorientowanej na życie w
społeczeństwie pokojowym. Literatura ukraińska powinna pełnić funkcje estetyczne,
poznawcze oraz wychowawcze. Lekcje literatury ukraińskiej w warunkach państwa
demokratycznego, odnowionego muszą kształtować optymistyczne, twórcze nastroje
nowego pokolenia, wysokie cechy szlachetności oraz humanizmu. Właśnie literatura
jest jednym z najbardziej dostępnych rodzajów kultury i sztuki dla współczesnej
młodzieży, a zatem nauczyciele literatury mają jedną z największych możliwości
wpływu na kształtowanie się świata duchowego każdej osobowości, wpływu na jej
sferę emocjonalną, a więc także kształtowania systemu wartości przyszłego pokolenia.
Uczeń musi zapoznać się z postaciami wybitnych pisarzy ukraińskich, osobiście
odebrać i przemyśleć szereg utworów literatury pięknej, zrozumieć i odczuć piękno
słowa literackiego, dotrzeć do istoty wartości duchowych określonych w podstawie
przeczytanych tekstów. Utwór literacki powinien być studiowany nie dlatego, żeby
oddać hołd przeszłości, a zdecydowanie w większym stopniu, żeby uczniowie mogli
uświadamiać, skąd jesteśmy, kim jesteśmy i po co żyjemy, żeby wzbogacić i
rozszerzyć swój światopogląd, potwierdzając wszystko, co jest najcenniejsze w naszej
historii i kulturze. Lekcje literatury ukraińskiej muszą stać się podstawą wychowania
patriotycznego uczniów, ich formacji społecznej, wysokich obyczajów oraz pragnienia
żyć w społeczeństwie pokojowym.
Słowa kluczowe: edukacja literacka, literatura ukraińska, humanizm, ideały
humanistyczne, pokojowe współistnienie, tożsamość narodowa.
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Борис Чернов,
Катерина Ковальська,
Людмила Воловик

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ
І «ДИДАКТИКИ ГЕОГРАФІЇ» В ПОЛЬЩІ
Анотація. Висвітлюється розвиток загально-дидактичних методів навчання і
методів навчання географії середини ХХ ст. – активного використання
традиційних методів навчання (словесних, наочних і практичних) до появи
проблемного навчання, теоретично і методично обґрунтованого видатним
польським дидактом Вінценти Оконем. Коротко схарактеризовано діяльність
попередників, серед яких найбільший вплив на розвиток творчих методів
навчання мав Я. Давід, який першим у світовій дидактиці висловив вимогу
навчати майбутніх громадян країни на основі чуттєвого і інтелектуального
пізнання з обов’язковою організацією практичної діяльності учнів. К. Сосницький,
Б. Наврочинський та ін. здійснювали науковий пошук з метою удосконалення
процесу навчання на основі розвитку творчих потенцій учнів. Відомі дидакти ХХ
ст. Вінценти Оконь і Чеслав Купісєвич розробили і теоретично обґрунтували
методи проблемного навчання, які поширились по всій Східній Європі, зокрема й в
Україні. Чеслав Куписевич експериментально досліджував упродовж 20 років
проблему розвитку методів навчання, зокрема й методів проблемного навчання,
але першим дидактом вважають Винцента Оконя. Проблемне навчання внаслідок
необізнаності і неусвідомлення суті методики складно і важко поширювалось
серед польських учителів географії, але з часом набуло масового характеру, про
що свідчать численні публікації з досвіду роботи вчителів географії у методичних
часописах.
Ключові слова: видатні дидакти Польщі, традиційні методи, методи
проблемного навчання, В. Оконь, Ч. Купісєвич.

Вступ. У середині 60-х років ХХ ст. методисти, дидакти і вчителі
критикували традиційну систему навчання не тільки в Польщі, а й в усій
Східній Європі, зокрема і в Україні. І винуватцем цього був Вінцент Оконь,
директор Науково-дослідного інституту педагогіки у Варшаві. Його праця
«Основи проблемного навчання» була двічі видана у Польщі, а у 1968 р. у
Москві, купити її було неможливо. Ця праця стала бажаним посібником для
усіх, хто прагнув змін традиційної освітньої системи. Одразу виникли
питання: «невже до цієї праці не було публікацій про проблемне навчання?
Якщо були, то чому вони пройшли повз увагу спільноти дидактів і учителів?
Потрібно зауважити, що попередники були, починаючи з ХІХ ст.
Дидактичні пошуки здійснювалися багатьма педагогами і психологами, але
найбільш відомий з них - Я. Давід. На думку В. Оконя, важливий внесок
Я. Давіда у розвиток дидактики становила його праця «Наука про речі»
(1882 р.), в якій він узяв за основу процес пізнання «природи речей», а в
якості психологічного фундаменту навчання - психічний процес. Головне,
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що Я. Давід першим у польській дидактиці і одним із перших у світовій
дидактиці сформулював вимогу, відповідно до якої навчання повинно
засновуватись на чуттєвому і інтелектуальному пізнанні, а також
практичній діяльності, і довів, що тільки усе це може гарантувати
ефективність
навчання».
Ця
вимога
педагога
почала
активно
1
реалізовуватись в Польщі тільки із середини ХХ ст. .
У середині ХХ ст., за Ч. Куписевичем, К. Сосницький ще у 1948 р.
вважав, що оскільки існує штучне (шкільне) і природне учіння, то й існує
два методи навчання: привнесене і пошукове. Водночас, Б. Наврочинський
виділяв три методи навчання: привнесений, пошуковий і лабораторний.
Тобто
елементи
проблемного
навчання
вже
пропонувалися
Б. Наврочинським, який вважав, що пошуковий метод виокремлюється у
роботах учнів, «які шукають знання».
На думку В. Оконя, судження Б. Наврочинського були більш
глибокими. У праці «Принципи навчання» він висловив ряд критичних
зауважень
щодо
запропонованих
Дж. Дьюї
послідовних
ступенів
дослідження дійсності. Б. Наврочинський підкреслював, що запропоновані
послідовні ступені пізнання як процес навчання Дж. Дьюї ототожнював з
процесом наукового дослідження. Разом з тим, Б. Наврочинський
запропонував своє бачення процесу дослідження: «Залежно від природи
проблеми можна казати тільки те, що коли проблема складна, її необхідно
розбити на більш прості частини з допомогою запитань, які на відміну
основного або головного назвемо допоміжними. Необхідно відрізняти їх від
навідних
запитань.
Пошуки
закінчуються,
коли
учень
знайшов
задовольняючу його відповідь на поставлену проблему. Тому необхідно
дати правильне формулювання отриманого результату і визначити його
місце в системі наукових понять»2. На думку В. Оконя, Б. Наврочинський
намагався надати послідовним ступеням пізнання більш «шкільний»
характер при одночасному «згортанні» принципової ідеї
Дж. Дьюї про самостійне розв‟язання проблеми. Висловлені судження
Б. Наврочинського, не сприйняті сучасниками, пізніше лягли в основу
теорії проблемного навчання. Зазначимо, що його слушна методична
порада щодо розв‟язання складної проблеми, яку «необхідно розбити на
більш прості з допомогою запитань, які на відміну основного або головного
назвемо допоміжними», є основою сучасного частково-пошукового методу
проблемного навчання, коли «вчитель складну проблемну задачу
розчленовує на кілька допоміжних задач і тоді розв‟язування кожної з них
1

Оконь В. Основы проблемного обучения; [пер. с польск. С. Ф. Жуйкова]. – М.,
1968 – 208 с.
2
Оконь В. Главные направления модернизации дидактического процесса. //
Проблемы социалистической педагогики; [материалы 1-й науч. конф. учѐных-педагогов
соц. стран]. – Москва: Педагогика, 1973. – С. 357-368.
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полегшить наближення учнів до розв‟язання всієї проблемної задачі.
Вчитель спрямовує учнів на пошуки способу розв‟язання не цілісної задачі,
а окремих її елементів, що в сукупності ведуть до розв‟язання поставленої
проблеми»3.
Таким чином, попередники заклали фундамент подальшого розвитку
дидактики в Польщі і, звичайно, проблемного навчання. Тому метою статті
є дослідити розвиток методів навчання в польській загальній дидактиці і
дидактиці географії середини ХХ ст. Завданнями дослідження є:
1) проаналізувати наукові розробки; 2) схарактеризувати розвиток методів
навчання в польській загальній дидактиці і дидактиці географії.
Виклад основного матеріалу. У 60-х рр. ХХ ст. навчання майбутніх
громадян в колишніх соціалістичних країнах відбувалось в умовах
уніфікованості навчальних планів, шкільних програм, підручників, методів і
форм навчання, формалізму виховних заходів, ігнорування школою вікових
і індивідуальних особливостей учнів, засилля авторитарних способів
навчання. В статті В. Кошарські (W. Koszarski) «Про розвиток навчання
географії в Польській Народній Республіці за 25 років» (1945-1970 рр.)
зазначалося, що за двадцять п‟ять післявоєнних років на освітянській ниві
усе було тихо і спокійно: звичайно, в часописі «Географія у школі»
(«Geografia w szkole»), який почав видаватися в Польщі з 1948 р.,
висвітлювались питання і традиційних методів навчання, і результати
конкурсів доповідей учителів з методики навчання географії, які сприяли
активізації діяльності учителів і їх ініціативи. Тоді ж В. Оконь зауважив, що
за цих умов формувались і відповідні характерні риси учня: «Учень – це
істота відносно пасивна, покірлива, старанна і несамостійна. Зразком
такого ідеалу є перший учень – взірець традиційної школи. Своєю
зразковістю завдячував не незадоволеній допитливості або живому розуму,
а насамперед - хорошій пам‟яті, великій старанності і бажанням отримувати
високі оцінки з усіх предметів. Водночас традиційна дидактика,
розглядаючи учня як посудину, яку потрібно наповнити знанням, не
хвилюючись про саму «посудину», концентрувала свої зусилля на вчителю.
Саме йому підказувала, як він повинен наповнювати «посудину».
Цей період дуже добре схарактеризував славнозвісний Ернст
Неізвестний: «З юних років, – писав він, – я обтяжувався «сплющеною»
свідомістю, уроки іноді відповідав віршами. Вчителю б зрадіти, так немає,
мене піддавали остракізму. Це був час, в якому не було ні дня, ні ночі, ні
вечора, ні ранку ... Тут була бездуховність. Відсутність вимірювань душі.
Площинне бачення світу, перетворення кольорового простору в

3

Чернов Б.О., Методи навчання географії в школі. пос. для вчителів. – К.:
Рад. школа, 1986 – 174 с.
~ 228 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

безкольорове ... Де в'янення замість руху, рутина як принцип, ентропія як
мета»4.
Талановиті діти вривались у цей затхлий світ «яскравими зірками,
втілюючи в своєму світінні саму суть Дитинства, Таланту, Гармонії, - і так
страшно, що більшість з них згаснуть, як метеорити в щільних шарах нашої
«дорослої» атмосфери, перетворившись в тьмяні камінчики. А ми так і не
встигнемо нічого зрозуміти ... І найстрашніше - ці Таланти - яскраві
особистості обдарованих учнів - викинуті на звалище самою школою. Це
тривожний набат всього дитинства, його дзвону дзвони»5.
Уся спільнота науковців, дидактів, методистів, учителів не зреагували
на цей виклик суспільства. Однак В. Оконь у книзі «Основи проблемного
навчання» обгрунтував необхідність застосування проблемного навчання.
Схарактеризував його значення: «Головний зміст сучасної дидактики
полягає у тому, щоб втілити можливості у дійсність, щоб збудити
можливості учнів, розширити і максимально використовувати ці можливості
для розвитку їх особистості, яка не народжується сама по собі, для
виховання усебічно розвинених людей… І для цього є багато джерел, до
яких належать: засвоєння готових відомостей; творча дослідницька
діяльність учнів; емоційне переживання під час
сприймання різних
цінностей як необхідне доповнення до інтелектуально пізнавальної
діяльності і практична діяльність. Це чотири головні напрями пізнання і
перетворення світу в усьому його багатстві у доступних для учнів межах
при максимальному використанні їх можливостей… і підготовка молоді до
швидко змінюваних умов життя не може спиратися ні на зразки, ні навіть
на педагогічні традиції, які необхідні тільки у початковий період
навчання»6. І підкреслював, що вчення, в якому учень виконує завдання
не самостійно, має мізерну цінність, оскільки воно позбавляє його контакту
з дійсністю і внаслідок цього не створює умов для розвитку самостійності в
мисленні і дії. Вирішальною умовою розвитку самостійного мислення є
набуття нових знань шляхом розв‟язання проблем. Йдеться про знання і
проблеми, які є новими тільки для учня, а не його вкладом у науку.
У 1971 р. в Москві на першій науковій конференції учених-педагогів
колишніх соціалістичних країн з проблем педагогіки В. Оконь навів
переконливі докази невідкладної необхідності застосування проблемного
навчання: «У освітньому процесі потрібно навчити їх користуватися (у
школі і дома) самостійно продуманими способами розумової праці, які
гарантують отримання оптимальних результатів. Справжнє проблемне

4
5
6

– 208 с.

Неизвестный Э. Древо жизни // Новое время. – 1989. – № 13. – С. 46-47.
Мариничева О. Самые обычные дети // Комс. правда. – 1987. – 31 мая.
Оконь В. Основы проблемного обучения; [пер. с польск. С. Ф. Жуйкова].- М., 1968
~ 229 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

навчання, без сумніву, є одним із найкоротших шляхів, які ведуть до
раціонального учіння»7.
У 1990 р. У Москів видано працю В. Оконя «Вступ до загальної
дидактики». Розкривши методологічну суть категоріального апарату
дидактики, природно, що В. Оконь значну увагу приділив «проблемному
викладанню-учінню» та «методам викладання-учіння», схарактеризувавши
«розвиток методів викладання» і «різні аспекти методів навчання». Вчений
на основі аналізу наукових дидактичних надбань теоретично обґрунтовує
власну класифікацію методів навчання, в якій об‟єднує традиційні,
проблемні і нові методи. Після цього на конкретних прикладах різних
навчальних дисциплін методично грамотно показує реалізацію їх на
практиці. Класифікація об‟єднує чотири групи: методи засвоєння знань, які
за основу беруть пізнавальну активність репродуктивного характеру;
методи самостійного оволодіння знаннями, які називають проблемними, в
основі яких лежить творча пізнавальна активність під час розв‟язання
проблеми; експонуючі методи (оцінюючі) з домінуванням емоційнохудожньої активності;
практичні методи, що характеризуються
переважанням практично-технічної діяльності, яка змінює оточуючий світ
або створює його нові форми8.
Таким чином, В. Оконь не лише теоретично обґрунтував і на підставі
експериментальних досліджень дав вичерпну характеристику самостійності
мислення, учінню і досліджень учнів, поняттю проблемного навчання, але й
на конкретних прикладах з різних предметів, зокрема й географії. У розділі
«Приклади дидактичних проблем» показав методику застосування
проблемного навчання, адекватну закономірностям психічної діяльності
учнів.
Це було нове слово в дидактиці. Тому усі зрозуміли – настала нова
епоха у шкільній освіті і розпочали кожний на своєму рівні втілювати у
життя нові вимоги в дидактиці. Ідея В. Оконя підтвердилася новими
дослідженнями як в самій Польщі, так і в інших країнах у працях з географії
М. Ковалєвської і Л. Панчешнікової, в загальній дидактиці І. Лернера,
М. Махмутова, Ю. Бабанського, в Україні у посібнику для вчителів «Методи
навчання географії в школі» (1996) Б. Чернова і В. Корнєєва.
На перший погляд, видатний польський дидакт Чеслав Купісєвич
начебто залишився у тіні і його голос не був почутий. Насправді член
Польської академії наук, завідувач кафедри дидактики Варшавського
університету Чеслав Купісєвич одним з перших на високому науковому і
експериментальному рівні розпочав вивчати навчальний процес. Він у
1960 р. видав працю «Про ефективність проблемного навчання», у 1973 р.
7

Оконь В. Главные направления модернизации дидактического процесса. – М.,
1973. – с. 362.
8
Оконь В.Введение в общую дидактику. – М., 1990. – С. 271.
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на основі теоретичних і методичних узагальнень – підручник «Основи
загальної дидактики». Це видання в Польщі витримала шість видань, а у
1986 р. було видано в Москві. У праці автором підсумовано понад
двадцятирічні дослідження проблем дидактики. Безумовно, ця праця
знайшла вдячних науковців з дидактики, методистів-предметників і
Учителів.
Як відомо, ідеї проблемного навчання були поширені і оприлюднені в
Польщі у 1970/1971 н. р. в новій навчальній програмі. Однак публікувалися
статті з досвіду роботи за традиційними методами навчання. Інакше й не
могло бути, адже одночасно освітній процес у всіх школах і роботу усіх
учителів не перебудуєш. Прикладом є опис алгоритму навчання географії,
наведений Яном Мордавські (Jan Mordawski): «Велику кількість інформації
на одному уроці, повідомлення малозначущих відомостей, труднощі
здійснення повного контролю за роботою учнів, невміння учнів
контролювати свою роботу, що гальмує ініціативу і активність учнів,
самостійність їх мислення… Значною мірою цьому сприяють і підручники
географії, які містять відомості у готовому вигляді і не активізують
мислення учнів. Підручники слабо навчають умінню співставляти,
узагальнювати, робити висновки, тобто вмінням, тісно пов‟язаним з
розвитком мислення»9.
Був і оригінальний практичний досвід учителів географії з подолання
традиційного навчання. Учителі по мірі своїх здібностей намагались
удосконалити освітній процес з вивчення географії, полегшити сприймання
учнями складного для них матеріалу. Так, Едмунд Стуцкі (Edmund Stucki)
висвітив досвід проблемного методу навчання на уроці у IV класі в школі
повіту Торунь на тему «В краю нафти». В основу уроку покладені закони
психології, демонструється методика його проведення з використанням
посібників, пояснюється характер домашнього завдання.
Для активізації розумової діяльності учнів Богдан Коженeвські
(Korzeniewski Bohdan) виготовив унікальний прилад «Горизонтаріум», який
дозволив учням самостійно визначати висоту Сонця над горизонтом в
різний час доби і року. Вітольд Кранaс (Witold Kranas) успішно
застосовував під час навчання учнів елементи астрономії на уроках
географії винайденим ним приладом «Фазограмом» – моделі астрономічних
явищ, які полегшували сприймання річного руху Сонця, добового руху
Землі навколо Сонця в різні пори року як у V класі початкової школи, так і
в I і ІV класах ліцею.

9

Мордавски Я. Опыт разработки модели урока географии на основе принципов
современной дидактики / Ян Мордавски // Геогр. в школе (Москва). – 1978. – № 3. – С.
61-63.
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З переходом на нову програму з географії у 1982/1983 н.р. виявилась
недосконалість структури курсу для V класу, особливо в розділі «Земля як
планета». Ядвіга Міхалчик (Jadwiga Michalczyk) пояснює недосконалість
курсу невдалою послідовністю викладу матеріалу, а, за свідченням
Я. Кондрацкі (J. Kondracki), експериментальне навчання виявило суттєві
труднощі засвоєння опанування учнями змісту курсу з загальної географії.
Виявилось – винна форма викладу матеріалу у підручнику.
Знайшовся талановитий учитель Ян Вінклевські (Jan Winklewski), який
розробив модель горизонту, яка спрощувала засвоєння не тільки поняття
«горизонт», а й понять азимуту, географічної сфери, визначенню висоти
пунктів над горизонтом, положення Сонця, зірок тощо.
Оскільки навчальні і справжні учнівські дослідження на уроках
неможливі, тому в загальноосвітніх ліцеях Польщі у 1970/1971 н. р. у нові
програми було уведено в освітній процес факультативи. Ними було
передбачено загальні рекомендації вчителям з проблемного навчання.
Чеслав Відельські (Czeslaw Widelski) з метою координації роботи учителів
географії з цієї форми роботи висвітив проведення семінарського заняття з
оприлюдненням досвіду самостійного складання учнями старших класів
ліцею м. Кунта монографії.
Для плідної роботи учителів з організації учнів на самостійне
дослідження
географічного
середовища
передбачено:
публікація
бібліографії з проблем географії міст; виступи учителів з доповідями на
конференціях окружних методичних центрів з методики організації
наукової роботи учнів; врахувати у планах методичних колективів місцеві
умови для підготовки типових монографій з дослідження оточуючого
середовища, демографічних проблем і господарських комплексів10.
Для учнів IV класу Здіслав Баторович (Zdislaw Batorowicz) розробив
факультативний курс «Вивчення середовища», у якому передбачив
складання комплексних монографічних описів невеликого населеного
пункту, сільськогосподарського району, або окремої галузі промисловості
на основі власних самостійних досліджень. Вважається, що подібне
навчання сприяє заохоченню учнів до дослідницької роботи, розвитку
загальної культури, формує практичні дослідницькі вміння.
Константа Світальські (Konstanty Switalski) pозробила рекомендації
для факультативів з економічної географії з написанням монографії про
комбінат «Манєчка» (повіт Шрема) – великого сільськогосподарського
підприємства. Вивчення і монографічний опис історії і діяльності цього

10

Widelski Czeslaw. Monografia miasta w systemie prac tksperymentalnej grupy
fakultatywnej geograficzno-ekonomicznej. Монография города в системе работы
экспериментальной факультативной группы [учащихся лицея] / Czeslaw Widelski; [пер. с
польск. И. Ерофеева]. – М., 1970. – С.36.
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комбінату розраховано на три роки занять за складеним планом. Подібні
дослідження формують самостійну пізнавальну діяльність учнів11.
Вже у 70-х рр. ХХ ст. в польській шкільній освіті почали з'являтись
перші статті учителів з досвіду проблемного навчання учнів географії,
організації елементарних і наукових самостійних досліджень. Так, на
підставі
загально-дидактичних
теоретичних
положень
проблемного
навчання, обґрунтованого В. Оконем, З. Баторович розробив методичну
основу типології проблемних задач для навчання географії і розкрив
методику проблемного викладу матеріалу на учнівських лекціях.
З. Батарович приділив увагу на активізацію розумової діяльності учнів
під час усного викладу матеріалу з допомогою системи проблемних
запитань по карті і до ілюстрацій підручників, які може використати будьякий учитель12.
З‟явилась і перша розробка структури проблемних уроків.
Яна Мордавські (J. Mordawski), під час яких учні оволодівають не лише
дослідницькими уміннями, а й навичками логічного мислення, що сприяло
розумінню залежності і взаємозв‟язку між окремими фактами і явищами.
С. Зайонц (S. Ząjac) зазначає, що розв‟язуючи проблему наступності,
польські дидакти зауважують, якщо у молодших класах важливу роль
відіграє метод безпосереднього спостереження та метод використання
наочних засобів і розвиток уявлень про поняття йде від орієнтовного
визначення їх властивостей, то у старших класах формуються повні
визначення понять. У старших класах у процесі проблемного навчання у
пізнавальних
цілях
переважають
узагальнення,
встановлення
закономірностей і реалізація знань на практиці.
У польських дидактів і учителів є також оригінальні підходи до
навчання географії, зокрема застосування еволюційно-ландшафтного
методу як одного із способів навчання регіональної географії. Я. Коп
(J. Kop) пояснює, що принципи методу реалізуються на прикладі вивчення
учнями теми «Економічний розвиток Келецько-Сандомирської височини» у
третьому класі загальноосвітнього ліцею. Застосування еволюційноландшафтного методу яскраво ілюструє план уроку: повторення відомостей
про природне середовище височини; характеристика первинного
ландшафту височини на основі історії Польщі; розвиток господарства на
території височини; результати господарської діяльності людини на
території регіону. Запропонований метод сприяє формуванню в учнів
самостійного мислення під час встановлення взаємозв‟язків між природним
11

Switalski Konstanty. Monografia regionu rolniczego / Konstanty Switalski // Geogr.
szkole. – 1970. – № 2. – 84-89.
12
Batorowicz Z. Pojęcie problemu i nauczania problemowego w geografii /
Z. Batorowicz // Geogr. w szkole. – 1980. – 33. – № 3. – S. 120-126.
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середовищем і впливом господарської
діяльності людини на різних
історичних етапах, встановленню яких сприяють зв‟язки географії і історії,
біології і хімії.
У 1982/1983 н.р. польська школа перейшла на нові програми
навчання географії, якою передбачено вивчення типових ландшафтів за
єдино обраним принципом у розділі «Огляд окремих ландшафтів Землі». І
одразу деякі неточності: типологія ландшафтів відносна, зокрема, не
вказані критерії і методи дослідження; єдиний принцип не можна
застосовувати, не відомо, що передбачає цей принцип? 13. У цьому розділі
передує курс «Ландшафти Польщі». У процесі його вивчення учні
засвоюють уявлення про ландшафт як сукупність рис, специфічних для
кожної ділянки земної поверхні, про еволюційні зміни в ландшафті, про
взаємодію окремих складових ландшафту і їх характеристик, про вплив
людської діяльності на ландшафт. Низовинні ландшафти вивчаються після
високогірних. За цих умов учителі віднайдуть і відповідні методи їх
вивчення.
Нова програма спонукала учителів до більш активної і різноманітної
діяльності учнів у географічних гуртках. Як повідомляє Е. Зурек (E. Źurek),
характерними стали самостійні учнівські дослідження у рідному краї за
такими темами: характер забруднення атмосфери; причини забруднення
поверхневих вод і визначення якості питної води; проблеми збереження
зелених насаджень в населеному пункті і навколо; з‟ясування величини
шуму і його вплив на здоров‟я людей та ін.14.
Як зазначає Р. Домаховські (R. Domachowski), наприкінці 80-х рр. ХХ
ст. в Польщі, як і в інших європейських країнах, почав спостерігатися з VIIVIII класів загальноосвітньої школи спад інтересу до географії. Головна
причина – недостатнє практичне значення знань з географії, які могли б
бут и корисними учням у майбутньому в їхній професійній діяльності після
школи. Виникла потреба перегляду програм і методів навчання географії, а
також покращення теоретичної і методичної підготовки учителів з
урахуванням більш тісного зв'язку з життям.
К. Кожуховські (К. Kożuchowski), аналізує результати анкетного
опитування 100 учнів початкових і середніх шкіл м. Лодзь з метою
з‟ясування наступності знань з метеорології і кліматології. Опитуванням
виявлено суттєвий недолік – відсутність розуміння учнями основних
закономірних зміна метеорологічних процесів і методів дослідження та
прогнозування погоди. Учні недооцінюють вплив клімату на діяльність
людини, у
них відсутні
навички користування метеорологічною
13

Program szkoly podstawowej geografia klasa V – Программа курса по географии
для У класса средней школы; [пер. с польск. Г. Иоффе]. – М., 1982.
14
Źurek Edmund. Ochrona srodowiska – tematem prac badawczych kol zainteresowan /
Edmund Źurek. – Geogr.szk. – 1989. – 42. – № 2. – S. 130-133.
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інформацією, яку передають по радіо і телебаченню. Натомість учні
продемонстрували вміння оперувати абстрактними поняттями, але
зазнавали утруднення під час розв‟язання задач практичної метеорології15.
Висновки. Ідея проблемного навчання, ретельно розроблена
В. Оконем, І. Лернером викликала значний інтерес науковців, однак не
зруйнувала стару
систему
навчання. Окремі
вчителі
самотужки
продовжували удосконалювати методи проблемного навчання. Вчителі, які
не мали ґрунтовної освіти, випадкові або взагалі без фахової освіти,
нарешті з полегшенням зітхнули і зраділи. Чому? Бо на зміну проблемному
навчанню наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХст. були актуалізовані
ігрові методи, метод проектів, комплексний та бригадний методи навчання.
Та ще й придумали термін – «інтерактивні методи навчання». При цьому
ніхто не згадав, що майже 100 років тому усі «нові методи» були засуджені
і викинуті на педагогічне звалище, оскільки вони не давали системних
знань. Мабуть, мало хто задумувався, чому так сталося, що конструктивна
ідея не була реалізована? В. Оконь з сумом констатував, що «на тему
активізації навчального процесу у школі в Польщі вже достатньо багато
написано (зокрема, й моя книга «Процес навчання»), але смисл і зміст
проблемного навчання для значної кількості учителів залишається
недостатньо зрозумілим». Це була загальна біда не лише польської освіти…
Можна навчити одного учителя, можна за певних умов навчити усіх
учителів школи і навіть району, але від цього нічого не зміниться у країні. Є
необхідність
створення
групи
польсько-українських
учених
для
розроблення державної програми і корінної зміни відповідної підготовки
майбутніх учителів, викладачів вищої школи.
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Borys Chernov,
Kateryna Kovalska,
Liudmyla Volovyk

DEVELOPMENT OF GENERAL DIDACTICS AND
«GEOGRAPHICAL DIDACTICS» IN POLAND
Summary. The development of general-didactic methods of teaching and
methods of teaching geography in the middle of the 20th century from the calm flow
of the educational process in the era of prosperity of traditional methods of teaching
(verbal, visual and practical) to the emergence and prosperity of problem learning,
theoretically and methodically grounded by the outstanding Polish editors Vincenta
Okonem, is covered. The work of predecessors was briefly described, among which
the greatest influence on the development of creative methods of teaching was
Y. David, who was the first in the world didactics to demand the training of future
citizens of the country on the basis of sensory and intellectual knowledge with the
obligatory organization of practical activity of students. Then you can name
K. Sosnytsky, B. Nurochinsky and others. They all looked for ways to improve the
learning process based on the development of students' creative potentials. Usually
the most prominent editors of the XX century were Vincent Ohon and Ceslav
Kupisevich. Although the latter and experimentally investigated the problem of the
development of teaching methods, including the methods of problem education, for 20
years, the lavra of the first didactic include Vincent Okon. It was he who developed
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and theoretically substantiated the methods of problem learning that spread
throughout Eastern Europe, in particular in Ukraine. Problem training due to ignorance
and lack of awareness of the essence of the methodology was difficult and difficult to
spread among Polish geography teachers, but eventually became massive, as many
publications of the experience of geography teachers in the methodological journals
say.
Key words: prominent Polish didactics, collapse of traditional methods,
development of problem-based teaching methods, V. Okon, Ch. Kupisevуch.
Borys Czernow,
Kateryna Kowalska,
Ludmyła Wołowyk

ROZWÓJ DYDAKTYKI OGÓLNEJ I DYDAKTYKI
GEOGRAFII W POLSCE
Streszczenie. Omówiono rozwój ogólnych metod dydaktycznych i metod
nauczania geografii w połowie XX wieku. od spokojnego strumienia procesu
edukacyjnego w dobie dobrobytu tradycyjnych metod nauczania (werbalnego,
wizualnego i praktycznego) do pojawienia się i pomyślności uczenia się problemów,
teoretycznie i metodycznie ugruntowanego przez wybitny polski edykt Wincenta
Okonem. Krótko opisano pracę poprzedników, wśród których największym wpływem
na rozwój twórczych metod nauczania był Y.V. Dawid, który jako pierwszy na świecie
dokonywał dydaktyki szkolenia przyszłych obywateli kraju w oparciu o wiedzę
sensoryczną i intelektualną z obowiązkową organizacją praktycznej aktywności
studentów. Następnie możesz nazwać K. Sosnytsky'ego, B. Nurochinsky'ego i innych.
Wszyscy szukali sposobów na ulepszenie procesu uczenia się w oparciu o rozwój
potencjału twórczego uczniów. Zazwyczaj najwybitniejsi redaktorzy XX wieku. byli
Wincent Ohon’ i Ceslaw Kupisevicz. Chociaż ten ostatni i eksperymentalnie badał
problem rozwoju metod nauczania, w tym metod edukacji problemowej, przez 20 lat
lavra pierwszego dydaktyki obejmowała Wincenta Okonu. To on opracował i
teoretycznie uzasadnił metody uczenia się problemowego, które rozprzestrzeniły się w
całej Europie Wschodniej, w szczególności na Ukrainie. Trening problemowy z powodu
niewiedzy i braku świadomości istoty metodologii był trudny i trudny do
rozpowszechnienia wśród polskich nauczycieli geografii, ale ostatecznie stał się
ogromny, jak mówią liczne publikacje doświadczeń nauczycieli geografii w
czasopismach metodologicznych.
Słowa kluczowe: wybitna polska dydaktyka, upadek tradycyjnych metod,
rozwój metod nauczania problemowego, V. Okon’, Ch. Kupisevicz.
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Розділ 3
ОСВІТА ДЛЯ МИРУ НА ЗАСАДАХ
ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Rozdział 3
EDUKACJA DLA POKOJU NA
ZASADACH PEDAGOGIKI
HUMANISTYCZNEJ
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Микола Степаненко

ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ
В КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ
Анотація. Схарактеризовано основні постулати гуманістично зорієнтованої
освіти (виховання на основі цінностей Добра, Краси, Істини, Справедливості,
Патріотизму; розвиток особистості у єдності фізичних, психологічних і духовних
складників) на противагу авторитарним (формалізм, догматизм, жорстке
маніпулювання свідомістю вихованців) педагогічним настановам. Доведено, що
реалізація гуманістичних ідей у педагогіці передбачає передусім розвиток
особистості як цілісної, унікальної та творчої індивідуальності, яка прагне до
реалізації власного потенціалу, яка відкрита до змін, здатна до діалогу та
здійснення свідомого й відповідального вибору в різноманітних життєвих
контекстах. Акцент зроблено на тому, що важливим є переосмислення
трансляційної та соціалізаційно-адаптивної функцій освіти, оскільки виховання
через сферу гуманістичної педагогіки вимагає від учителя, по-перше,
сформованості відповідних ціннісних орієнтирів, по-друге, володіння новітніми
педагогічними
технологіями,
покликаними
забезпечувати
простір
для
співтворчості та взаєморозвитку вчителя з учнем. Різновекторно з’ясовано зміст
педагогічної підтримки, яка дає змогу задовольнити ключові потреби учнів через
упровадження демократичного стилю спілкування, індивідуалізації навчання в
єдності з його інтеграцією та диференціацією, формування самостійності,
саморегуляції, ключових компетентностей, інтелектуальних і духовних цінностей
учнів. Наголошено на значенні гуманістично зорієнтованої педагогіки в розвитку
освіти для миру. Ця педагогіка запроектована на розвиток як окремої особистості,
так і світу, що нас оточує, загалом, вона сприяє гармонізації й гуманізації
суспільства, уможливлює складний процес регулювання міжособистісних взаємин
та різноманітних соціокультурних трансформацій у мирному, неконфронтаційному
руслі.
Ключові слова: гуманістично зорієнтована педагогіка, гуманістичні
цінності, діалог, міжособистісні взаємини, мир.

Вступ. Удосконаленню стратегії розвитку освіти, пов‘язаної з її
гуманізацією, останнім часом надають виняткового значення. У Законі
України «Про освіту»1 до засадничих принципів державної освітньої
політики віднесено гуманізм, пріоритет загальнолюдських цінностей,
різнобічний розвиток особистості. Реалізація принципу гуманізму вимагає
насамперед окреслення ціннісних орієнтирів сучасної гуманістично
налаштованої освіти, визначення на цій основі, по-перше, стратегічних
цілей, до яких слід прагнути в контексті гуманізації освітнього процесу, подруге, чіткої артикуляції дієвих способів і засобів їхнього досягнення в

1

Закон України Про освіту від 5.09.2017 р. № 2145-VIII // Голос України. – 2017. –
27 верес. (№ 178-179). – С. 10–22.
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реальній педагогічній практиці. Необхідність теоретичного випрацювання
проблем, про які йдеться, зумовлює актуальність пропонованої студії.
Залишаючи осторонь аналіз історичних етапів становлення й розвитку
гуманістичної світоглядної орієнтації, а також змістовий розгляд різних
моделей гуманізації освіти, які стали предметом дослідження засновників і
класиків педагогічної науки (Ш. Амонашвілі, А. Дістервег, Я. Коменський,
Я. Корчак, М. Монтень, І. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинський,
К. Ушинський), філософів, культурологів, учених-натуралістів (М. Бердяєв,
В. Вернадський,
А. Ейнштейн,
П. Тейяр-де-Шарден,
А. Чижевський),
психологів (Г. Балл, І. Бех, В. Зінченко, А. Маслоу, С. Максименко,
К. Роджерс), дидактів і методистів (Н. Алексєєв, Л. Бурлаков, В. Данільчук,
С. Тихомирова), вияскравимо нагальну потребу подальшого розроблення з
опертям на досягнення цих науковців стратегічних із погляду запитів
сучасної педагогіки гуманістичних орієнтирів, наближення до яких
уможливить, як нам видається, розв‘язання вкрай сутнісних практичних
завдань.
Говорячи про гуманізацію освіти, на перше місце варто поставити
відмову від авторитарних педагогічних настанов із притаманним їм
формалізмом, жорстким маніпулюванням свідомістю вихованців, практикою
імперативного нав‘язування непорушних стереотипів мислення та
звернення до гуманістичних ідей, що передбачають переорієнтацію на
особистість, на формування людини як унікальної цілісної творчої
індивідуальності, яка прагне максимально реалізувати свій внутрішній
потенціал, яка відкрита для сприймання нового досвіду, здатна
здійснювати свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих
ситуаціях2. Така зорієнтованість на особу передбачає сприяння її
гармонійному розвиткові в єдності фізичних, психологічних і духовних
складників (у цьому сенсі гуманістично орієнтована освіта може бути
ототожнена з особистісно орієнтованою). Найважливішим у цьому зв‘язкові
має стати створення такої освітньої системи, яка б відповідала
гуманістичним цінностям та ідеалам, чільне місце з-поміж котрих повинні
посісти найістотніші загальнолюдські чесноти – добро, краса, істина,
патріотизм. Приклади впровадження до навчально-виховного процесу
життєдайних начал Добра, Любові, Істини й Краси знаходимо в «Педагогіці
добра»3 основоположника концепції педагогічної майстерності академіка
І. Зязюна. Вихованню в дусі патріотичних цінностей присвячено праці

2

Гончаренко С. У.
Гуманізація
освіти
//
Енциклопедія
освіти
/ голов. ред. В. Г. Кремень; АПН України. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – С. 156–158.
3
Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. – Kиїв: МАУП,
2000. – 312 с.
~ 241 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

А. Макаренка4, В. Сухомлинського5, Г. Ващенка6 та ін. Дослідники
одностайні в тому, що патріотизм «має виступати, з одного боку, як
усвідомлення й узагальнення найпростіших почуттів прихильності до
близьких людей, рідної природи, рідної мови тощо і, з іншого боку, як
специфічне втілення і конкретизація загальнолюдських цінностей і
водночас збагачення їх своєрідними здобутками національної культури… І,
мабуть, найголовніше у патріотизмі – почуття особистої відповідальності за
долю своєї Батьківщини, намагання зробити внесок у її процвітання як
гідної складової світового співтовариства»7.
Вельми важливим компонентом гуманізації освіти є гуманістичне
переосмислення трансляційної та соціалізаційно-адаптивної функцій освіти,
що передбачає «таку організацію навчально-виховного процесу, при якій
головною фігурою на уроці є не вчитель, який передає (транслює) знання,
а учень, поставлений ним в умови зацікавленого набуття цих знань. У
такому разі навчальний матеріал є передусім засобом пробудження й
розвитку пізнавальної активності школярів, розвитку їхнього мислення,
засобом виховання в них кращих людських якостей (допитливості,
розуміння цінності творчої праці, громадянської активності, почуття власної
гідності, чесності, порядності, безкомпромісності й мужності у відстоюванні
істини, сприйнятливості до наукової аргументації тощо)»8. Варто
наголосити на тому, що перебудова дидактичних настанов педагога в
напрямі посилення позитивних мотивів учіння школярів та активізації
їхнього творчого мислення не може бути зведена лише до забезпечення
соціалізації.
Потрібно здійснювати й іншу важливу місію – прилучення вихованців
до культури. У тлумаченні категорії культури дотримуємося доволі
обґрунтованої позиції, згідно з якою культура може бути схарактеризована
«як сукупність засобів людської діяльності, що забезпечують соціальну
пам‘ять і соціально значущу творчість, або, інакше кажучи, репродуктивнонормативну функцію… та функцію діалогово-творчу… Культура існує,
реалізуючи
ці
функції,
у
різних
модусах:
а) всезагальному
(загальнолюдському); б) особливих (зокрема, етнічних, суперетнічних,
субетнічних, а також притаманних професійним, віковим, гендерним та
іншим компонентам соціуму – включно з малими групами, наприклад
4

Макаренко А. С. Сочинения: в 7 т. Москва, 1951. Т. 5: Общие вопросы теории педагогики.
Воспитание в советской школе. Проблемы школьного советского воспитания. – С.105–224.
5
Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори: в 5 т. – Київ, 1977. –
Т.3. – С. 9–182.
6
Ващенко Г. Виховання волі та характеру. – Київ: Школяр, 1999. – 385 с.
7
Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: соціально-філософські та психологопедагогічні аспекти // Рівне: Ліста-М, 2003. – 128 с.
8
Балл Г. Система принципів раціогуманізму // Психологія і суспільство. – 2011. –
№4. – С.16–32.
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родинами);
в) індивідуальних
(особистісних)»),
адже
вони,
крім
функціональної адаптації до соціуму, мають також повносило ввійти у
простір культури, осягнути її цінності. Лише в культурі та на основі
культури вможливлюється розвиток людини як особистості, становлення її
духовності, світогляду, усвідомлення власного місця та ролі в суспільстві,
вільне самовизначення та самовираження в ньому. Тому пріоритетним
орієнтиром повинен стати розвиток загальнокультурних компонентів змісту
освіти, спрямованих на якомога повнішу реалізацію кожного учня в
культурі не лише як її носія, а й як суб‘єкта. Слушним у цьому контексті є
твердження В. Кременя про те, що «культурологічна модель освіти, яка є
перспективною в контексті сьогоднішніх реалій, має бути спрямованою
передусім на людину, на особистість, її включеність у процес культурної
творчості»9.
Адекватним курсом, який успішно сприятиме становленню культури
особистості, є запровадження в освітній процес діалогійних засад. А це, як
відомо, передбачає організацію вільної суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії
учасників навчально-виховного процесу. Основними атрибутами такої
взаємодії мають бути партнерські стосунки, глибокий особистісний контакт,
що базується на взаємній повазі, довірі та емпатійних ставленнях. Завдяки
цьому діалог забезпечує розуміння інших, навіть альтернативних, точок
зору, знаходження компромісу або творчого вирішення розбіжностей та
збагачення на цій основі картини світу всіх учасників діалогу. Важливими
складниками організації продуктивної діалогічної взаємодії є такі:
 спільне визначення учасниками діалогу базових норм, якими вони
будуть послуговуватися та керуватися в діалозі;
 толерантне ставлення до партнера, що в контексті діалогійної
взаємодії конкретизується в т. зв. презумпції прийнятності, коли «висунута
партнером ідея принаймні приймається до обговорення, його вчинок
принаймні не відкидається як неприпустимий, поки і оскільки не
обґрунтовано їх неприйнятність з точки зору норм, що їх визначають усі
учасники діалогу»10;
 максимально повне використання в діалозі потенціалу культури з
наданням переваги розширенню і збагаченню культурного поля учасників
освітньо-виховного процесу шляхом їхнього цілеспрямованого залучення у
«великі діалоги», що розгортаються в людській культурі11;

9

Кремень В. Г. Поступ до нової філософії освіти в Україні. Розвиток педагогічної і
психологічної наук в Україні: 1992–2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України.
Харків: [б.в.], 2002. – Ч. 1. – С. 9–23.
10
Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: соціально-філософські та психологопедагогічні аспекти. Рівне: Ліста-М, 2003. – 128 с.
11
Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы / под общ. ред. В. С. Библера.
Кемерово: Алеф Гуманитарный центр, 1993. – 416 с.
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 усіляке сприяння налагодженню поряд із зовнішніми внутрішніх
діалогів – процесів рефлексивної комунікації у свідомості учнів різних точок
зору («голосів», за М. Бахтіним), їхнього конкурентного протистояння та
взаємозбагачення,
що
вможливлює
досягнення
їхньої
відносної
узгодженості. Внутрішній діалог може розгортатися також і між різними
структурними
компонентами
внутрішнього
світу
особи:
між
її
інтелектуальною та емоційною сферами, між різними аспектами її «Я», між
свідомістю та надсвідомим тощо. Уходження до такого роду діалогічної
взаємодії сприяє збереженню цілісності особистості, її здатності, не
втрачаючи своєї індивідуальності, повноцінно розвиватися у просторі
культури.
Реалізація в освітньому процесі виокремлених вище діалогічних засад
ґрунтується на щирій повазі до учня, урахуванні, наскільки це можливо,
його вподобань та бажань у складному процесі визначення цілей навчання
і способів їхнього досягнення. Педагогічне керівництво обов‘язково має
набувати форми «педагогічної підтримки»12, воно здебільшого спрямоване
на розширення простору свободи учнів, тобто на створення таких умов, які
б сприяли розвитку різних форм їхньої активності (отже, і пов‘язаних із нею
здатностей), набуттю ними права на власну активність та обґрунтуванню
для себе ціннісних підстав її здійснення. Це реалізується через низку
тактик, а саме:
 створення зручних, комфортних та надійних базових потреб,
збереження здоров‘я та підвищення ефективності ергономічних умов
навчально-виховної діяльності13;
 урахування
вікових,
психофізіологічних
та
індивідуальнопсихологічних особливостей учнів (зокрема, прагнень та інтересів,
особливостей життєвого, позанавчального досвіду, рівня розвитку і якісної
специфіки здібностей, типу темпераменту, рис характеру тощо), що
вможливлює індивідуалізацію навчання в єдності з його інтеграцією та
диференціацією (інтедифією, за В. Моргуном);
 надання достатнього простору для прояву самостійності
й
саморегуляції з одночасним розширенням кола соціальних зв‘язків та
вихованням колективізму як настанови особистостей, свідомо об‘єднаних
«заради
спільної
справи,
заради
ствердження
прийнятих
ними
14
цінностей» ;

12

Газман О. С. Воспитание и педагогическая поддержка детей // Народное
образование. – 1998. – № 6. – С. 108–111.
13
Карапузова Н. Д., Зімниця Є. А., Помогайбо В. М. Основи педагогічної ергономіки.
Київ: Академвидав, 2012. – 192 с.
14
Балл Г. А. Психологическое содержание личностной свободы: сущность и
составляющие. Психологический журнал. – 1997. – Т.18. – № 5. – С.7–19.
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 упровадження в освітній процес демократичного стилю спілкування
внаслідок зміни усталених типів взаємин між учителем та учнем, надання
цим взаєминам особистої й особистісної форми15;
 надання переваги не самій по собі організації предметно-специфічних
знань, а розвитку компетентностей як здатностей набувати нові знання,
уміння та навички із подальшим використанням їх для успішного
розв‘язання суттєвих для тієї чи тієї сфери діяльності завдань16;
 залучення учнів до інтелектуальних і духовних цінностей через
продуктивне входження до діалогійно-творчої взаємодії з культурою, що
пов‘язане з її проблематизацією та збагаченням її смислових полів17;
 розвиток в учнів саморегуляції, поступового взяття на себе контролю
за різними аспектами своєї активності, унаслідок чого відбувається
формування відповідальності – усвідомленої здатності осягати причини змін
у собі й у світі та свідоме управління цією здатністю18.
Дієве втілення гуманістичних настанов стає реальністю лише за умови
готовності педагогів до реалізації їх у навчально-виховному процесі, а
також розвиненості в них необхідних для цього мотиваційно-ціннісних та
інструментальних складників професійної педагогічної культури. З огляду
на сказане до першочергових завдань підготовки майбутніх учителів
належить формування в них високої професійної компетентності,
активізація творчої самостійності, розвиток естетичного та етичного
ставлення до соціокультурного середовища.
Важливим аспектом формування компетентності
студентів є
оволодіння ними системою професійно значущих емпіричних і теоретичних
знань, практичних умінь та навичок, когнітивних і мотиваційноособистісних якостей. При цьому виняткову увагу необхідно приділяти
опануванню майбутніми вчителями новітніми гуманістично зорієнтованими
педагогічними технологіями, що мають на меті організацію змістової
розвивальної взаємодії вчителя з учнем як вільне, «живе» співавторство в
розбудові освітнього процесу, де відбувається взаємна самозміна його
суб‘єктів. Водночас слід зауважити, що володіння такими технологіями є
необхідною, але аж ніяк не достатньою умовою становлення професійної
компетентності майбутнього педагога. Як зазначає І. Зязюн, «педагогпрофесіонал не може відбутися без оволодіння педагогічними технологіями
– прийомами, способами, операціями, оформленими для трансляції, як і не
15

240 с.

Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения. Москва: Педагогика, 1991. –

16

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські
перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ: К.І.С., 2004. – 112 с.
17
Кудрявцев В. Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе: опыт логикопсихологического анализа проблемы // Психологический журнал. – 1997. – Т.18. – №1. –
С. 16–30.
18
Леонтьев Д. А. Очерк психологии личности. – Москва: Смысл, 1997. – 64 с.
~ 245 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

може відбутися без творчого підходу до використання педагогічних
технологій»19. Принагідно зазначимо, що важливим складником розвитку
професійної компетентності студентів закладу вищої освіти є також їхня
підготовка до педагогічної творчості, спрямованої на оригінальне,
високоефективне розв‘язання навчально-виховних завдань20. Це, до того
ж, передбачає володіння майбутніми вчителями ґрунтовними професійними
знаннями та навичками практичної реалізації їх, що в сув‘язі зі
сформованістю стратегій творчого педагогічного мислення21 уможливлює
здійснення гнучкого та продуктивного управління навчальною діяльністю
школярів, дозволяє успішно адаптувати зміст відповідних навчальних
дисциплін, завдяки чому він не лише стає доступним учням певного віку, а
й спонукає їхню зацікавленість, допитливість.
Становлення професійної культури майбутніх педагогів нерозривно
пов‘язане з розвитком у них професійної мотивації, що передбачає
почуттєве та дієве прилучення до високих гуманістичних цінностей,
забезпечення
осмислення
свого
місця
у
світі
та
оволодіння
конструктивними способами взаємодії з ним, плекання любові до своєї
професії та максимальне спрямування природних здатностей на реалізацію
притаманних цій професії провідних нормативних смислів (насамперед
допомога в особистісному зростанні учнів, у засвоєнні та прийнятті ними
суспільних норм і цінностей, гармонізації відносин із мікро- й
макросередовищем), налаштованість на постійне підтримування власної
смислоутворювальної мотивації щодо самовдосконалення, професійного
самовиховання та особистісного зростання22.
Окресливши основні напрями та перспективи гуманістичної орієнтації
педагогічної науки і практики, спробуємо з‘ясувати їхню роль у розбудові
суспільних відносин. На нашу думку, властиві гуманістичному світоглядові
зосередженість на позитивному потенціалі людини та можливостях його
конструктивного розвитку, толерантність і діалогійність є основою для
реалізації в найрізноманітніших сферах суспільного життя гуманістично
орієнтованих моделей соціальної поведінки як окремих осіб, так і людських
спільнот, що знаходить своє безпосереднє віддзеркалення в різних виявах,
як-от: у поєднанні активного ставлення до суспільних процесів, готовності
впливати на них, керуючись передусім гуманістичними цінностями; у
19

Зязюн І. Філософія педагогічної діяльності у професійній освіті // Діалог культур:
Україна у світовому контексті: філософія освіти: зб. наук. пр. / редкол.: Зязюн І. А.
(голов. ред.) та ін. Львів: Сполом, 2002. – Вип. 8. – С. 4–14.
20
Рац М. Диалог в современном мире // Вопросы философии. – 2004. – №10. –
С. 20–32.
21
Дубасенюк О. А. Особливості та функції професійного мислення вчителя.
Paradygmaty oswiatowe i educkacia nauszycieli. – Warszawa: Krakow Wyzsza Szkola
Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2010. – С. 277–287.
22
Мусатов С. Нормативний репертуар функціональних ролей учителя-гуманіста //
Освіта і управління. – 1999. – Т.3. – № 3. – С. 21–34.
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здатності налагоджувати з носіями різних позицій конструктивний діалог,
ціннісно ставитися до світу іншої людини, нації, культури, знаходити
спільну мову й домовлятися на основі рівноправ‘я, визнання відмінностей
та уважного, толерантного ставлення до них. У такому разі плідність
діалогу, як зазначає Г. Балл, може бути забезпечена через «знайдення й
використання опосередкувальних ланок (медіаторів), які дозволили б
змістам, обстоюваним учасниками діалогу (за необхідності так чи інакше
модифікованим), постати компонентами цілісної системи, прийнятної для
вказаних учасників (бодай як основа для подальших діалогів)»23;
 у заохоченні такої поведінки, у мотивуванні якої істотну роль відіграє
синтетичне втілення норм соціальної моралі та особистісної моральності із
максимально чітким співвіднесенням між моральними цінностями та
особливостями конкретної ситуації здійснення вчинку.
Саме так реалізована гуманізація міжособистісної взаємодії дає змогу,
з одного боку, скеровувати конфронтаційну активність у суспільно
прийнятній формі, а з іншого – пропагувати неконфронтаційну
солідарність, ненасильницьку боротьбу за реалізацію суспільних ідеалів,
сприяти встановленню діалогійної взаємодії в суспільстві, впливати на
розвиток
та
гармонізацію
суспільства
за
рахунок
формування
конструктивних стратегій розв‘язання конфліктів у суспільстві. Саме в
цьому, на нашу думку, і полягає зміст розвитку освіти для миру на засадах
гуманістично зорієнтованої педагогіки.
Висновки. Проведений аналіз дає підстави констатувати, що
гуманізація освіти конкретизується у взаємопов‘язаних настановах, що
передбачають відмову від авторитарних педагогічних настанов та
звернення до гуманістичних ідей, а також гуманістичне переосмислення
трансляційної та соціалізаційно-адаптивної функцій освіти, запровадження
в освітній процес діалогійних засад, розширення простору свободи учнів,
створення гуманістично налаштованого освітнього середовища, прилучення
вихованців до культури та сприяння їхньому гармонійному особистісному
розвиткові.
Гуманістичні настанови, про які мовиться, можуть бути практично
втілені в освітньому процесі за умов розвиненості у педагогів потрібних для
цього мотиваційно-ціннісних та інструментальних складників їхньої
педагогічної культури. З огляду на це важливо вирізняти загальні підходи
до розвитку педагогічної культури майбутніх учителів у системі професійної
освіти. Йдеться про таку організацію освітнього процесу, коли зміст
навчання
та
способи
його
засвоєння
сприяють
формуванню
компетентностей
майбутніх
фахівців,
створюють
передумови
для
23

Балл Г. Система принципів раціогуманізму. Психологія і суспільство. – 2011. –
№4. – С.16–32.
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педагогічної творчості, забезпечують їхнє прилучення до духовних
цінностей, уможливлюють самовизначення у світі.
Гуманістична парадигма набуває дедалі більшого визнання не лише
як засіб розв‘язання різних конкретних освітніх проблем, але і як необхідна
передумова прогресу в реалізації проблем суспільних, пов‘язаних із
конфронтаціями,
конфліктами,
насильством
тощо.
Керуючись
гуманістичними цінностями та моральними нормами, необхідно прагнути
медіаційного опрацювання суперечливих змістів за допомогою внесення
діалогійних засад у міжсуб‘єктну взаємодію, що охоплює різні сфери
суспільного буття.
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Mykola Stepanenko

HUMANISTIC FOUNDATIONS OF PEDAGOGY
IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR PEACE
Summary. The article provides the characterization of the key postulates of
humanistic-oriented pedagogy (upbringing based on the values of Good, Beauty,
Truth, Justice, Patriotism, development of the personality in the unity of their
physical, psychological, and spiritual components) as opposed to the authoritarian
(formalism, dogmatism, rigorous manipulation of the learners’ consciousness)
pedagogic guidelines. It is proved that the implementation of the humanistic ideas in
pedagogy presupposes, first of all, the development of the individual as a holistic,
unique and creative personality who seeks to realize their own potential, as well as is
open to change, capable of dialogue and ready to make conscious and responsible
choices in various life contexts. The emphasis is put on the importance of
reconsidering the transmission and socialization-adaptive functions of education since
upbringing in the context of humanistic pedagogy imposes specific requirements on
the educator, who, firstly, should have the relevant value orientations fully developed,
and secondly, exercise the skills of employing the latest pedagogical technologies
designed to create space for collaborative work and mutual development of the
teacher with the learner. A variety of explanations are applied to clarify the content of
the pedagogical support which enables the learners to meet their essential needs
through the introduction of a democratic style of communication, individualization of
learning in unity with its integration and differentiation, formation of autonomy, selfregulation, key competences, intellectual and spiritual values of learners. It is
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emphasized that humanistic-oriented pedagogy has a special significance for the
development of education for peace. This pedagogy focuses on the development of
both an individual and the world around them, overall, it contributes to the
harmonization and humanization of society, enabling a complex process of regulation
of interpersonal relationships and diverse socio-cultural transformations in a peaceful,
non-confrontational way to happen.
Key words: humanistic-oriented pedagogy, humanistic values, dialog,
interpersonal relationships, peace.
Mykoła Stepanenko

HUMANISTYCZNE ZASADY PEDAGOGIKI
W KONTEKŚCIE EDUKACJI DLA POKOJU
Streszczenie.
W
artykule
opisano podstawowe
założenia
edukacji
humanistycznej (edukacja oparta na wartościach Dobroci, Piękna, Prawdy,
Sprawiedliwości, Patriotyzmu, rozwój osobowości w jedności elementów fizycznych,
psychologicznych i duchowych) w przeciwieństwie do autorytarnych deryktyw
pedagogicznych (formalizm, dogmatyzm, rygorystyczne manipulowanie świadomością
uczących się). Udowodniono, że realizacja idei humanistycznych w pedagogice
przewiduje przede wszystkim rozwój jednostki jako zintegrowanej, wyjątkowej i
twórczej osobowości, która dąży do realizacji własnego potencjału, jest otwarta na
zmiany, zdolna do dialogu i realizacji świadomych oraz odpowiedzialnych wyborów w
różnych kontekstach życiowych. Podkreślono, że ważnym jest przemyślenie
translatorskiej i społeczno-adaptacyjnej funkcji edukacji, ponieważ edukacja w
kontekście pedagogiki humanistycznej wymaga od pedagoga, po pierwsze,
ukształtowania odpowiednich orientacji wartościowych, po drugie, posiadania
nowoczesnych technologii pedagogicznych, zaprojektowanych w celu stworzenia
przestrzeni do współpracy zespołowej oraz wzajemnego rozwoju nauczyciela i ucznia.
Treść wsparcia pedagogicznego jest wyjaśniana na różne sposoby, co pozwala
zaspokoić kluczowe potrzeby uczniów poprzez wprowadzenie demokratycznego stylu
komunikacji, indywidualizacji uczenia się w jedności z jego integracją i
zróżnicowaniem, kształtowaniem autonomii, samoregulacji, kluczowych kompetencji,
wartości intelektualnych i duchowych uczniów. Podkreślono znaczenie pedagogiki
humanistycznej w rozwoju edukacji na rzecz pokoju. Ta pedagogika koncentruje się
na rozwoju zarówno jednostki, jak i otaczającego nas świata, przyczynia się do
harmonizacji i humanizacji społeczeństwa, umożliwiając złożony proces regulacji
relacji interpesonalnych i różnorodnych przemian społeczno-kulturowych w sposób
łagodny, niekonfrontacyjny.
Słowa kluczowe: pedagogika humanistyczna, wartości humanistyczne, dialog,
relacje interpersonalne, pokój.
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Teresa Janicka-Panek

WYCHOWANIE DLA POKOJU JAKO CEL I ZADANIE WE
WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Streszczenie. Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się w domu rodzinnym i
trwa w pzedszkolu, w szkole. Dokumenty Unii Europejskiej dotyczą edukacji
patriotycznej. W polskich programach edukacyjnych i szkoleniowych wiele uwagi
poświęca się edukacji patriotów swojej Ojczyzny, a jednocześnie obywateli Europy.
Celem takiej edukacji jest wychowanie ukierunkowane na pokój i pracę. Złożoność
tego wychowania polega na tym, że w Polsce mieszkają ludzie różnych narodowości, u
których trzeba wychowywać tolerancję, szacunek dla Ojczyzny, chęć pracy na jej
korzyść. Polacy wyjeżdżający do innych krajów również mają być tolerancyjni wobec
innych, ale pamiętać o swojej Ojczyźnie.
Słowa kluczowe: edukacja patriotyczna, edukacja europejska, Ojczyzna,
patriotyzm, cele edukacji patriotycznej, Polak-Europejczyk.

Wstęp. Pokój jest związany ściśle z brakiem wojny (jest jej
przeciwieństwem i zaprzeczeniem) oraz stanowi podstawę aktywnej,
harmonijnej współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej państw i
narodów1. Pokój jest określonym procesem w stosunkach międzypaństwowych
i międzynarodowych (pokój europejski, pokój światowy). Jego podstawę
stanowi zarówno brak wojny i stosowania przemocy, jak też owocna
współpraca, która sprzyja rozwojowi państwa i narodów oraz rozwijaniu
wartości międzynarodowych zmian przez zbiorowości państwowe2.
Pokój jest dobrem właściwym ludzkim podmiotom, a więc darem natury
intelektualnej i moralnej, owocem prawdy i cnoty. Jest on także wynikiem
dynamizmu wolnej woli ludzkiej, kierującej się rozumem, ku dobru wspólnemu,
które osiąga się w prawdzie, sprawiedliwości i miłości do ojczyzny3.
Ojczyzna to dobro fundamentalne, które pozwala i umożliwia osobie
ludzkiej i wspólnocie osób być w pełni wartością dla samej siebie. Z tak
rozumianym pojęciem Ojczyzny wiąże się patriotyzm. Patriotyzm, jako miłość
do Ojczyzny, to przede wszystkim miłość, której przedmiotem jest społeczność
jako wspólnota osób. Patriotyzm, to postawa społeczno-polityczna i moralna
wyrażająca się uczuciem miłości do swego narodu, zaangażowaniem w jego
obronę (…). Do głównych treści patriotyzmu należą miłość do ojczyzny, służba i

1

J. Kunikowski, Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa. UP-H w
Kielcach, Kielce 2013, s.67.-Zob. także: J. Kunikowski, Słownik terminów wiedzy i edukacji dla
bezpieczeństwa. U-P-H w Siedlcach, Siedlce 2015, s. 110.
2
Tamże, s.67/s. 110.
3
Jan Paweł II, Orędzie, 1.01.1982; Zob. także: J. Kunikowski, Słownik…, op. cit. .Por.: Tegoż: Leksykon Pokoju. Warszawa 1987, s. 154.
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praca, poświęcenie dla ojczyzny, aktywna postawa oraz współodpowiedzialność
za dalsze losy kraju, obrona kraju i walka o pokój oraz bezpieczeństwo4.
Z pewnością takie zagrożenie dla Ojczyzny stanowi wojna, stąd
wychowanie dla pokoju staje się moralnym i ustawicznym zadaniem
decydentów oświatowych oraz pedagogów. Pokój gwarantuje zachowanie tego,
co ogólnie przyszło nazywać tożsamością narodową. Przeciwwagą dla pokoju
jest wojna, stanowiąca potencjalne zagrożenie dla wolności obywateli, mająca
niszczący charakter, respektująca partykularne i polityczne interesy pewnej
grupy państw lub/i osób. Analizy retrospektywne dowodzą, że skutki wojen,
których doświadczyła ludzkość są traumatyczne, okupione krwią i niewolą, co
więcej dają o sobie znać mimo upływu lat od daty formalnego zakończenia. Nie
brakuje takich przykładów w świecie i Europie.
Przed pedagogiką współczesną, jak i przed wieloma innymi naukami
(zwłaszcza społecznymi) jawi się ważne zadanie odniesienia się do procesu
globalizacji (czy nawet planetaryzacji), do ich nie zawsze pełnej i racjonalnej
interpretacji. Ważnym zadaniem staje się m. in. udział w budowaniu
pedagogiki międzykulturowej, pedagogiki przezwyciężającej
,,obcość‖ czy
,,inność‖, sprzyjającej wychowaniu do negocjacji, dialogu, współistnienia i
tolerancji5 (…) W pedagogice rodzi się potrzeba równoważenia postępu
materialnego kultywowaniem wartości społecznych, moralnych i duchowych,
uwrażliwiania świadomości ludzi na występujące jeszcze zjawiska głodu,
bezrobocia, przewagi ,,mieć‖ nad ,,być‖ i tym podobne zjawiska, na które m.in.
zwracał uwagę papież Jan Paweł II i cała nauka społeczna Kościoła6.
Wychowanie człowieka dla pokoju jest procesem długotrwałym i zaczyna
się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża
wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu
wolnej Ojczyzny, spokojnej Europy, szczęśliwego świata, który pozostaje na
całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu
dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej
tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim
żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce7.
Wychowanie dla pokoju jest ściśle powiązane z kształtowaniem postaw
patriotycznych. Treść patriotyzmu, jak twierdzi Jerzy Kunikowski, podyktowana
jest przez zmieniające się warunki społeczne i okoliczności, wymagające takich
4

Tamże, s. 64-65.
R. Rosa, Współczesne determinanty wychowania patriotyczno-obronnego.[w:]
Wychowanie patriotyczno-obronne. Tradycje i współczesność. Kalinowski R., Kunikowski J.,
Wyszczelski L. red., Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s.91.
6
Tamże, s. 91.
7
Artykuł jest kontynuacją zagadnienia omówionego w referacie w 2017 roku: JanickaPanek T., Edukacja patriotyczna i europejska zadaniem współczesnego pedagoga. ,,Pedagogika
i Psychologia‖ Naukowy Zbiór Mukaczewskiego Państwowego Uniwersytetu, Zeszyt 1 (5), 2017,
ss. 191-194.
5
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, a nie innych zachowań w chwilach kryzysu lub zagrożenia bytu narodowego,
takich jak wojna, walka o niezawisłość i wolność, rewolucja. Najważniejszą
cechą patriotyczną, wymaganą od obywateli, jest zdolność do poświęceń dla
dobra ogólnego; wymaga się męstwa oraz odwagi-słowem cnót żołnierskich.8
Wychowanie patriotyczne i wychowania dla pokoju rozpoczyna się w
rodzinnym domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu, szkole i w
codziennym życiu. Dzieci doświadczają często wymiany stanowisk między
dorosłymi na temat konfliktów wojennych, zachodzących we współczesnym
świecie. Warto, by zdawały sobie sprawę z tego, co to jest wojna.
Wojna to zjawisko społeczne, historyczne i klasowe, polegające na
regulowaniu sporów lub realizowaniu celów politycznych, przez zastosowanie
przemocy w postaci sił zbrojnych.9 Wojna to zmuszanie przeciwnika do
spełnienia woli agresora, nosi charakter krwawej walki zbrojnej, staczanej
przez zorganizowane siły zbrojne. Wojna to stan społeczeństwa, w którym
ostry konflikt zewnętrzny lub wewnętrzny, wyrosły z dotychczasowej polityki,
rozwiązywany jest środkami przemocy10.
O takich konfliktach rozmawiamy nawet z młodszymi uczniami podczas
spotkań rodzinnych oraz zajęć szkolnych lub pozaszkolnych (rozbiory Polski,
powstania narodowe, pierwsza i druga wojna światowa, współczesne konflikty
w Europie i w świecie). To właśnie w rodzinie należy kultywować szacunek do
symboli narodowych, kojarzonych z wydarzeniami o charakterze patriotycznym
i miłością do małej i wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład pradziadków, dziadków
i rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania w kontakcie z symbolami
narodowymi i reagowania na nie. Naśladowanie zachowania dziadków, ojca lub
matki w zetknięciu się z godłem lub hymnem narodowym, uczy szacunku do
nich.
Wychowanie dla pokoju jako wartość w wychowaniu i edukacji
Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w
rodzinie a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. W
procesie kształtowania u dzieci i młodych uczniów obrazu Ojczyzny oraz
obowiązków względem niej ważną rolę odgrywa przybliżenie historii symboli
narodowych i postaci wybitnych patriotów. Stanowią one łącznik między
historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością.
Jan Paweł II uważał, że patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co
ojczyste; umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu
ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje swym zasięgiem również działania
rodaków i owoce geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde
8

J. Kunikowski, Słownik…., op. cit., s. 64.
Tamże, s. 159.
10
Tamże, s. 159.
9
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zagrożenie dobra, jakim jest ojczyzna.(…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli i jako taka jest też wielkim obowiązkiem11.
O dziedzictwie historii, jako elemencie pojęcia Ojczyzny, pisze J. Prokop,
stwierdzając, że są to „duchowe szczątki przechowywane w skarbnicy
narodowej, czyli dzieje w pamięci zbiorowej". Zaznajamianiu
dzieci
z
symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie
powagi tematu. Symbole narodowe powinny również wzbudzać dumę u dzieci.
Postawa szacunku wobec narodowych symboli była i powinna być przejawem
kultury i dojrzałości obywatelskiej społeczeństwa dlatego już w najmłodszej
grupie przedszkolnej powinno kształtować się właściwy stosunek dzieci do
symboli narodowych. Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której
wyników w odniesieniu do dzieci nie da się zmierzyć. Jednak nauczyciel
powinien być przekonany, że otworzył dziecięce serca i umysły na kraj ojczysty
i ludzi w nim żyjących. Musi być pewien, że dzieci wiedzą, jakiej są
narodowości. W wychowaniu patriotycznym dzieci chodzi o kształtowanie
postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, o rozwijanie
pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru patrioty. Nie da się
budować patriotyzmu bez fundamentalnej wiedzy o przeszłości własnej
ojczyzny. Wspólne przeżywanie świąt narodowych i lokalnych, opieka nad
miejscami pamięci narodowej, uczestnictwo w programach i konkursach o
charakterze patriotycznym, wycieczki historyczno-krajoznawcze, śpiew pieśni
patriotycznych integrują i ukazują młodzieży współczesne oblicze patriotyzmu.
Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny, do
swego miasta, uczyć dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z
których po latach zrodzić się może prawdziwy, patriotyzm12.
Dla ucznia na progu edukacji ważne jest rozwijanie tej dziecięcej
ciekawości, ale już w sposób poważniejszy. Oczywiście nadal odbywa się to w
formie zabawy i działań przynoszących radość, ale ma już charakter nauki. W
rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej,
postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy
poszanowania dla innych kultur i tradycji.
W podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej znajdą nauczyciele
następujące uzasadnienie: Nauka jest bardziej skuteczna wtedy, gdy dziecko
samodzielnie zdobywa wiedzę. Sprzyja temu stawianie go w sytuacjach
zadaniowych na miarę jego możliwości, potrzeb i zainteresowań, a także
formułowanie hipotez i ich weryfikowanie. Bardzo istotne jest rozwiązywanie
problemów
we
współpracy
z rówieśnikami,
bowiem
w społeczeństwie XXI wieku nie jest możliwe osiąganie sukcesu bez
współdziałania z innymi. W tak organizowanym procesie uczenia się niezwykle
11

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Wyd. Znak, Kraków 2005, s. 71-72.
J. Prokop, Universum polskie: literatura, wyobraźnia zbiorowa, mity polityczne.
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas", Kraków 1993, s. 25.
12
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istotną rolę pełni profesjonalnie wspierający nauczyciel, który jest
przewodnikiem dziecka po świecie wiedzy 13.
Zgodnie z założeniami konstruktywizmu, nauczanie przez rozwiązywanie
problemów
pozwala
najlepiej
przygotować
dzieci
do aktywnego
i odpowiedzialnego uczestnictwa we współczesnym społeczeństwie. Nauczyciel
jest w istocie reżyserem, który kreuje i współkreuje warunki osiągania celów z
zakresu wychowania dla pokoju, dla bezpieczeństwa ogólnego, dla życia w
zgodzie i pokojowego rozstrzygania konfliktów.
Uczeń, jako absolwent edukacji wczesnoszkolnej:
 jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.;
wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;
 zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; potrafi wymienić
status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, w jakim
regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną
społeczność;
 wie, jakiej jest narodowości; wie, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje
się w Europie; zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i
najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie
szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;
rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.
Treści ważne dla edukacji patriotycznej i europejskiej są zawarte w
podstawach programowych; zwłaszcza w tej, która obowiązuje od 1 września
2017 roku. Wychowanie dla bezpieczeństwa oraz pokoju ma odbywać się w
poszanowaniu dla kultury, języka, symboli narodowych oraz w tolerancji dla
odmienności rasowej, kulturowej i językowej.
Wychowanie dla pokoju w kontekście wielokulturowości
Uwzględnienie wielokulturowości najpierw w procesie kształcenia
kandydatów do zawodu nauczyciela, a następnie w edukacji małego dziecka i
młodszego ucznia,
jest odpowiedzią na powstanie społeczeństw
wielokulturowych oraz pedagogiczną powinnością wychowania dla pokoju.
Niezwykle
interesujące
są
prognostyczne
scenariusze
rozwoju
14
międzynarodowej i transnacjonalnej oświaty .
Szansą na stworzenie oświaty demokratycznej staje się edukacja
międzykulturowa, oparta na odmiennej aksjologii i polityce społecznej,
13

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej z dnia 14 lutego 2017r., Dz. U. z
2017r., poz. 356.
14
N. Awszeniuk ., Prognostyczne scenariusze rozwoju transnacjonalnej wyższej oświaty
na początku XXI stulecia,[w:] Praca zbiorowa, Innowacyjność w nauce i oświacie. NAPN,
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Chmielnicki Państwowy Uniwersytet, Kijów-WarszawaChmielnicki 2013, , s. 343-352.
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wynikającej z dostrzegania potrzeb oraz oczekiwań jednostek i grup. 15
Edukację międzykulturową definiuje się najczęściej jako „ogół wzajemnych
wpływów i oddziaływań jednostek i grup, instytucji, organizacji, stowarzyszeń,
związków, sprzyjających takiemu rozwojowi człowieka, by stawał się on w
pełni świadomym i twórczym członkiem wspólnoty rodzinnej, lokalnej,
regionalnej, wyznaniowej, narodowej, kontynentalnej, kulturowej i globalnej planetarnej oraz był zdolny do aktywnej samorealizacji, niepowtarzalnej i
trwałej tożsamości i odrębności‖16. Jak zauważa J. Nikitorowicz, poszukiwanie
modelu (modeli) współczesnej pedagogiki międzykulturowej, opartej na
paradygmacie ,,współistnienia‖, staje się ciągle aktualnym i trudnym
wyzwaniem edukacyjnym.
Wasyl Kremień nie bez powodu do jednego z rozdziałów Filozofii edukacji
dał następujące motto, autorstwa W. Tołstycha: Jądrem pojęcia globalnego
świata jest idea powszechnej współzależności. To jest zasadniczo nowa jakość
współzależności krajów i narodów wewnątrz wspólnoty światowej. W optyce tej
sentencji przywołany autor konfrontuje narodowo-duchowe (narodowokulturowe) z globalnie-racjonalnym (globalno-ponadnarodowym), podkreślając,
iż to pierwsze przede wszystkim zachowuje osobowość w człowieku.
Wielokulturowość nie może być współcześnie identyfikowana jako próba
ujednolicania; jest to podejście błędne. W trzecim tysiącleciu w kontekście
powszechnie wzrastających determinacji globalistycznych taka (duchowa przyp. Autorki), właściwość narodu uświadamiana jest jako zadanie. W jego
ignorowaniu kryje się zagrożenie pozbawiania przyszłości nie tylko
poszczególnych narodów, lecz również całej ludzkości 17. Jak zaznacza
I. Griszczenko takie podejście jest całkowicie zasadne w czasie kształtowania
ukraińskiej tożsamości narodowej. Przedstawiciele Ukrainy i Polski (ale nie
tylko) dostrzegają wiele płaszczyzn wzajemnej wymiany myśli, traktując je
także jako innowacyjne podejścia do współpracy naukowej i biznesu18.
Pedagogika przyszłości, pedagogika wielokulturowości powinna odnosić
się do praktyki edukacyjnej i obejmować rzeczywiście wykonywane czynności

15

E. Ogrodzka-Mazur., Wychowanie międzykulturowe małego dziecka w opinii
studentów-przyszłych nauczycieli, [w:] Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Zalewska-Bujak M.
(red.), Edukacja małego dziecka. Nauczyciel – wychowawca w przedszkolu i szkole. T. 5.,
Wyd.,, Impuls‖, Kraków 2013, s. 309.
16
J. Nikitorowicz, Wartości ethosu jako podstawa kształtowania tożsamości
wielokulturowej, podłoże konfliktów
kulturowych i cel edukacji międzykulturowej, [w:]
Lewowicki T., Ogrodzka –Mazur E., Gajdzica A. (red.), Świat wartości i edukacja
międzykulturowa,. Wyd. UŚ Filia w Cieszynie, WSP ZNP w Warszawie, Cieszyn-Warszawa 2003,
s. 44-45.
17
W. G. Kremień , Filozofia edukacji, ITeE-PIB w Radomiu, Radom 2007, s. 146-184.
18
I. Griszczenko, Innowacyjne podejścia do współpracy, nauki, edukacji i biznesu. [w:]
Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy. DEBATY-SZKICEREFLEKSJE POLSKO-UKRAIŃSKIE. Gerlach R., Tomaszewska-Lipiec R. (red.), Wyd. UKW,
Bydgoszcz 2017, s. 133-143.
~ 256 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, mając na uwadze wartości
tradycyjne; w tym narodowe.
Cel ten ma szansę być uwzględnianym w pracy pedagogicznej, o ile
zostanie dostrzeżony przez pedagogów i zamieszczony w
podstawie
programowej
edukacji wczesnoszkolnej, a następnie w podręcznikach i
materiałach dydaktycznych dla uczniów19.
Celem nadrzędnym edukacji jest wychowanie patrioty, który jest
świadomy własnej kultury i szanując ją, jednocześnie respektuje odmienność
rasową, kulturową i językową innych. Wychowanie dla pokoju powinno być
wartością nadrzędną w stosunku do indywidualnych interesów różnych grup
nacisku lub określonego lobby politycznego. Z tego też powodu
wielokulturowość staje się zagadnieniem dydaktycznym, włączonym do treści
kształcenia, z uwagi na obserwowane procesy migracyjne ludności w świecie
oraz w Europie.
Sadzę, że kształcenie w przyszłości stanie się bardziej narodowe niż
to, które obserwujemy
współcześnie. Oby stało na straży tożsamości
narodowej i poszanowania odrębności, tolerancji, a jednocześnie było źródłem
pokoju na świecie.
Wychowanie do pokoju i współpracy a legislacje europejskie
Fakt przynależności do Unii Europejskiej, otwarcia granic, fali emigracji i
wynikającego z tego faktu „przemieszania‖ kulturowego, językowego,
religijnego powoduje, że edukacja dzieci i uczniów dla pokoju jest wręcz
nieodzowna. Szkoła, podążając za tym przekonaniem i ewidentną potrzebą,
powinna stworzyć uczniowi warunki do zdobycia wiedzy na temat rozwijającego
się - i czasami niebezpiecznego świata, wyposażyć ucznia w umiejętności i
wartości potrzebne do odnalezienia się w otaczającej go rzeczywistości, nie
zapominania o swoich korzeniach, o swojej Ojczyźnie (obowiązek służby wobec
Niej).
Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz
przystąpienie do krajów „piętnastki‖ sprawiły, że upowszechnienie wiedzy z
zakresu integracji europejskiej stało się
elementem reformy oświatowej.
Istotą edukacji europejskiej jest uświadomienie i wpajanie każdemu
człowiekowi od najmłodszych lat, szacunku do drugiego człowieka,

19

Kwestię tę omawiała już autorka w artykule: T. Janicka-Panek, Kompetencje
nauczyciela w kontekście wielokulturowości w edukacji wczesnoszkolnej. [w:] Konceptualne
zasady rozwoju oświaty dorosłych: światowe doświadczenia, ukraińskie realia i perspektywy.
Zbiór artykułów naukowych. Narodowa Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy, Wydział
zawodowej Oświaty i Oświaty Dorosłych, Instytut Pedagogicznej Oświaty i Oświaty Dorosłych
im. Iwana Zjaziuna, Instytut Zawodowo-Technicznej Oświaty, Towarzystwo ,,Wiedza‖ Ukrainy,
Kijów 2018, s. 219-220.
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poszanowania dla dziedzictwa kultury, tradycji i zwyczajów poszczególnych
narodów.
Edukacja europejska stanowi dla reformowanej szkoły wyzwanie
szczególne. W podstawie programowej pojawiły się jakiś czas temu cele i treści
odnoszące się do nowej, kształtującej się na naszych oczach rzeczywistości.
Sytuacja ta stawia nauczyciela wobec nowych zadań edukacyjnych. Edukacja
europejska może być – w miarę potrzeb - stałym komponentem programowym
w szkołach, na lekcjach, uroczystościach szkolnych, międzyszkolnych, kołach
zainteresowań oraz klubach europejskich.
Edukacja europejska jest atrakcyjna i przydatna uczniom w codziennym
życiu. Daje możliwość nawiązania kontaktów w swojej miejscowości oraz poza
granicami miasta i własnego kraju. Inspiruje nauczyciela do
osobistego
rozwoju i współdziałania oraz współtworzenia polityki programowej szkoły
(szczególnie na terenach przygranicznych). Edukację europejską należy
traktować jako integrację społeczną z możliwościami życia w Europie i we
współpracy z ludźmi na innych kontynentach. Niestety współczesna Europa nie
gwarantuje pokoju; media donoszą o licznych konfliktach, stanowiących
zagrożenie dla wielu społeczności. Są to bolesne informacje; zwłaszcza, że
jesteśmy przedstawicielami narodu niezwykle doświadczonego z powodu utraty
niepodległości; także przez wojny.
Prawne uregulowania MEN w odniesieniu do nauczania i wychowania w
zakresie problematyki europejskiej i patriotycznej zostały wprowadzone do
podstawy programowej. Celem tych rozwiązań jest podkreślanie wspólnych
korzeni, co powinno przekonywać o potrzebie integracji oraz zrozumienia,
wspólnego działania na rzecz wielu wspólnotowych
przedsięwzięć.
Odnajdujemy je zarówno w celach, jak i treściach nauczania. Zakres tych treści
dostosowany jest do możliwości rozwojowych uczniów. Łączą się one między
innymi z edukacją polonistyczną, regionalną, wychowaniem społecznym oraz
etycznym. Wzajemne ich przenikanie ułatwia dzieciom zdobycie kompleksowej
wiedzy o Europie, jako organizmie zabezpieczającym wspólny pokój
poszczególnym krajom członkowskim, bez zapomnienia o własnej tożsamości
narodowej.
Edukacja proeuropejska pełni takie funkcje, jak:
 Sprzyja integracji kulturowej, podkreśleniu tego, co wspólne historycznie,
 Stwarza warunki do rozwijania postawy ciekawości i tolerancji wobec
innych kultur,
 Rozbudza wrażliwość na piękno i złożoność świata oraz wartość życia,
 Doskonali kompetencje komunikacyjne,
 Dostarcza wiedzy na temat wydarzeń historycznych Polski i Europy,
 Służy zapoznaniu z symbolami narodowymi, kształtowaniu szacunku
wobec nich, rozwijaniu postaw patriotycznych,
 Umożliwia kontakt z dziełami sztuki,
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 Wyrabia szacunek do siebie i innych,
 Wprowadza w świat mediów oraz podstawowych sposobów i procesów
komunikowania się z ludźmi,
 Wspiera prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny, w tym koleżeństwo
i przyjaźń,
 Pozwala dostrzec to, co jest narodowe, wyjątkowe i wyłącznie polskie.
 Cele edukacji proeuropejskiej:
 Wprowadzenie podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej oraz wybranych
krajach członkowskich,
 Zrozumienie pojęcia i idei integracji europejskiej, jako przesłanki do
pokojowego współdziałania i rozstrzygania konfliktów,
 Pogłębianie postawy szacunku i przywiązania do własnej ojczyzny,
kultury, tradycji przy jednoczesnym poszanowaniu i tolerancji dla innych
państw i odmiennych kultur,
 Rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł.
Treści dydaktyczne zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce europejskiej
są poszerzane przez różne formy zajęć pozalekcyjnych. Są to imprezy
organizowane w szkole takie jak: Dzień Europy, konkursy o tematyce UE,
Dzień UE, redagowanie gazetek, tworzenie dekoracji i konkursów plastycznych,
organizowanie kiermaszy, akcji, zbiórek oraz wystaw, a także przez działalność
w szkolnych klubach europejskich (SKE).
Jest to od niedawna jedna z
najbardziej popularnych form zajęć mających na celu poszerzanie wiedzy
uczniów na temat UE oraz krajów członkowskich.
Pomysłodawcą tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich jest Portugalia.
W specjalnym programie „ Europejski wymiar edukacji‖ wskazano różne
metody propagowania idei proeuropejskich w szkolnictwie. Do najbardziej
powszechnych sposobów rozwijania świadomości europejskiej wśród młodzieży
należy z pewnością działalność Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach
podstawowych, średnich i gimnazjach. Są one niczym innym jak ośrodkami
działalności na polu europejskim, w których uczniowie działają dobrowolnie,
ucząc się reguł i mechanizmów jednoczącej się Europy, propagując
jednocześnie zdobyte podczas działalności w klubie informacje w swoim
otoczeniu. Tworząc program „Europejski wymiar w edukacji‖ jego autorzy,
kierowali się przekonaniem, że młodzi Europejczycy coraz bardziej potrzebują
wykształcenia mającego na celu rozwijanie„ europejskiej świadomości‖, opartej
na wspólnym dziedzictwie kulturowym, tradycji humanistycznej i wierze w
wolność, które zawsze wpływały na historię Europy.
Idea tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich trafiła do Polski w latach
dziewięćdziesiątych. W ramach reformy systemu edukacji w 1999 roku
stworzono możliwość realizacji wymiaru europejskiego poprzez wprowadzenie
międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej, poświęconej integracji europejskiej.
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Na przykład problem uchodźców w Europie można poruszyć na lekcji historii,
kontynuować na geografii i wiedzy o społeczeństwie, wreszcie zakończyć
rozprawką pisaną na języku polskim. Sondaże wykazują, że polska młodzież
jest generalnie prounijna. Większa w tym jednak zasługa zachodniej
popkultury niż rzetelnej wiedzy, gdyż ograniczona liczba godzin w ramach
międzyprzedmiotowej ścieżki nie jest w stanie zagwarantować im maksymalnej
ilości informacji. Stąd też potrzeba wprowadzenia do szkół dodatkowych form
propagowania wiedzy z zakresu integracji europejskiej, a do tych niewątpliwie
zalicza się działalność Szkolnych Klubów Europejskich. Ich wymiar europejski
polega nie tylko na propagowaniu wiedzy z zakresu integracji, ale przede
wszystkim na promowaniu określonych postaw. Otwartość, tolerancja,
odpowiedzialność, szacunek dla tradycji - to słowa klucze w kanonie
europeizmu. Co do praktycznych walorów
tworzenia w szkołach Klubów
Europejskich, mówi się o doskonaleniu kompetencji posługiwania się językami
obcymi, korzystaniu z nowoczesnych technik komunikacji, pracy zespołowej i
sztuce negocjacji (pokojowego rozwiązywania konfliktów). Szkolne kluby
europejskie to jedna z form rozwijania w uczniach świadomości europejskiej,
świadomości bycia Polakiem – Europejczykiem. Liczba szkolnych klubów
europejskich w Polsce ciągle się zmienia. W roku 2005 w bazie UKiE
zarejestrowanych było około czterech tysięcy klubów.
Szkolny klub europejski jest bardzo dobrą formą współpracy uczniów i
nauczycieli na rzecz upowszechniania wiedzy na temat Unii Europejskiej.
Prowadzący oraz członkowie klubu angażują się w jego działania, ponieważ
uczą się od siebie nawzajem. Relacje nauczycieli i uczniów w klubach są często
partnerskie, mogą wspólnie rozwijać swoje zainteresowania, dobrze się przy
tym bawiąc. Opiekunowie klubów inspirują i zachęcają uczniów, jednocześnie
czerpiąc z ich naturalnego zapału do pracy. Dzięki temu korzyść jest obopólna.
Uczniowie uczą się samodzielności, odpowiedzialności, krytycyzmu, kształtują
umiejętność pracy w zespole oraz integrują się w dążeniu do wspólnego celu.
Członkowie zyskują poczucie przynależności do grupy, robiąc wiele
pożytecznych rzeczy, z czego mogą czerpać satysfakcję; mają także możliwość
nawiązania kontaktów z uczniami z klubów europejskich w innych miastach
oraz krajach Europy.
Wymiany międzynarodowe uczniów/studentów oraz nauczycieli ułatwiają
rozpoznanie sytuacji w świecie; wpływa to na poczucie otwartości i tolerancji,
które są potrzebne w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie, a
obserwowane aktualnie wydarzenia polityczne w Europie oraz poza nią,
dodatkowo uzasadniają to stanowisko (m. in. konflikty dotyczące stanowiska
wobec uchodźców). Istotnymi kategoriami, wartymi wyjaśnienia uczniom, są
różnorodne akcje humanitarne i misje oraz potrzeba ofiarności i udziału w nich.
Podsumowanie. Zadaniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest
poszukiwanie i uzupełnianie niezbędnej wiedzy z zakresu wychowania dla
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pokoju, nie bacząc na to, że pod koniec szkoły podstawowej uczniowie będą
realizować przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa. Konieczne jest dokonanie
wyboru odpowiedniego programu20 nauczania, dzięki któremu nauczyciel ma
szansę nauczać i organizować uczenie się, respektując uwarunkowania
społeczne i państwowe, wdrażając młodszych uczniów do odpowiedzialności
za bezpieczeństwo własne i innych.
Retrospektywna analiza treści nauczania i wychowania uprawnia do
wniosku, że brakuje równowagi między treściami kształcenia, odnoszącymi się
do historii kraju i tymi, których funkcją jest przygotowywanie ku przyszłości;
także na wypadek ewentualnych zagrożeń i konfliktów wojennych. Wynik
niezadowalający dotyczy właśnie tych drugich treści. Brakuje zagadnień
omawianych chociażby profilaktycznie, takich jak wojna i przemoc oraz skutki
polityki prowadzonej środkami przemocy.
Wychowanie dla bezpieczeństwa jest ważnym zadaniem współczesności.
Rozumiane jest przez specjalistów21 jako intencjonalne wpływanie na dążenie
do trwania, przetrwania i rozwoju oraz zwiększanie szansy na doskonalenie
życia indywidualnego i społecznego, dzięki naturalnej aktywności (wojennej i
pokojowej), modelowanej
uniwersalnymi wartościami: prawdą, dobrem,
pięknem i sprawiedliwością, wiarą, nadzieją i miłością. Wychowanie dla
bezpieczeństwa jest sposobieniem ludzi do walki (wojny) i pracy (pokoju), aby
doskonalić lub stabilizować ich życie. Tym ideom zawdzięczamy wychowanie
obronne, którego celem jest przygotowywanie młodzieży szkolnej i
akademickiej do obrony własnego kraju oraz do zapewnienia jej odpowiedniego
rozwoju fizycznego i moralnego, w przypadku zagrożenia niepodległości oraz
do odparcia wszelkiej napaści na jego terytorium. Myślę, że bardziej powinno
zależeć ludziom na wychowaniu dla pokoju.
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specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
Dz. U. z 2017r., poz. 356.
20. Rosa
R.,
Współczesne
determinanty
wychowania
patriotycznoobronnego.[w:]
Wychowanie patriotyczno-obronne. Tradycje i współczesność.
Kalinowski R., Kunikowski J., Wyszczelski L. (red.), Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce
2004.
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Тереза Яніцка-Панек

ВИХОВАННЯ ДЛЯ МИРУ ЯК МЕТА І ЗАВДАННЯ
СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Анотація. Патріотичне виховання починається у родинному домі й триває в
дитсадку, школі. У документах Європейського Союзу розглядаються питання
патріотичного виховання. У польських програмах навчання і виховання значна
увага приділяється вихованню патріотів своєї Вітчизни і водночас громадян
Європи. Метою такого навчання є виховання, спрямоване на мир і працю.
Складність такого виховання полягає в тому, що в Польщі проживають люди
різних національностей, у яких потрібно виховувати толерантність, повагу до
Вітчизни, бажання працювати на її користь. Поляки, які виїжджають в інші країни,
також мають бути терпимими до інших, але пам’ятати про свою Вітчизну.
Ключові слова: патріотична освіта, європейська освіта, Батьківщина,
патріотизм, цілі патріотичного виховання, поляк-європеєць.
Tereza Yanitska-Panek

EDUCATION FOR PEACE AS A GOAL AND TASK
IN MODERN PRESCHOOL EDUCATION
Summary. Patriotic education begins in the family and counting in
kindergarten, than school. In documents of the European Union there are issues of
patriotic education. In the Polish education and training programs, much attention is
paid to the cultivation of patriots of their Motherland and, at the same time, as
European citizens. The purpose of such training is education aimed for peace and
work. The complexity of this upbringing lies in the fact that people of different
nationalities live in Poland and it is necessary to cultivate tolerance, respect for the
Motherland, the desire to work on its favor. Polish who moves to the other countries
also need to be tolerant of others, but remember their Motherland.
Key words: patriotic education, European education, Motherland, patriotism,
aims of patriotic education, Polish-European.
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Едуард Помиткін, Любов Помиткіна

МИРОТВОРЧА РОЛЬ ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ
Анотація. Розкривається миротворча роль освіти та критерії оцінювання її
результативності. Констатується низька ефективність сучасної освіти для
встановлення миру на планеті та доводиться необхіднсть її модернізації
відповідно до миротворчої місії, яка на сучасному етапі розвитку людства має бути
визнана пріоритетною. Стверджується думка, що на перешкоді модернізації освіти
можуть постати застарілі уявлення про домінантність потреби в репродуктивному
навчанні. Натомість, аналізуються результати емпіричного дослідження, які
засвідчили, що для 73% дорослих респондентів більшість шкільних знань у
реальному житті не знадобилася. Висловлюється занепокоєння з приводу того, що
жодний з існуючих шкільних предметів не реалізує завдання миротворчої освіти.
Констатується нагальна потреба в оновленні навчальних програм відповідно до
розвитку
особистості.
Зокрема,
вивчення
психології
самопізнання
та
самовдосконалення,
культури
здорового
способу
життя,
толерантного
спілкування, підготовки до вибору шлюбного партнера та успішної побудови
сімейних стосунків, правильного виховання дітей, вибору професії та шляхів
мирної самореалізації у динамічному світі. Для цього у різних країнах світу,
починаючи з дошкільного навчального закладу і до післядипломної освіти
доцільно наповнити зміст навчальних програм сучасним розвивальним матеріалом,
який би сприяв прагненню до миру та духовного розвитку особистості. Як приклад
наводяться авторські навчальні та методичні посібники, курси та програми, які
охоплюють періоди від дошкільного віку до освіти дорослих. Наведені результати
досліджень та рекомендації авторів можуть використовуватися для розроблення
єдиного міжнародного освітнього модулю, обов`язкового для вивчення в різних
країнах світу. Це дозволить піднести престижність освіти та спрямувати її зміст на
служіння людству.
Ключові слова: миротворча освіта, результативність освіти, духовний
розвиток особистості, оновлення навчальних програм, толерантне спілкування,
міжнародний освітній модуль.

Вступ. Роль освіти в сучасному світі не зводиться лише до розвитку
інтелекту. Освіта передусім – це засіб формування особистості, її
світогляду, культури, духовності. Така освіта не ставить головним
завданням «наповнення голови учня та студента знаннями», що
призводить до втрати здоров`я і бажання вчитися. Вона зорієнтована на
залучення особистості до найкращих ціннісних здобутків людства у сферах
науки, мистецтва, філософської думки та релігії. Важливим критерієм
оцінки
її
результативності
є
цивілізованість
людини.
Поняття
цивілізованості не зводиться до вміння користуватися сучасними
гаджетами. Цивілізована людина характеризується ціннісно-позитивним та
відповідальним ставленням до себе, свого життя, до оточуючих і світу в
цілому. Екологічна свідомість, усвідомлення цінності життя в загальному і
конкретному сенсі є умовою виживання людства і вчені, педагоги і
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психологи різних країн мають об`єднатися та спрямувати зусилля на його
збереження. Якою ж є ефективність сучасної освіти, якщо на нашій планеті
одночасно триває близько 50 військових конфліктів? З давніх-давен люди
знищують один одного, виправдовуючи це відстоюванням власних
переконань, небезпекою можливої
загрози з боку інших народів,
потребами у справедливому розподілі територій тощо. Військові дії нерідко
ініціюються та ведуться освіченими і високопрофесійними фахівцями. Отже,
освіченість і професіоналізм не гарантують мирного життя.
Вочевидь, для встановлення миру на планеті необхідно змінити
освітні пріоритети на такі, які унеможливлять насильство. Саме на цьому
неодноразово наголошував видатний український вчений, професор
В. Кудін. На його думку, освіта різних народів може мати національний
характер, однак не має виключати загальнолюдського компоненту. Саме в
ньому мають бути відображені вищі духовні цінності – Краса, Добро, Істина
(Платон). Саме цей компонент має забезпечувати розвиток свідомості
(Гегель). Але ж для цього треба зменшити складову знань з певних
предметів, які можуть видаватися дуже важливими. Чи не втратять від такої
модернізації освіти наші випускники шкіл і закладів вищої освіти?
Виклад основного матеріалу. Для відповіді на це запитання ми
розробили спеціальну анкету, спрямовану на виявлення знань, вмінь і
навичок, необхідних сучасній людині. Зміст анкети відображає 35 шкільних
дисциплін, теми та деякі поняття, що їх характеризують. Цей матеріал було
виокремлено
з
сучасних
підручників
та
доповнено
тим,
що
використовувався в недалекому минулому.
В анкетуванні брали участь дорослі респонденти віком від 21 до 96
років, переважно з вищою освітою (90%). За фахом серед них були:
викладачі, науковці, адвокати, психологи, фахівці адміністративного
профілю, консультанти-аналітики, психотерапевти, юристи, візажисти,
маркетологи, бізнес-консультанти, фахівці з інформаційних технологій,
перукарі-стилісти, кінорежисери, режисери естради та масових свят,
дизайнери інтер'єру, реклами та комп'ютерної графіки, організатори кінотелевиробництва, гримери, фахівці з туристичної діяльності та навчання за
кордоном, пенсіонери, безробітні.
Опитування та обробка результатів цього опитування тривають в
онлайн режимі, однак вже зараз можемо узагальнити отримані результати
та презентувати окремі висновки. Передусім, варто відзначити здивування
багатьох батьків школярів, які вперше побачили розгорнутий перелік
предметів і складність тем, які має засвоїти їх дитина. У співбесідах вони
розповідали про численні сімейні конфлікти внаслідок необхідності
змушувати дітей вчити те, що їм нецікаво та робити до ночі домашні
завдання.
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Узагальнення отриманих результатів дозволило встановити, що для
73% респондентів більшість шкільних знань у реальному житті не
знадобилася.
Вони
висловлювали
нерозуміння,
навіщо
дітям
запам`ятовувати інформацію та термінологію з таких тем, як еукаріоти,
мітохондрії, вакуоля, хлоропласти, хромопласти, симбіоз, мікологія,
цитологія, лейкопласти (біологія); флюсові вапняки, рекреація, релігійний
склад населення, етноси, інфраструктура, міська агломерація (географія);
дисперсні системи, колоїдні розчини, електроліти, кристалогідрати,
термохімічні рівняння, полімеризація, вуглеводи, амінокислоти, езотермічні
реакції (хімія); аксіоми, теореми, дріб, похідна, теорема Вієта, геометрична
прогресія, комбінаторика, раціональні вирази, квадратний корінь,
дискримінант, формули скороченого множення, інтеграл (алгебра);
вектори, теорема косинусів, тригонометрія, хорда круга, рівняння кола,
формула бісектриси трикутника, середня лінія трапеції (геометрія); закон
збереження імпульсу, питома теплоємність речовини, кристалізація,
конденсація, індуктивність, заломлення світла, кінетична енергія,
дисперсія, дифузія, потенціал електричного поля, сила Лоренца тощо
(фізика).
Серед шкільних предметів, які визначені більшістю як потрібні,
переважала англійська мова (79% респондентів). Друге місце посіли базові
знання з математики, а саме прості математичні дії. Вони знадобилися 74%
опитуваних. Якщо ж проаналізувати більш складні теми з алгебри та
геометрії, то лише 10% опитуваних використали їх у своєму житті і
відповідно 53% та 58% дорослих людей фактично не скористалися ними.
Фізика виявилася потрібною для 21%, і не потрібною для 53%
респондентів. Дивно, але
найменш
необхідними
предметами за
результатами опитуванням виявилися хімія та астрономія – лише по 5%
респондентів. Непотрібною у шкільній програмі хімію назвали 53%, а
астрономію - 21%.
Необхідність читання, світової та зарубіжної літератури вказали
відповідно 63%, 58% та 53% респондентів. Достатньо цінуються дорослими
«Основи здоров'я» – 53%,
знання з дисципліни «Я у світі» – 47%,
мистецтво – 37%, правознавство – 37%, економіка – 32% та
природознавство – 32% респондентів.
Нижчий відсоток отримала дисципліна «Технології» – лише 16%
опитаних. Знання з біології 16% респондентів були використані, хоча 32%
вони не знадобилися. Художня культура була визначена необхідною 16%
та непотрібною 32% опитаних. Музичне і образотворче мистецтво
знадобилося 26% і не було використане 21% респондентів.
Трудове навчання було корисним для 32% та непотрібним для 16%
опитаних. Щодо креслення, то тільки 16% відзначили його і 58% –
непотрібність. Знання всесвітньої історії та історія України знадобилася 16%
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і 37% – не стали в нагоді. Фізичну культуру цінують 42%; при цьому ще
16% особливо виокремлюють вправи на спритність, гнучкість, швидкість,
силу.
Подібне дослідження можна було б провести і в галузі вищої освіти,
однак за статистичними даними 2017 р., до 85% випускників закладів
вищої освіти в Україні працюють не за спеціальністю. Це означає, що
поглиблені профільні знання 85% студентської молоді практично не
знадобляться.
Отже, попередній аналіз отриманих результатів показав, що для
більшості дорослих людей переважна частина знань, понять, умінь і
навичок, що опановувалися в школі, не стала в нагоді. Багато тем з
шкільних дисциплін не є цікавими і потрібними. Саме вони знижують
пізнавальну мотивацію дітей, а їх викладання прискорює професійне
вигорання педагогічного персоналу.
При цьому виникає питання: чи потрібно радикально вилучати ці
теми з шкільних програм? А, можливо, варто наповнити їх цікавим і
сучасним змістом? Ті, хто бажає поглиблено вивчати окремі предмети і теми
можуть відвідувати гуртки чи групи навчання за інтересами. До речі,
позитивним є досвід багатьох країн, де в старших класах дітям надають
можливість вибору поглибленого вивчення предметів за вподобанням.
Цінним є і досвід Фінляндії, де замість предметного навчання школярі
вивчають явища світу з позицій різних наук.
Постає питання: які ж із цих предметів виховують загальнолюдські
цінності, вищі смисли життя, сприяють миру? На жаль жодний з існуючих
шкільних предметів не ставить за мету це завдання. Лише опосередковано
теми миру та порозуміння можуть порушуватися на уроках історії і
літератури. Але цього замало для виконання миротворчої ролі освіти та
формування особистості, здатної до встановлення і збереження миру на
планеті.
Чому ж з року в рік діти вивчають предмети, які лише «наповнюють
розум знаннями»? Ще кілька століть тому освіта була особливим привілеєм
окремих верств того чи іншого суспільства. В умовах загальної
безграмотності актуальною потребою було навчання значної частини
людства писемності. Але з винаходом Інтернету знання перестали бути
дефіцитом, а кількість інформації у світі зростає в геометричній прогресії.
Безумовно більш важливою є миротворча місія освіти.
Оновлення навчальних програм надасть можливість знайти місце для
тих предметів і тем, які життєво необхідні дітям і молоді. Серед них –
психологія самопізнання та самовдосконалення, культура здорового
способу життя, толерантне спілкування, підготовка до вибору шлюбного
партнера та успішної побудови сімейних стосунків, правильне виховання
дітей, вибір професії та шляхів мирної самореалізації у динамічному світі.
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Можливо, тоді, оволодівши цими знаннями, доросла людина в реальних
життєвих випробуваннях не буде казати: «Нас цьому не вчили»…
У різних країнах світу, починаючи з дошкільного навчального закладу
і до післядипломної освіти, наповнюється зміст навчальних програм
розвивальним матеріалом, який би сприяв прагненню до миру і духовного
розвитку особистості. Доцільно мають ґрунтуватися на природних потребах
і закономірностях сприйняття, враховувати фактори, що впливають на
духовне становлення дітей і молоді на різних вікових етапах. Деякі
авторські напрацювання наводяться нижче.
Для батьків, вихователів дошкільних установ та вчителів початкових
класів розроблено навчальний посібник «Позитивні казки»1. Посібник
призначений для формування духовних ідеалів, цінностей і смислів у дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку. Зміст книги структуровано таким
чином, що кожна з 33 казок представлена в контексті позитивних
особистісних якостей її героїв. Бажаючи бути схожою на казкового героя,
дитина наслідує його поведінку, засоби спілкування, що забезпечує
необхідні психологічні ефекти ідентифікації та децентрації. Таким чином
використання посібника у різних країнах допомагає формуванню цінностей
миру та порозуміння з перших років життя дитини.
Для об`єднання виховних зусиль батьків і вчителів у напрямі
миротворчої освіти розроблено навчальний посібник «Виховання дитини»,
що допомагає розкрити закономірності становлення особистості на різних
вікових етапах2. Книга також допомогає здійснювати діагностику,
прогнозувати
і
враховувати
потреби
фізичного,
емоційного,
інтелектуального та духовного становлення дитини, уникнути типових
помилок у вихованні.
Для знайомства учнів 1-4 класів із власним духовним світом, розвитку
толерантності, здатності до позитивного мислення та творчої самореалізації
у світі розроблено інтегративний курс «Людина. Родина. Світ»3. Під час
оволодіння навчальним матеріалом учні опановують 5 ступенiв любовi:
любов до себе, прийняття своєї індивідуальності; любов до батькiв, piдних;
любов до наpоду, рідного краю, держави; любов до людства; любов до
Пpиpоди, Буття. Кращі надбання світової науки, мистецтва та філософії
наповнюють дитячу душу творчим натхненням, збагачують психологічними
знаннями, моральними та етичними принципами співіснування людства.
Пропонується також навчальний посібник «Уроки психології» для учнів
1

Помыткин Э. А., Сидорчук Ю. В. Позитивные сказки. Пособие для родителей и
воспитателей. – К., «Внутренний мир», 2017. – 90 с.: илл.
2
Помиткін Е.О. Виховання дитини. Посібник для майбутніх і справжніх батьків:
навчальний посібник / Едуард Олександрович Помиткін. – К.: Кафедра, 2018. – 40 с.: іл.
3
Людина. Родина. Світ: навч. посіб. інтегр. Курсу для учнів 1, 2, 3, 4 кл.
загальноосвіт. навч. закл. / О.К.Алієв, Л.Ю.Москальова, Е.О.Помиткін. – Київ:
Видавництво «Майстер книг», 2018. – 100 с.
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початкової школи», метою якого є допомога дитині у самопізнанні, побудові
стосунків з однолітками, батьками та вчителями, залучення її до процесу
особистісного самовдосконалення4. Завдання цього курсу – створити
сприятливі психолого-педагогічні умови для забезпечення збалансованості
процесів духовного, інтелектуального, емоційно-вольового та фізичного
розвитку учнів початкових класів. Для мотивації розвитку сфери фізичної
культури передбачається ознайомлення учнів з особливостями власного
організму, мистецтвом праці та відпочинку, пpавилами здоpового способу
життя. Знайомлячись з основними законами емоційно-вольової сфери, діти
здійснюють подорож по світу емоцій та «морю бажань» і привчаються
керувати його хвилями. Оволодіння мистецтвом спілкування допомагає
розвитку комунікативних якостей і сприяє покращенню дружніх взаємин
дітей. Ознайомлення з таємницями інтелектуальної сфери дає школярам
можливість не заблукати в «лісі думок», навчитися основам саногенного
мислення, прийомам зосередження та релаксації. І, нарешті, світ
духовності залучає учнів до скарбниці найвищих людських цінностей:
гуманістичних,
естетичних,
екологічних,
цінностей
самопізнання,
самовдосконалення та самореалізації.
Залучення учнів 5-7 класів до скарбниці духовних надбань людства
відбувається з використанням спецкурсу «12 шляхів духовності»5. Для
формування у школярів духовних ідеалів використовується механізм
інтересу, ідентифікації себе з визначними постатями людей, які досягли
високого рівня духовного розвитку (Орфей, Будда, Мойсей, Г.Сковорода,
Мати Тереза та ін.). Ототожнення з героїчними особистостями – носіями
високого духовного потенціалу сприяє становленню духовної ідентифікації,
зростанню рефлексії. Таким чином замість історії війн і протистоянь цей
курс дозволяє залучати учнів до історії самопізнання та саморозвитку
людства.
Вікові потреби особистісного розвитку учнів 8-9 класів спонукають їх
до розуміння власного «Я», порівняння своїх досягнень із досягненнями
інших. Мрії про майбутню професійну діяльність активізують процеси
самопізнання учнів, пробуджують в уяві молоді перспективи дорослого
життя. Зважаючи на це, розроблено та апробовано методику проведення
школярами творчих авторських уроків, яка призначена для розвитку
рефлексії, духовно-соціальної спрямованості учнів, їх професійних інтересів
та емпатії6. В її основі – принципи пізнавальної діяльності та творчої
4

Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. Уроки психології для учнів початкової школи:
навч.-метод. посіб. / Л.В.Помиткіна, Е.О.Помиткін. – К.: Освіта України, 2011. – 244 с.
5
Помыткин Э.А. 12 путей духовности: учеб. пособ. – К., «Освита Украины»,
2007. – 110 с., илл.
6
Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: монографія. – К.:
Наш час, 2005. – 280 с. – Бібліогр.: с.252-278.
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активності особистості, що сприяє розвитку професійних орієнтацій
старшокласників, а отже – прагнення до миру та позитивної зміни світу.
Принципово новим елементом, застосованим у методиці, є набуття учнями
психолого-педагогічних навичок проведення авторських уроків.
Для учнів 10 - 11 класів, а також студентської молоді надзвичайно
актуальними постають проблеми життєвого вибору, що вимагає прийняття
відповідальності. Вибір життєвої мети, вибір друзів, своєї половини – ці та
інші теми покладено в основу змісту спецкурсу «Життєвий вибір».
Вивчення курсу допомагає більш усвідомлено обирати конструктивну
життєву позицію, формувати відповідальність за своє життя та мир у світі.
Для старшокласників і студентів розроблено та апробовано методику
підготовки й проведення спеціальних творчих проектів духовної
самореалізації учнівської молоді. Участь молоді у творчих проектах
«Зустріч поколінь», «Психологічна просвіта» та «Щастя на долоні»
передбачає серію духовних вчинків, що актуалізує прагнення до реалізації
власного духовного потенціалу в існуючих соціальних умовах7. Участь у
проектах допомагає прояву засвоєних знань та сформованих цінностей у
вчинках і діяльності.
Для ознайомлення студентів – майбутніх психологів з психологічними
основами діагностики та духовного розвитку особистості – розроблено й
апробовано спецкурс «Психологія духовності». До його структури увійшли,
зокрема, такі теми: «Духовність особистості психолога як умова
професійної успішності», «Потреби розвитку біологічного, соціального та
духовного «Я» людини», «Мотивація духовного розвитку», «Психологічна
діагностика цінностей і смислів у процесі онтогенезу особистості»,
«Духовно-особистісний підхід у психологічному консультуванні» тощо. Курс
було упроваджено у навчальний план підготовки психологів у
Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова і отримав
схвальні відгуки студентів. Їхня майбутня професійна діяльність буде
спрямована на утвердження гуманізму та порозуміння між людьми.
Для аспірантів Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України розроблено програму навчальної дисципліни
«Психологія духовного розвитку особистості». Метою її викладання є
формування уявлень аспірантів про психологічні аспекти духовності,
духовні
смисли,
цінності,
розкриття
філософсько-психологічних
закономірностей процесу духовного зростання особистості, оволодіння
слухачами
методичними
підходами
та
практичними
засобами
психодіагностики та розвитку духовного потенціалу особистості. До
програми включено, зокрема, такі теми: «Духовність особистості
7

Помиткін Е.О. Психологія духовного розвитку особистості: монографія. – К.:
Наш час, 2005. – 280 с. – Бібліогр.: с.252-278.
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психолога», «Професійна та особистісна місія психолога як носія духовного
досвіду людства», «Теоретико-методологічні основи процесу духовного
розвитку
особистості»,
«Ідеальна
модель
психологічних
якостей
високодуховної особистості», «Життєві смисли та ступені духовної
самореалізації
особистості»,
«Практичні
методики
консультативної
взаємодії з клієнтом».
Для курсів підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних
та
педагогічних
працівників
розроблено
навчальний
модуль
«Психологічний супровід освітньої діяльності різних категорій дорослого
населення». Метою модуля є формування у слухачів системи знань і
уявлень про вікові та індивідуальні особливості розвитку людської психіки
в онтогенезі та ознайомлення слухачів з особливостями психологічного
супроводу освітньої діяльності різних категорій дорослого населення. На
різних етапах онтогенезу дорослим необхідні знання про саму людину, її
здоров'я і розвиток, тривалість життя, спілкування, керування емоціями,
розвиток інтелекту та ціннісно-смислової сфери, вибір шлюбного партнера,
побудову сімейних стосунків, народження і виховання дітей, вибір професії,
професійний розвиток, самореалізацію в мінливих умовах, нові технології.
Загалом наведені засоби можуть бути використані при створенні єдиного
міжнародного освітнього модулю, обов`язкового для вивчення в різних
країнах світу.
Висновки. Освіта потребує модернізації відповідно до миротворчої
місії, яка на сучасному етапі розвитку людства має бути визнана
пріоритетною. В основу освітньої парадигми мають бути покладені не
знання, а цінності, смисли людського існування і коли це буде реалізовано,
людство зможе зробити суттєвий крок від епохи інформатизації до епохи
культури та духовності. Освіта різних народів може мати національний
характер. Водночас в її змісті доцільно обов‘язково передбачити
загальнолюдський компонент, що буде узгоджений загальновизнаний
світовою спільнотою заради миру на нашій планеті. Наведені результати
досліджень, методичні підходи та розробки можуть бути використані для
створення міжнародного освітнього модуля, обов`язкового для вивчення у
різних країнах світу.
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Eduard Pomytkin, Lubov Pomytkina

THE PEACEFUL ROLE OF EDUCATION IN THE XXI CENTURY
Summary. The peacemaking role of education and the criteria for assessing its
effectiveness are revealed. The low efficiency of modern education for the
establishment of peace in the world is stated and the need for its modernization in
accordance with the peacekeeping mission, which at this stage of human development
should be recognized as a priority, is actualized. It is argued that on the way to
modernization of education can appear outdated ideas about the dominance of the
need for reproductive education. In contrast, the results of empirical research are
analyzed, which showed that 73% of adult respondents did not need the majority of
school knowledge in real life. There is concern that none of the existing school
subjects fulfil the objectives of peacekeeping education. It is stated that there is an
urgent need to update the curriculum in accordance with the development of the
individual. In particular, the study of the psychology of self-knowledge and selfimprovement, a culture of healthy lifestyles, tolerant communication, preparation for
the choice of a marriage partner and the successful construction of family relations,
proper education of children, choosing a profession and ways of peaceful selfrealization in a dynamic world. To do this, in different countries of the world, from
pre-school to post-graduate education, it is necessary to fill the content of educational
programs with modern educational material that would contribute to the desire for
peace and spiritual development of the individual. As an example, author's
educational and methodical manuals, courses and programs that cover the periods
from preschool to adult education are given. The results of research and author's
funds can be used in the creation of a single international educational module,
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mandatory for study in different countries of the world. This will raise the prestige of
education and direct its content to the cause of serving humanity.
Key words: peacemaking education, effectiveness of education, spiritual
development of personality, updating of educational programs, tolerant
communication, international educational module.
Eduard Pomytkin, Lubow Pomytkina

ROLA POKOJOWA EDUKACJI W XXI WIEKU
Streszczenie. Objawia się misji pokojowych rolę edukacji i kryteria oceny jej
skuteczności. Stwierdzono niska skuteczność nowoczesnej edukacji dla ustanowienia
pokoju na świecie i aktualizowana potrzeba jej modernizacji zgodnie z misji
pokojowej, która na tym etapie rozwoju ludzkości powinna być uznana za
priorytetową. Zarzuca się myśl, że na drodze do modernizacji kształcenia mogą stanąć
przestarzałe pojęcia o доминантность potrzeby w reprodukcyjnego nauce. W
przeciwieństwie do tego, analizowane są wyniki empirycznych badań, które wykazały,
że dla 73% dorosłych respondentów większość szkolnych wiedzy w prawdziwym życiu
nie jest potrzebna. Wypowiada się zaniepokojenie z powodu tego, że żaden z
istniejących przedmiotów szkolnych nie realizuje zadania edukacji pokojowej.
Stwierdzono pilną potrzebę aktualizacji programów nauczania zgodnie z rozwoju
osobowości. W szczególności, nauka psychologii samopoznania i samodoskonalenia,
kultury zdrowego stylu życia, tolerancyjnego komunikacji, przygotowania do wyboru
partnera małżeńskiego i skutecznego budowania relacji rodzinnych, prawidłowego
wychowania dzieci, wyboru zawodu i ścieżki spokojnej samorealizacji w dynamicznym
świecie. Do tego w różnych krajach na całym świecie, począwszy od przedszkola
szkoły i do kształcenia podyplomowego trzeba wypełnić treść programów
szkoleniowych rozwijających się nowoczesnym materiałem, który przyczynił się do
dążenia do pokoju i duchowego rozwoju osobowości. Jako przykład przedstawiono
autorskie edukacyjne i metodyczne, kursy i programy, które obejmują okresy od
wieku przedszkolnego do edukacji dorosłych. Przedstawiono wyniki badań i autorskie
środki mogą być wykorzystane przy tworzeniu jednolitego międzynarodowego
edukacyjnego modułu, obowiązkowego dla nauki w różnych krajach świata. Pozwoli to
podnieść prestiż edukacji i skierować jej zawartość na rzecz służenia ludzkości.
Słowa kluczowe: misji pokojowych edukacja, skuteczność edukacji, duchowy
rozwój osobowości, aktualizacja programów szkoleniowych, tolerancyjny komunikacja,
międzynarodowy moduł edukacyjny.
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Maria Kopsztejn

ROZWÓJ OŚWIATY DLA POKOJU NA ZASADACH
HUMANISTYCZNEJ PEDAGOGIKI
Streszczenie. Artykuł jest próbą refleksji na temat rozwoju oświaty dla pokoju.
We współczesnym świecie termin humanizm i sposób życia według wartości z niego
wypływających zdaje się być tematem szczególnie ważnym i naglącym. Kształtowanie
postawy moralnej i intelektualnej, gdzie człowiek i jego potrzeby stanowią nadrzędny
obszar działań, jest zadaniem całego społeczeństwa. W zagadnieniach pedagogiki
humanistycznej wyraźnie zaznacza się, że człowieka zrozumieć można – nie tylko
przez zachowania psychologiczne, ale przede wszystkim przez historię czy szeroko
pojętą kulturę, która stanowi odpowiedź na potrzeby duchowe. Umiejętność
obcowania z kulturą odbywa się dzięki emocjonalności (przeżywanie) a także
rozumieniu (wiedza). Idea wykształcenia w myśl pedagogiki humanistycznej polega
zatem na mówieniu i możliwości doświadczenia dóbr kultury, a także na wzroście
aktywności, samodzielności i twórczej pracy, które kształtują osobowość człowieka.
Funkcjonowanie w świecie wartości kulturalnych kształtujące osobowość zdaje się być
głównym celem wychowawczym. Pedagogika humanistyczna stawia sobie za zadanie
ukształtowanie człowieka w taki sposób, aby ten kierował się w codzienności
wartościami, z których wypływa postawa pełna szacunku wobec ludzkiego życia, osoby
niosącej pokój, bez mowy nienawiści. Ludzie korzystając z dóbr, niejednokrotnie
zmieniają je i nadają im wartość, czyli realizują świat osobowości. Na tym polega
humanistyczny sens działalności człowieka.
Słowa kluczowe: humanizm, pedagogika, kultura, pokój, wychowanie,
osobowość.

Wprowadzenie. Człowiek to jednostka społeczna, która od wieków jest
inspiracją dla badań różnorodnych dziedzin naukowych. Złożoność człowieka
jako istoty rozumnej, duchowej, emocjonalnej otwiera szerokie obszary do
podejmowania tego tematu. Istnieją różne koncepcje, które ujmują człowieka
opisując poszczególne jego cechy. Wśród nich stosunkowo niedawną jest
koncepcja humanistyczna, która rozwinęła się w latach 60.XX wieku, a
twórcami jej byli przede wszystkim Carl Rogers i Abraham Maslow. Założenia
jej przedstawiają człowieka jako całość, na którą składają się na czynniki: „ja‖ i
„organizm‖. Według tej koncepcji człowiek kierowany jest czynnikami, które
nie pochodzą z zewnątrz. Człowiek z natury dąży do tego, aby się rozwijać, a
determinuje go potrzeba samorealizacji. Kiedy zaś bada świat za pomocą
wrodzonej intuicji, wtedy jego zachowanie jest spójne i prowadzi do rozwoju.
Siłą zaś napędową, rodzajem życiowej energii jest motywacja.
Humanizm [łac. humanus ‗ludzki‘], to pojęcie, na którym budowana jest
postawa promowana przez pedagogikę kultury. Termin ten wprowadzony w
XIX w. przez historyków zajmujących się badaniem przełomu średniowiecza i
renesansu na oznaczenie prądu umysłowego, który — w ich rozumieniu —
polegał na odrodzeniu znajomości języków i literatury klasycznej. Humanistami
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nazywano ludzi podejmujących studia w tych dziedzinach i kształtujących
postawę życiową według wzorca starożytnych ideałów. Badania późniejszych
historyków przyczyniły się do zmiany pojęcia „humanizm‖, jednak poprzednie
znaczenie tego terminu utrzymuje się nadal w opinii publicznej.
Humanizm wiązał się rzeczywiście z badaniem starożytności — jednak nie
polegał wyłącznie na rozwijaniu studiów klasycznych. Jest to nazwa prądu
umysłowego i kulturalnego odrodzenia (XIV–XVI w.), przeciwstawiającego
teocentrycznej kulturze średniowiecznej zainteresowanie człowiekiem i życiem
ziemskim, akcentującego możliwości ludzkiego rozumu.
Ogólna nazwa koncepcji filozoficznych przypisujących człowiekowi
centralne miejsce w świecie i najwyższą wartość. Termin humanizm odnosi się
do wszelkiej kultury, w której dominuje wierność człowiekowi jako osobie.
Główną zasadą tego prądu myślowego jest ochrona relacji osobowych, która
polega na akceptacji, zaufaniu lub otwartości i spodziewaniu się dobra.
Humanizm odznacza się troską o zapewnienie człowiekowi nieskrępowanego
rozwoju osobowego. W historii spotkać można różne jego realizacje:
absolutyzujące człowieka (humanizm antropocentryczny sofistów, marksizmu i
egzystencjalizmu), uzależniające wartości człowieka od jego powiązania z
Bogiem (humanizm teocentryczny, m.in. niektóre nurty personalizmu) oraz
sytuujące rozumnego człowieka w pozytywnych relacjach z ludźmi i Bogiem
(humanizm ewangeliczny). Bardzo istotne miejsce w realizowaniu humanizmu
zajmuje humanistyka jako zespół dyscyplin, których celem jest ludzkie
rozumienie rzeczywistości1. Promowanie takiej postawy, całego zespołu cech z
całą pewnością pozwoli na wychowanie przez osoby dojrzałe (kierujące się w
życiu wartościami humanistycznymi), ludzi, którzy zechcą również tak
postępować, aby budować społeczeństwo dążące do pokoju, a nie rozłamu,
budujące wolność, a nie chwalące niewole, pełne szacunku, a nie pogardy,
wyrozumiałe a nie bezmyślnie oceniające. Promowanie postaw o wartościach
wypływających z przyjęcia za drogowskaz życia humanizmu, pozwoli może
zmienić optykę patrzenia na otaczającą człowieka rzeczywistość. Nauczy
podejmować dialog. Słuchać innych i wyrażać swoje zdanie. Szanować
różnorodność i odmienność. Bynajmniej nie chodzi o zajęcie nagle radykalnie
odmiennego stanowiska, ale o tak często zatraconą cierpliwość uzasadniania i
umiejętność słuchania innych. A zaakceptowanie myśli, że możliwa jest
jedność w różnorodności stanie się źródłem pokoju w relacjach międzyludzkich,
zarówno tych budowanych każdego dnia, wśród najbliższych, jak później w
stosunkach z ludźmi pracy, ekonomii, polityki.
Niewątpliwie kształtowanie postaw społecznych, charakteryzujących się
wartościami humanistycznymi wspiera rozwój i różnego rodzaju działalność
1

Zob. Suchodolski B., Wojnar I., Humanizm i edukacja humanistyczna, Warszawa
1988. Por. M. Jędraszewski, W poszukiwaniu nowego humanizmu: J.-P. Sartre — E. Lévinas,
Kraków 1994.
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wychowawczo-oświatową. Nauka o wychowaniu to szeroko rozwinięta wiedza,
na którą składają się zarówno poglądy pedagogiczne wyrażane w formie
refleksji filozoficznej (powszechne w życiu zjawiska pedagogiczne), ale również
wyniki badań nad empiryczną rzeczywistością edukacyjną2. Filozoficzna
refleksja towarzyszy pedagogice od tysięcy lat, zaś empiryczne źródła, to
przestrzeń, która klasyfikuje się na przestrzeni około stu lat. Dla filozofii
wychowania źródłem stała się praktyka wychowawcza, ale przede wszystkim
istotą jest tu całościowy pogląd na człowieka – istota i sens życia. W oparciu o
te obserwacje normuje dyrektywy wychowawcze, które wyrażają poglądy na
etos, cele, treści, a także metody wychowania. Pedagogika empiryczna z kolei
rozwija i wykorzystuje w praktyce metody do badania praktyki wychowawczej.
Wyniki badań zazwyczaj potwierdzone są ogólnymi antropologicznymi
założeniami teoretycznymi3.
W Polsce myśl pedagogiczna wpisuje się w koncepcje współczesnych
prądów i poglądów w powszechnej pedagogice. Stan badań można określić
wymieniając m. in. następujące wydawnictwa:
 Bogdan Nawroczyński, Współczesne prądy pedagogiczne;
 Ludwik Chmaj, Kierunki i prądy pedagogiki współczesnej;
 Bogdan Suchodolski, O pedagogice na miarę naszych czasów;
 Kazimierz Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX I XX
wieku;
 Historia wychowania wieku XX, red. Józef Miąso;
 Stefan Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie.
Pośród opracowań znaleźć można również monografie bardzo
szczegółowe, które poświęcone są polskiej pedagogice w różnych okresach
wieku XX:
 Bogdan Nawroczyński, Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie
rozwojowe, stan współczesny i cechy charakterystyczne;
 Ryszard Wroczyński, Myśl pedagogiczna I programy oświatowe w
Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku;
 Historia nauki polskiej, Bogdan Suchodolski;
 Feliks W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej;
 Danuta Drynda, Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki,
orientacje, kontrowersje;
 Wiktor Czerniewski, Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1928-1954;
 Rozwój pedagogiki w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, red. Bogdan
Suchodolski;
 Stan i perspektywy rozwoju nauk pedagogicznych, red. Wincenty Okoń;
 O sytuacji w naukach pedagogicznych, red. Wincenty Okoń;
2

Por. Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba zarysu
encyklopedycznego, Warszawa 1993, s.5.
3
Zob. Tamże, s.15.
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 Marian Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej;
 Bogusław Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowawcze;
 Stefan Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba
zarysu encyklopedycznego.
Jednym z nurtów polskiej pedagogiki jest tzw. personalizm pedagogiczny,
czyli pedagogika humanistyczna lub też pedagogika kultury. Rozwinął się on w
latach trzydziestych dwudziestego wieku, a jego rozwój widoczny jest aż po
współczesne czasy. Taki kierunek myślenia powstał nie tyle po to, aby
pogodzić, ile przeciwstawić się narastającym poglądom psychologizmu,
indywidualizmu i socjologizmu pedagogicznego. Prąd ten wywodzi się z
przebudowy podstaw nauczania humanistycznego, który dokonał się w
Niemczech. Podkreśla się szczególnie odrębność zjawisk humanistycznych
zachodzących w świecie w stosunku do procesów świata przyrodniczego –
poznanie humanistyczne (humanistyka) kontra poznanie przyrodnicze
(przyrodoznawstwo). Warto przywołać nazwiska badaczy, którzy zaangażowani
byli w ów przełom: Wilhelm Dilthey, Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert,
Edward Spranger, Georg Kerschensteiner, Sergiusz Hessen4. Fundamentem
pedagogiki kultury stały się filozofia kultury i teorie wartości, głoszone przez
wymienionych uczonych5.
Pedagogika humanistyczna kieruje swoje założenia i cele na uformowanie
osobowości ludzkiej (człowiek jako „osoba‖). Ludzie przeobrażając rzeczy,
wyjaśniają je i wytwarzają, nadając im wartość, czyli realizują świat
osobowości. Na tym polega humanistyczny sens działalności człowieka.
Zygmunt Mysłakowski w swojej filozofii wychowania zbliżał się najbardziej do
pedagogiki humanistycznej, gdyż osią łączącą jego poglądy stały się kategorie
osobowości i wartości6. Proces wychowania powinien prowadzić do możliwie jak
najwyższego
stadium
osobowego
rozwoju
człowieka.
Zakłada
on
zaangażowanie jednostki w procesie samokształcenia i samowychowania, które
prowadzą do ukształtowania dwóch struktur psychicznych: „ja aktualnego‖ i „ja
idealnego‖, a te zawierają wzory osobowe i wartości etyczne, jakie planuje się
realizować. Rozwój wychowawczy jednostek ku osobowości i istnienie grup
społecznych uznaje Mysłakowski za jeden i ten sam proces widziany z dwóch
odrębnych stron. Osobowość i społeczeństwo są korelatami: im bardziej
jednostka utożsamia się z kompleksem treści humanistycznych danej grupy, z
jej ideałami, wierzeniami, celami, tym bardziej – po pierwsze – umacnia się
grupa, po drugie – rozwija się osobowość jednostki uczestniczącej w
ponadindywidualnych wartościach. Prospektywny i dynamiczny element
wychowania ujmuje funkcja rekonstrukcyjna, postrzegana jako uruchomienie
twórczych możliwości jednostek i ich zdolności do kreowania nowych wartości.
4
5
6

Zob. Tamże, s. 43-44.
Tamże, s. 44.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1988, s. 50.
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We współczesnej bardzo dynamicznej cywilizacji cecha ta ma coraz większe
znaczenie7.
Jednym z najbardziej uznawanych pedagogów humanistycznych w
Europie, a Polsce z pewnością jest naukowiec – humanista, pedagog i
kulturolog Bogdan Suchodolski. Jego zainteresowania ogniskują się wokół
szeroko rozumianej się humanistyki, w szczególności zaś historii
antropologicznej myśli filozoficznej i współczesnej filozofii człowieka, historii
myśli pedagogicznej i współczesnej pedagogiki, historii nauki powszechnej i
polskiej oraz historii kultury polskiej. Centralnym problemem filozoficznym i
pedagogicznym dla Bogdana Suchodolskiego stał się problem postrzegania
człowieka w nowych warunkach życia społecznego i cywilizacji współczesnej.
Badacz podkreśla, że proces wychowania to proces, który realizuje się w życiu
konkretnego człowieka, zaś historia kultury to historia rozwoju człowieka,
ponieważ ludzka osobowość kształtowana jest w momencie zderzenia danej
jednostki z sytuacjami, w których się znajduje 8.
Ludzka osobowość kształtowana jest w toku wielorakiej i różnorakiej
działalności, a przekształcając zewnętrzne warunki bytu wyraża siebie w swoich
dziełach. Można zakwestionować tradycyjne rozgraniczenie wychowania na
wychowanie umysłowe, moralne, estetyczne, fizyczne. Suchodolski podkreśla
integralne wychowanie człowieka, które następuje przez naukę, technikę,
sztukę, pracę, sport, ponieważ te płaszczyzny pozwalają człowiekowi
przekroczyć warunki i siebie samego niejako, ludzie dorastają do wykonywania
zadań twórczych. Działania takie dostrzec można w dziełach nauki, techniki,
sztuki9.
Niewątpliwie wiele poglądów i systemów pedagogicznych opartych na idei
humanistycznej jest ideowo poprawnych i starają się one dopasować do
indywidualnych sytuacji odbiorcy m.in ucznia. Jak wiadomo jednak, nie każdy
okres w historii ludzkiego życia był czasem szeroko rozumianego dostępu do
rozwoju, nauki i kultury.
Narody Zjednoczone w 1948 roku ogłosiły Deklarację Powszechną Praw
Człowieka, która zaznacza, że winno się zagwarantować prawo wychowawcze,
tak do nauczania bezpłatnego na stopniu elementarnym i podstawowym, jak
również do pełnego rozwoju osobowości czy też prawa wychowawczego
rodziny. Wychowawcy natomiast podejmują starania, aby zapewnić prawo
swobody twórczej dziecka w zabawie i nauce, które wyznaczane są
umiejętnościami i zainteresowaniami danego ucznia. Wówczas do nauki
podchodzi się w sposób idealistyczny i postrzega się ją jako wartość kulturalną,
i wychowawczą, gdyż ubogaca wewnętrznie badacza i rozwija jego twórczość,
albo też przyczynia się do wychowania osób o wysokiej kulturze osobistej,
7
8
9

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, s. 71 – 72.
Por. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1988, s. 52 – 53.
Zob. Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998, s. 75.
~ 278 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

nieprzeciętnej inteligencji i twórczości. W taki sposób pojęta nauka, co do
celów wychowawczych, eugenicznych czy socjalnych zawsze powinna być
zhumanizowana. Do tego stopnia, że obejmuje nawet nauki ścisłe. Zatem
program kształcenia dobierany jest tak, aby rozwijał, zaś realizowany takimi
metodami, aby rozwijał zdolności twórcze wyselekcjonowanej młodzieży,
zarówno w dziedzinie intelektualnej, jak również estetycznej i moralnej
działalności10. Współcześnie humanizm zaznaczany jest w wielu dziedzinach
codzienności i każdego niemal działania ludzkiego, w szczególności zaś do tych,
które są w jakiś sposób zagrożone Warto wymienić wartości moralne, których
granice i wyznaczniki na przełomie lat ulegają zmianie. Podkreśla się
wielokrotnie potrzebę przywrócenia wartości humanistycznych w tej
przestrzeni, gdzie polityka i ekonomia wyparła od dawna stosowane wartości,
takie jak na przykład stosunek do pracy i obowiązków, relacje i więzi
międzyludzkie. Życie człowieka uległo technicyzacji, a monotonia działań,
biurokracja, pośpiech, agresja, lęk, egocentryzm, anonimowość, natłok
informacji sprawiają, że ludzie niejednokrotnie stają się zagubieni, ponieważ
brakuje im wzorców postępowania. Rzeczywistość, w której żyjemy ukazuje, że
szczególnego wsparcia potrzeba rodzicom, wychowawcom, nauczycielom,
mentorom, którym coraz trudniej sprostać potrzebom dzieci, a ich wychowanie
staje się coraz trudniejszą praktyką.
Wobec powyższego pedagogika humanistyczna wdrażana w działania
wychowawcze jest wielką szansą dla wychowywania dzieci i młodzieży.
Człowiek nieustannie poszukuje prawdy o sobie, zadaje rozliczne pytania
dotyczące przyszłości świata, w którym funkcjonuje. Poprzez podejmowane
działania kształtują się ludzkie poglądy. Spectrum aktywności człowieka
zmierza do takiego zaangażowania, które daje poczucie samospełnienia,
zadowolenia z podjętej pracy. Poczucie zadowolenia rozwija samoświadomość,
która staje się mobilizatorem do podejmowania trudu dalszego rozwoju.
Świadomość własnych potrzeb, szukanie możliwości ich zaspokajania w
różnych aspektach życia: na poziomie emocji, intelektu, duchowości– kieruje
ludzi do uświadomienia sobie najważniejszych przesłanek wychowawczych i roli
pedagoga i wychowawcy. W świecie cywilizacji naukowo – technicznej, w
społeczeństwach, w, których obserwujemy liczne kryzysy ludzkiego działania
wychowanie
humanistyczne
ma
szczególne
zadanie.
Pedagogika
humanistyczna przygotowując ucznia do godnego, pełnego życia stawia też
szerokie zadania przed wszystkimi, tymi, którzy ten problem podejmują.
Zadania pedagogiki humanistycznej winny nie tylko obejmować swoją
działalnością dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe, ponieważ rozwój to
nieustanny proces, który pozwala podejmować mądre decyzje i dokonywać
10

s. 105.
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rozsądnych wyborów. W nurcie tym powstała koncepcja wychowania
integralnego w ramach pedagogiki otwartej Mariana Nowaka 11, która ukazuje
konieczność złożonych działań pedagogicznych w sferach socjalizacji,
inkulturacji, personalizacji i emancypacji człowieka. Poprzez celowe działania w
wyżej wymienionych przestrzeniach wychowanie pozwoli dostrzegać, czym jest
człowieczeństwo i wolność w świecie zniewolonym cywilizacją, otworzy
jednocześnie możliwość wyboru wartości, zaangażowania w życie społecznokulturalne.
Jest to świat wartości każdego wychowanka, kształtowany tak, by w toku
refleksji nad sobą zawsze mógł wybrać to, co najlepiej pozwala mu realizować
ideały prawdy. Maksyma jednak też ostrzega byśmy tego celu wychowawczego
nie zatracili. Zbytnie unaukowienie życia, nadmiar teorii, koncentrowanie się
tylko na intelektualnym rozwoju człowieka gubi w nas to, co najważniejsze,
godność i wolność.
Człowiek to niepowtarzalna indywidualna jednostka społeczna, która
posiada konkretne cechy, a także określone potrzeby. Funkcjonuje w
konkretnym otoczeniu, co daje
i buduje również zakres możliwości
podejmowanych aktywności. W sposób fachowy przyglądali się tej sferze
personaliści. Człowiek doświadcza życia różnymi kanałami: emocjonalnie,
intelektualnie etc., stąd wynika potrzeba integralnego rozwoju osobowości z
uwzględnieniem tzw. tempa rozwoju. Dzieci powinny dostać pozwolenie na
wzrastanie w ich własnym tempie i jednocześnie potrzebują pomocy, by stać
się niezależnymi i autonomicznymi jednostkami 12. Należy zatem nie traktować
uczniów w sposób zbiorczy, ale zdecydowanie promować podejście
indywidualne, wydobywać potencjał, pomagać odkrywać talenty, kształtować
umiejętności, to pozwoli na harmonijny rozwój jednostki. Ważnym jest jednak,
aby skupiając się na indywidualnej trosce, nie pomijać jednak cech grupy,
ponieważ pozwala ona na umiejętne zastosowanie w praktyce swojego
potencjału, a także weryfikację nabytych nauk. Funkcjonowanie w grupie
winno być źródłem większego pokoju, który wypływa z poczucia
bezpieczeństwa, odległego od emocjonalnej samotności. To nie jest zadanie
łatwe i oczywiste. Wymaga umiejętnego koordynowania i prowadzenia. Dobra
współpraca w grupie pozwala na otwartą rozmowę o swoich mocnych i słabych
stronach, uczy, że niepowodzenia się zdarzają, jednak nie przekreślają
całościowej działalności człowieka. Grupa pozwala również przekazywać
wiedzę, dzielić się doświadczeniami, uczy komunikacji, empatii. Komunikacja
międzyludzka wpływa nie tylko na sposób podejmowania dialogu, ale również
uczyć powinna przyjmowania inności drugiego człowieka, otwarcia na różnicę
zdań czy poglądów, uczy życzliwego traktowania siebie na wzajem, pomaga
11

Zob. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2000, s. 245 – 254.
Lippitz W., O fenomenologicznych przesłankach integralności teorii pedagogicznej,
Pedagogiczne drogowskazy, pod red. Juraś- Krawczyk B., Śliwerski B., Kraków 2000, s.95.
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tworzyć partnerskie relacje oparte na szacunku. Postawa taka znajduje
zrozumienie w nurtach współczesnej pedagogiki występującej przeciw
autorytaryzmowi, biurokratyzmowi, dyrektywom13.
Niewątpliwie pedagogika humanistyczna jest ważna i praktyczna zarówno
w działaniach podejmowanych w teraźniejszości, jak również jest szansą dla
przyszłości. Istotnym jest, aby w mądry i dojrzały sposób stosować nabytą
wiedzę. Ilość informacji, które docierają do człowieka jest ogromna. Jednakże
wzniosłe teorie nie wystarczają, aby kształtować siebie i innych na dojrzałych
ludzi funkcjonujących w świecie razem. Ważnym zadaniem staje się wówczas
nieustanne mobilizowanie do autorefleksji, dojrzałej krytyki, asertywności,
stawiania granic, ale też umiejętne budowanie kompromisu. Stawianie pytań,
dociekanie, zgłębianie wiedzy, otwarcie na kulturę, znajomość i życie wg.
zasad savoir vivre pozwalają określać siebie, a to jest źródłem świadomego
uczestnictwa w szeroko pojętej rzeczywistości kultury. Taka postawa prowadzi
do odkrycia sensu ludzkiego życia, uczy kreować świat w postawie pokojowej,
uczy współodpowiedzialności za rozwój siebie, ale także innych. Zadaniem
każdego człowieka jest odkrywanie i podążanie drogą odpowiedzialnego
człowieczeństwa, nieustannie poszukując w nim elementów dobra.
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POЗВИТOК OCВIТИ ДЛЯ МИPY
НA OCНOВІ ГYМAНICТИЧНOЇ ПEДAГOГIКИ
Анотація. Cтaття є cпpoбoю peфлeкciї нa тeмy poзвиткy ocвiти для миpy. У
cyчacнoмy cвiтi зміст понять «гуманізм» i «cпociб життя зa цінностями», якi з ньoгo
виникaють, є ocoбливo вaжливими і актуальними. Фopмyвaння мopaльнoгo й
13
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iнтeлeктyaльнoгo cтaвлeння, кoли людинa тa її пoтpeби є гoлoвною вимогою – цe
зaвдaння вcьoгo cycпiльcтвa. У контексті гyмaнicтичнoї педагогіки доводиться, щo
людинy мoжнa зpoзyмiти нe тiльки чepeз пcиxoлoгiчну пoвeдiнку, aлe пepeдyciм
чepeз icтopiю чи кyльтypy в шиpoкoмy poзyмiннi, якa є вiдпoвiддю нa дyxoвнi
пoтpeби. Bмiння cпiлкyвaтиcя з кyльтypoю формується зaвдяки eмoцiйнocтi
(пepeживaнню), a тaкoж poзyмiнню (знaння). Cyть ocвiти згiднo з гyмaнicтичнoю
пeдaгoгiкoю пoлягaє y мoвлeннi й мoжливocтi кopиcтyвaтиcя блaгaми кyльтypи, a
тaкoж y посиленні
aктивнocтi, caмocтiйнocтi й твopчiй пpaцi, якi фopмyють
ocoбиcтicть людини. Фyнкцioнyвaння у cвiтi кyльтypниx цiннocтeй, що впливає на
ocoбиcтicть, має бути гoлoвнoю мeтoю виxoвaння. Гyмaнicтичнa пeдaгoгiкa
спрямовується на фopмyвaння людини в тaкий cпociб, щoб вoнa у своїй щоденній
життєдіяльності кepyвaлacя такими цiннocтями, на основі яких формується
пoшaна до людcькoгo життя, миpнoї ocoбиcтocтi, бeз ознак ненависті.
Кopиcтyючиcь блaгaми, люди їx нeoднopaзoвo змiнюють й нaдaють їм відповідні
цiнності, тoбтo реалізують cвiт ocoбиcтocтi. У цьoмy пoлягaє гyмaнicтичний ceнc
дiяльнocтi людини.
Ключові слова: гyмaнiзм, пeдaгoгiкa, кyльтypa, миp, виxoвaння,
ocoбиcтicть
Maria Kopsztejn

DEVELOPMENT OF EDUCATION FOR PEACE
ON THE PRINCIPLES OF HUMANISTIC PEDAGOGY
Summary. The article is an attempt to reflect on the development of education
for peace. In today's world, the term humanism and the way of life according to the
values that come from it seem to be a particularly important and urgent topic. It is
the task of society as a whole to shape a moral and intellectual attitude, where human
and his needs are the overarching area of activity. In the field of humanistic
pedagogy, it is clearly stated that human can be understood - not only through
psychological behaviour, but above all through history or culture in its broadest sense,
which is a response to spiritual needs. The ability to commune with culture takes place
thanks to emotionality (experiencing) and understanding (knowledge). The idea of
education in accordance with humanistic pedagogy is therefore based on speaking and
the possibility of experiencing cultural goods, as well as on an increase in activity,
independence and creative work, which shape the human personality. Functioning in
the world of cultural values, which shapes personality seems to be the main goal of
education. Humanistic pedagogy aims to shape the human in such a way that he
follows in his everyday life the values from which an attitude full of respect for human
life, people who bring peace, without hate speech, results. People, using goods, often
change them and give them value, so they realize the world of personality. This is the
humanistic sense of human activity.
Key words: humanism, pedagogy, culture, peace, upbringing, personality
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Григорій Васянович, Андрій Щеглов

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ДЛЯ МИРУ:
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ КОНТЕКСТ
Анотація. Аналізується надзвичайно важлива проблема сучасності:
взаємозв’язок гуманітарної освіти з природничою, медіа-освітою та ін.
З’ясовується її вплив на збереження миру на планеті Земля. Для дослідження
обрано екззистенційно-герменевтичні контексти, які вже традиційно стали
затребуваними у психолого-педагогічній науці та в інших галузях гуманістики.
Гуманітарна наука розглядаються як один із найважливіших соціальних інститутів,
що покликаний транслювати культурні цінності, норми, ідеали суспільства. З
іншого боку, вона характеризується як форма відтворення національнокультурного світу, вагомий чинник підготовки компетентних фахівців різних
галузей. Доводиться, що гуманітарна освіта забезпечує цілісне становлення
особистості: сприяє формуванню її наукового світогляду, ціннісних орієнтацій,
поглядів,
переконань
тощо.
Обгрунтовано
продуктивність
філософії
екзистенціалізму для дослідження впливу гуманітарної освіти на процеси людської
солідарності,
мирного
співіснування.
Виокремлено
принципи
розвитку
гуманітарної освіти, основними серед них є такі: людино- й дитиноцентризму;
ноосферного мислення і дії; світоглядного плюралізму; принцип кордоцентризму
та ін. Доведено, що однією із важливих засад розвитку гуманітарної освіти в
сучасних умовах, є філософсько-педагогічна герменевтика, яка визначає смисли
людського взаєморозуміння і взаємодії, дозволяє з’ясувати у поведінці особистості
взаємозв’язок інтелектуальних, почуттєвих і вольових чинників у прагненні до
солідарності і миру між народами. Визначено методологічне значення
філософсько-педагогічного екзистенціалізму й герменевтики для дослідження
питань, пов’язаних із розвитком гуманітарної освіти.
Ключові слова: освіта, гуманітарна освіта, гуманістична педагогіка, мир,
філософсько-педагогічний
екзистенціалізм,
філософсько-педагогічна
герменевтика.

Вступ. Феномен освіти вже тисячоліттями досліджується й
усвідомлюється багатьма науковцями-гуманістами. І це є надзвичайно
позитивним явищем. Адже, на наше переконання, справжня освіта завжди
носила гуманітарний характер і слугувала формуванню наукового
світогляду особистості, утвердженню Добра, Істини, Краси, отже,
миролюбства, взаєморозуміння між народами, етносами, націями. В наш
час, коли відбуваються незворотні процеси глобалізації, роль освіти і
науки неймовірно зростає. Це зумовлено не лише соціально-культурним,
політичними, економічними потребами, а й нагальними потребами
формування духовності, збереження людства на планеті Земля. Те, що
загрози існуванню людства існують, – це вже доведений факт: щоденно
зростає хвиля агресії, недовіри між народами, «великі нації» все більше
пригноблюють «малі нації», намагаються тримати їх у своєму полі зору,
позбавляючи незалежності, спотворюючи цей світ війнами, жорстокістю,
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насиллям. Не оминає це лихо й Україну, яка століттями виборює свою
незалежність, волю від різного роду окупантів. Вже п‘ятий рік для нас
окупантом виступає Росія, від злочинних дій якої загинуло понад 15 тисяч
українських громадян-патріотів, і їх кількість з кожним днем лише
збільшується.
Натомість зазначимо, що великої руйнації зазнають наша освіта і
наука, закривають різні заклади освіти й наукові установи, надто
відчутними є морально-психологічні, духовні втрати педагогічного складу,
учнів/студентів і т. ін. Українське суспільство, вчені, освітяни вбачають
необхідність і перспективність розвитку освіти для миру лише на засадах
гуманізації
всього
суспільного
середовища,
яке
формується
на
демократичних началах гуманістичної педагогіки.
Сучасні наукові розвідки щодо аналізу сутності і змісту гуманітарної
освіти, її якості, здійснили В. Андрущенко, Ю. Афанасьєв, В. Биков,
Г. Васянович,
С. Гончаренко,
Р. Гуревич,
І. Зязюн,
М. Ігнатенко,
В. Кремень,
В. Кудін,
Т. Левовицький,
Р. Мушкета,
О. Рудницька,
О. Сухомлинська,
Г. Філіпчук та ін. Вченими ретельно досліджуються
питання інтеграції гуманітарної освіти; взаємозв‘язок її з освітою технічною,
природничою, медіа-освітою; значення гуманітарної освіти у процесі
формування наукового світогляду особистості; полікультурний та
поліетнічний вимір освіти; реформування освіти й зокрема – гуманітарної.
Плідними є пошуки науковців у напрямі філософських, психологічних
та методологічних
засад
розвитку сучасної освіти: О. Агапов,
Ш. Амонашвілі, Б. Ананьєв, П. Анохін, М. Бахтін, Д. Белл, Е. Берн, І. Бех,
В. Біблер, Є. Бондаревська, І. Відт, Х. Гадамер, О. Глузман, Е. Гуссерль,
Є. Зінченко, С. Квятковський, О. Кирилюк, О. Колєсников, В. Краєвський,
Т. Новацький, В. Сєріков та ін.
Аналіз праць вчених уможливлює констатувати, що пріоритетними
напрямами у їх наукових розвідках є: філософсько-педагогічна та
психологічна антропологія;
філософсько-педагогічна та психологічна
феноменологія;
філософсько-педагогічний прагматизм;
філософськопедагогічна ноологія тощо. Увагу дослідників щодо проблем розвитку
гуманітарної освіти привертають представники і таких філософськопедагогічних напрямів, як екзистенціалізм та герменевтика. Втім
взаємовплив гуманітарної освіти на процеси мирного співіснування народів
все ще залишаються недостатньо дослідженими. Саме тому ми зосередимо
свою увагу на цій проблемі.
Метою статті є аналіз проблем розвитку гуманітарної освіти у
контексті філософсько-педагогічного екзистенціалізму й герменевтики та її
впливу на складні процеси, пов‘язані з досягненням миру між народами.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно зазначити, що
гуманітарна освіта – це не лише один із соціальних інститутів трансляції
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культурних цінностей, норм, ідеалів, форма відтворення національнокультурного світу, а й вагомий чинник підготовки компетентних фахівців у
різних галузях суспільного розвитку. Розуміння гуманітарної освіти як
чинника духовної безпеки нації зумовлено її роллю у збереженні культурної
спадковості і духовним розвитком особистості. Сьогодні є надто важливим,
щоб гуманітарна освіта і виховання учнів/студентів були приведені у
відповідність до тієї системи ціннісних орієнтацій та соціальних нормативів,
які визначають поступ людської цивілізації і культури. Духовні цінності, які
сповідує культурний світ, є тим підґрунтям, який дозволяє людям жити в
мирі і спокої, поважати один одного, допомагати один одному. Як слушно
доводить М. Пірен: «… духовні цінності формують загальнонаціональний
суспільний ідеал, національну ідею як загальновизнану ідеологію
державотворення та відіграють ключову роль у формуванні національної
самосвідомості й громадянської позиції, виступаючи таким чином основою
соціальної солідарності, єдності та консолідації всього суспільства… »1.
Світ цінностей – це передусім світ культури, це сфера духовної
діяльності людини, її моральної свідомості, яка допомагає пізнавати й
поважати інших, ставитися до них, як до собі рівних. Для того, щоб був мир
на
землі,
наголошував
відомий
філософ
Ф. Фукуяма,
слід
«перезавантажити» мислення політико-владної еліти, суспільство має бути
відкритим для свого власного народу й інших народів 2.
Формування гуманного, демократичного мислення має відбуватися ще
з дитинства у родинному колі і послідовно поглиблюватися в навчальних
закладах освіти різного рівня. З огляду на викладене, зазначимо, що
гуманітарна освіта має будуватися на таких принципах: людино- й
дитиноцентризму та елітності навчання (І. Зязюн, В. Кремень, М. Пірен,
С. Гончаренко,
О. Романовський);
ноосферного
мислення
і
дії,
світоглядного
плюралізму
й
толерантності
(В. Вернадський,
К. Ціолковський, О. Шмідт); гуманістичних засадах комунікації, візуальності
(В. Биков, Р. Гуревич, М. Кадемія, Л. Руденко); самоорганізації та
саморозвитку особистості (І. Бех, Н. Ничкало, Г. Філіпчук); принципі
кордоцентризму
(Г. Сковорода,
В. Сухомлинський,
К. Ушинський,
П. Юркевич); принципах природо- й культуровідповідності, національної
ідентичності, загальнокультурних цінностях.

1

Пірен М. І. Європейські цінності – детермінанта змін в сучасній Україні: навч.
посібник-практикум/Марія Іванівна Пірен. – Чернівці: Друк Арт, 2016. - с 85.
2
Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и порядок в ХХI веке [пер. с англ.]
/ Ф. Фукуяма. – М.: АСТ Москва: Хранитель, 2006. – 220 с.
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Філософсько-педагогічний
екзистенціалізм і гуманітарна освіта
Аналіз наукових праць засвідчує, що представники філософії і
педагогіки екзистенціалізму значною мірою дотримуються саме таких
принципів у розумінні характеристики гуманітарної освіти і її ролі в житті
особистості та суспільства. Зокрема такі філософи, як
М. Гайдеггер,
А. Камю,
С. К‘єркегор,
Г. Марсель,
Ж. Сартр,
К. Ясперс
та
ін.
наголошували: однією з найбільших проблем людства є «знелюднення
людини» в сучасному неврівноваженому, агресивному світі, що спричинене
антигуманною сутністю техногенної ситуації та втратою духовності на рівні
особистості і суспільства. Звідси людське буття набуває амбівалентності:
людина живе у подвійному бутті. «Буття» у світі неповторної й унікальної
особистості, яка потрапила в чужий для неї світ. З іншого боку, «співбуття»
як співіснування людської особистості з іншими людськими особистостями
та речами чужого для людини світу. Це стосується й людських відносин у
глобалізованому світі, а тому є надто важливим, щоб людина «годувалася»
гуманізмом, культурою, духовно-моральними ідеалами добра, любові,
взаємної відповідальності.
Універсальною характеристикою людського існування має бути
свобода, яка створює людині можливості самореалізації і взаєморозуміння.
У цьому сенсі цілком виправданим є те, що одну із своїх праць Ж. Сартр
промовисто називає «Екзистенціалізм – це гуманізм» 3. У ній філософ
заперечує звинувачення комуністів, які наголошували, що нібито
екзистенціалізм проповідує ідею відчаю, оскільки важко щось змінити у
людській натурі, що буцімто людина сама винна у втраті свободи. З іншого
боку, він заперечує і звинувачення представників неотомізму, які
стверджують: екзистенціалісти ведуть мову про усе нице, потворне,
забуваючи про усмішку дитини, про красу людини, її солідарність з іншими
тощо. Ж. Сартр доводить, що суть полягає зовсім в іншому, а саме:
екзистенціалізм не розглядає особистість як цілком ізольовану істоту (чиста
суб‘єктивність), не заперечує реальності й об‘єктивності людських вчинків,
спрямованих на взаєморозуміння, солідарність з іншими, тим самим
заперечуючи Божі заповіді, він не закликає людину чинити лише на свій
власний розсуд, як їй заманеться. Навпаки, пише вчений, екзистенціалізм є
тим вченням, яке робить можливим людське співіснування, життя, що
набуває справжнього смислу, гідного самої людини. Будь-яка істина і будьяка дія передбачає олюдненого середовища і людську суб‘єктивність. Це
означає, що екзистенціалізм обґрунтовує ідею вільного вибору, перед яким
3

Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманізм / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов. Сост.
И общ. ред.. А. А. Яковлева: Перевод с фр. А. А. Санина. – М.: Политиздат, 1990. – С. 319
– 344.
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людина постійно перебуває, і здійснюючи його, вона несе моральноправову відповідальність.
Доцільно зазначити, що екзистенціалістів, які стоять на різних
позиціях об‘єднує центральна ідея – існування передує сутності. Особливо
це стосується людини, яка приходить у цей світ ще несформованою,
невільною, і потрібно докласти багато зусиль батькам, учителям, всьому
соціуму, щоб із дитини виросла справжня людина, яка здатна шанувати,
утверджувати мир на землі. Викладене дає підстави говорити про те, що
одним із провідних принципів екзистенціалізму стосовно гуманітарної
освіти, є принцип свободи навчання і виховання.
У класичній українській філософії і педагогіці обґрунтування
екзистенційного сенсу буття, гуманних взаємин, утвердження добра,
милосердя, любові у космічному вимірі посилюється у працях Григорія
Сковороди, насамперед у праці «Буквар миру». Філософ переконливо
доводив: основною проблемою людського існування і взаєморозуміння є
щастя конкретної людини, яка за своєю природою покликана утверджувати
добро на всій планеті; війна, насилля руйнують щастя людини. Ця ідея
повинна реалізуватися через акт самопізнання, завдяки чому виявляється
«внутрішня», «сердечна», «єдина» людина. «Блаженна натура» – Бог
створив потрібне людині легким, а важке у досягненні – непотрібним, бо
існує відповідність між справжніми потребами і засобами їх задоволення.
Так оригінально розв‘язується головна екзистенційна проблема – збіжність
сутності та існування, або ж людського щастя, яке стає можливим у
взаємодії з іншими4.
Аналіз
основних
положень
філософсько-педагогічного
екзистенціалізму уможливлює визначення їх методологічного значення для
наукових досліджень у сфері гуманітарної освіти:
По-перше, здійснюючи наукові дослідження варто брати до уваги те,
за яких умов особистість здатна зберігати власну свободу, власний вибір,
своє покликання і буде спроможна самовіддано служити людям інших
національностей, не допускатися націоналізму й водночас не відчувати в
собі «синдрому меншовартості».
По-друге, важливо враховувати положення екзистенціалізму, згідно з
яким вільна особистість повинна зберігати свою унікальність, не
піддаватися загальним впливам, «діяти так, як діють всі». Особистість
повинна діяти «за власним проектом», творчо і безкомпромісно там, де
цього вимагає ситуація.
По-третє, оскільки однією з головних ідей в екзистенціалізмі є ідея
співробітництва, співпраці, то «Я» та «Інші» мають перебувати у гармонії.
4

Сковорода Григорій. Буквар миру. Книга
Сковорода. – Харків: Клуб дозвілля, 2015. – 317 с.
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Добре організована гуманітарна освіта повинна сприяти цьому, знаходити
шляхи і методи усвідомленню особистістю загальнолюдських цінностей і
ідеалів.
По-четверте, філософсько-педагогічний екзистенціалізм допомагає
досліднику знайти відповідь на «бунт почуттів», який так часто
«виривається», коли йдеться про приниження своєї нації, коли
переживаються втрати від агресивних дій окупантів тощо. Водночас
дослідник має науково довести у чому полягає сутність зла, чому таким
нагальним постає пріоритет добра, людської честі і гідності.
По-пяте, положення філософсько-педагогічного екзистенціалізму
активізує пошук науковця у знаходженні сутності людини, і доводить, що
ця сутність знаходиться поза межами інтелекту, і виявляє себе як «Дух» –
наджиттєвий особистісний центр людини5.
Тому надто важливо дослідити як саме сформований рівень розвитку
цього центру впливає на відкритість людини світові, чому, за яких обставин
вона стає «закритою».
Філософсько-педагогічна
герменевтика і гуманітарна освіта
Герменевтика (грець. hermeneutike – тлумачення), вчення, яке в
якості центральної категорії розглядає «розуміння». Воно виступає основою
осмислення соціального й індивідуального буття людини. У вузькому сенсі
герменевтика – це сукупність правил і технік тлумачення текстів у різних
галузях знань (філологія, богослов‘я, юриспруденція, етика та ін.).
Філософсько-педагогічний контекст герменевтики щодо гуманітарної освіти
полягає в обґрунтуванні її неперервності, послідовному оновленні системи
освіти взагалі, вимоги якої мають бути єдиними для всіх країн і народів. Це
зумовлює потребу у створенні загальнопланетарного педагогічного
простору, і він повинен базуватися на безмежному прагненні до
удосконалення і розширення меж пізнання щодо утвердження миру, як
першооснови людського буття. Стимулювати прагнення до пізнання основ
миру, творчо і послідовно розв‘язувати конфлікти, утверджувати людяність
у взаєминах між народами – це основа оновлення гуманітарної освіти для
сучасної людської історії. Такий підхід у герменевтиці реалізується в
принципі «герменевтичного кола» (кола розуміння). Його сформулював
німецький філософ Ф. Шлейермахер, який доводив, що педагогові для
правильного тлумачення змісту того чи іншого тексту і адекватної передачі
його учням/студентам, необхідно «занурюватися» у внутрішній світ автора,
5

Васянович Г. П. Соціална робота: методологічні аспекти дослідження
Г.П. Васянович // Вибрані твори: зб. наук. праць. – Львів: Сполом, 2019. – С. 264-266.
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вміти знаходити ті гуманістичні ідеї, які становлять серцевину його
творчості, солідаризують прагнення людей у напрямі збереження миру і
засуджують найменші вияви людської агресії і насилля.
Межі цього вчення, що дозволяє віддзеркалити й правильно зрозуміти
історико-соціальні події, розширили Г. Гадамер, П. Рікер та ін. Мислителі
вважали, що особливу роль у цьому процесі відіграють мова й мистецтво.
Мова, за визначенням Г. Гадамера становить основу людського буття, вона
разом з мистецтвом, покликана не роз‘єднувати, а об‘єднувати народи.
Вчений писав: «Поза будь-яким сумнівом, мову слід розглядати не просто
як словесний витвір, а як форму комунікації взагалі. Це означає, що з
вузькою дефініцією повинне поєднуватись розширене визначення того, що
таке мова. У своєму ширшому значенні мова – це вся комунікація. Вона не
лише мовлення, але й жести, що «підіграють» людям у їх мовному
спілкуванні»6.
Щодо мистецтва Г. Гадамер доводить: зовсім не важливо, у якій
манері працює митець, важливим є те, з якою духовною енергією ми
зустрічаємося у його творчості. Кожен справжній твір мистецтва, на його
думку, повинен підносити людину до нового внутрішнього мікрокосмосу і
всього зовнішнього макрокосмосу, до впорядкованого буття, яке має
здатність транслюватися іншій людині, соціуму. Саме в цьому сенсі
промовляє і зміст гуманітарної освіти. «Засвідчення ладу – здається, чинне
з давніх-давен і повсякчас, оскільки кожний справжній витвір мистецтва,
навіть у нашому світі, який дедалі більше змінюється у напрямі
уніформності й серійності, також засвідчує духовну силу ладу, яка формує
реальність нашого життя. У творі мистецтва як взірець відбувається те, що
ми всі робимо, оскільки ми тут присутні: повсякчасне вибудовування світу.
Художній твір стоїть посеред звичного й близького світу, який нині
розпадається, як запорука ладу, і, можливо, всі сили збереження й
підтримування, які несуть на собі людську культуру, ґрунтуються на тому,
що є взірцем у праці митця і в досвіді мистецтва: ми знов і знов приводимо
до ладу те, що для нас розпадається»7.
Методологія філософсько-педагогічної герменевтики набуває цінності
у головних контекстах гуманітарної освіти.
По-перше, зміст, методи, форми гуманітарної освіти мають бути
спрямовані на послідовне впровадження ідеї взаєморозуміння у системі
суб‘єкт-субєктних відносин, при цьому уможливлюється знаходження
причин реального міжособистісного непорозуміння та застосовування
оптимальних шляхів їх усунення.

6

Гадамер, Ганс-Георг. Герменевтика і поетика / Вибрані твори / Пер. з нім. – К.:
«Юніверс», 2001. – С. 176.
7
Там само. – С. 27.
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По-друге, філософсько-педагогічна герменевтика утверджує акт
розуміння, як вияв людського духа, а не лише на рівні його чуттєвості,
волі, отже, не як біологічний, а духовний акт. Натомість науковцеві варто
дослідити, як саме відбувається взаємозв‘язок духовного і природного, і як
найбільш продуктивно можна впливати на процес формування світогляду,
де панівними є ідеї гуманізму, співробітництва, толерантності, миру.
По-третє, герменевтичний контекст гуманітарної освіти дозволяє
продуктивно вивчати сутність морального вчинку особистості, отже вчинку,
який спрямований на захист миру, солідарності з іншими народами,
боротьбою за незалежність і реальне рівноправ‘я.
По-четверте, окреслений напрям покликаний здійснювати аналіз
рефлексивної діяльності особистості, чітко встановлювати, наскільки
особистість усвідомлює саму себе, а також, як вона розуміє дії інших.
Саморефлексія – це той акт повернення до себе, яким суб‘єкт опановує в
інтелектуальній якості та духовно-моральному бутті.
По-п‘яте, ця теорія відкриває можливість дослідити, як саме
набуваються і діють нові смисли в діалозі традицій, звичаїв, культурних
надбань різних народів (принцип полікультурності). Адже при всьому
розмаїтті національних, расових особливостей, люди все більше
усвідомлюють свою причетність до всього того, що відбувається на планеті
Земля, а це вимагає формування високого рівня особистісної культури,
духовності.
Висновки. Гуманітарна освіта є невід‘ємною складовою у процесі
підготовки компетентних фахівців у різних сферах життєдіяльності
суспільства. Реалізація впливу гуманітарної освіти на процес формування
світоглядних
орієнтацій
особистості,
спрямованих
на
почуття
відповідальності за збереження миру на планеті Земля, потребує
застосування новітніх технологій, високого рівня культури особистості
педагога, творення відповідного культурно-освітнього середовища.
Екзистенційно-герменевтична теорія виконує роль методологічних засад у
з‘ясуванні сутності і змісту гуманітарної освіти, визначенні тенденцій її
розвитку, послідовному розв‘язанню тих реальних суперечностей, які
існують у світовому співтоваристві. До подальших наукових розвідок
окресленої
проблеми
передусім
відносимо:
розроблення
новітніх
навчальних і робочих програм у яких проблеми миру, людської солідарності
посідали б провідне місце. Водночас належне місце в них відводилося б
протистоянню агресії, різного роду насилля, жорстокості.
Наукового
обґрунтування потребує питання подолання націоналізму й расизму,
необхідності грамотного застосування освітньому процесі інформаційнокомунікаційних технологій; є необхідність розроблення світового стандарту
гуманітарної освіти, який мав би законодавчий і водночас моральний
характер та ін.
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Hryhorii Vasianovych, Andrii Shchehlov

HUMANITARIAN EDUCATION FOR PEACE:
EXISTENTIAL-HERMENEUTIC CONTEXT
Summary. Analyzes an extremely important modern problem: the
interconnection of humanitarian education with science study, media education, etc.
Its impact on preserving peace on Earth was clarified in the article. Existentialhermeneutic contexts, which have traditionally become required in psychological and
pedagogical science and other branches of humanistic science, were chosen for the
research. Humanities are considered as one of the most important social institutions
that is meant to transmit cultural values, norms, ideals of society. On the other hand,
it is characterized as a form of reproduction of the national-cultural world, a significant
factor in a training of competent professionals in various fields. It was proved that
humanitarian education ensures the integral formation of the individual: it contributes
to formation of its scientific worldview, value orientations, views, beliefs, etc. The
efficiency of the existential philosophy for the study of the influence of humanitarian
education on the processes of human solidarity, peaceful coexistence was
substantiated. The article distinguishes the principles of the development of
humanitarian education, the main ones are the following: anthropocentrism and child
– centered education; noosphere thinking and action; pluralism of worldviews; the
principle of cordocentrism, etc. The article proves that one of the important principles
of the development of humanitarian education in modern conditions is the
philosophical and pedagogical hermeneutics that defines the meanings of human
understanding and interaction, allows us to find the interconnection of intellectual,
sensory and volitional factors in the behavior of the individual in a pursuit of solidarity
and peace. The methodological significance of philosophical and pedagogical
existentialism and hermeneutics for the study of issues related to the development of
humanitarian education was determined.
Key words: education, humanitarian education, humanistic pedagogy, peace,
philosophical and pedagogical existentialism, philosophical and pedagogical
hermeneutics.
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Hryhorij Wasianowycz, Andrij Szczehłow

EDUKACJA HUMANISTYCZNA DLA POKOJU: KONTEKST
EGZYSTENCJALISTYCZNO-HERMENEUTYCZNY
Streszczenie. W artykule poddaje sią analizie niezwykle ważny problem
współczesności: relacje humanistyki z edukacją naturalną, medialną itp. Wyjaśnia się
wpływ onej na zachowanie pokoju na planiecie Ziemia. Do badania są wybrane
konteksty egzystencjalne i hermeneutyczne, które już tradycyjnie stały się popularne
w nauce psychologicznej i pedagogicznej oraz w innych dziedzinach humanistyki.
Nauka humanistyczna uważana za jedną z najważniejszych instytucji społecznych,
która ma na celu nadawanie kulturowych wartości, norm, ideałów społeczeństwa. Z
innej strony ona się charakteryzuje jako forma reprodukcji świata narodowokulturowego, co jest istotnym czynnikiem w szkoleniu kompetentnych specjalistów z
różnych dziedzin. Udowadnia się, że edukacja humanistyczna zapewnia integralną
formację osoby: przyczynia się do kształtowania jej poglądów naukowych, orientacji
wartościowych, poglądów, przekonań i tym podobnego. Uzasadnia się wydajność
filozofii egzystencjalizmu w badaniach wpływu edukacji humanitarnej na procesy
ludzkiej solidarności, pokojowe współistnienie. Wyróżniono zasady rozwoju edukacji
humanistycznej, z których najważniejsze to: skoncentrowanie na człowieku oraz
dziecku; myślenia noosfernego oraz działania; ideologicznego pluralizmu;
kordocentryzmu itp. Udowodniono, że jedną z ważnych zasad rozwoju edukacji
humanistycznej w nowoczesnych warunkach jest hermeneutyka filozoficzna i
pedagogiczna, która określa znaczenie ludzkiego porozumienia i interakcji, pozwala
odkryć w zachowaniu jednostki wzajemne powiązanie czynników intelektualnych,
zmysłowych i wolicjonalnych w dążeniu do solidarności i pokoju między narodami.
Określa
się
metodologiczne
znaczenie
egzystencjalizmu
filozoficznego
i
pedagogicznego oraz hermeneutyki w badaniu problemów, związanych z rozwojem
edukacji humanitarnej.
Słowa
kluczowe:
oświata,
edukacja
humanistyczna,
pedagogika
humanistyczna, pokój, filozoficzno-pedagogiczny egzystencjalizm, filozoficznopedagogiczna hermeneutyka.
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Наталія Дічек

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ШКІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Анотація. Висвітлено й проаналізовано освітню політику України в галузі
шкільної освіти, що проводилася у перші роки здобуття незалежності.
Схарактеризовано
найвагоміші
державні
документи,
якими визначалися
стратегічні напрями оновлення освітньої галузі у дусі національних пріоритетів і
загальнолюдських цінностей. Доведено, що у 1991-1994 рр. провідними ідеями
державної освітньої політики були гуманізація освіти і тісно переплетена з нею
необхідність реалізації національної ідеї засобами навчання, виховання і
соціалізації дітей та молоді. Обґрунтовано, що особа керівника Міністерства
освіти, як провідника, і рушія державної гуманітарної політики, набуває значення
персоналізованого чинника зрушень в освітній сфері. Висвітлено внесок І. Зязюна,
який обіймав посаду міністра народної освіти у перехідний період (1990-1992), і
фактично розпочав у державі процес українізації шкільної освіти: створення
українських шкільних підручників, утвердження державності української мови в
усіх навчально-виховних закладах, прийняття комплексної програми пошуку,
навчання і виховання обдарованих дітей і молоді «Творча обдарованість»,
узаконення діяльності учнівських Малих академій наук, узаконення діяльності
таких нових типів середніх загальноосвітніх закладів, як гімназія і ліцей.
Окреслено також внесок його наступника на посаді міністра П. Таланчука (19921994), який спромігся не лише інтенсифікувати процес українізації школи, а й
здійснив революційні кроки у напрямі його гуманізації (перша спроба заміни
випускних іспитів тестування учнів). За його зусиль було прийнято стратегічну
програму розвитку освітньої галузі України у ХХІ ст. (1993). Доведено, що вже в
перші роки суверенності державну політику України було спрямовано на
створення умов для розвитку особистості й творчої самореалізації кожного її
громадянина, виховання покоління людей, здатних оберігати і примножувати
цінності національної культури та громадянського суспільства. Водночас труднощі
перехідного періоду, в якому знаходилося українське суспільство, і системна
криза, що охопила всі галузі суспільно-економічного життя України,
перешкоджали державотворенню, зокрема й у освітній сфері.
Ключові слова: державна освітня політика, І. Зязюн, П. Таланчук,
гуманізація, національна школа.

Вступ. Україна проходить складний шлях трансформаційних змін,
вмотивований внутрішніми (прагнення якнайшвидше інтегруватися в
європейське співтовариство, модернізувати всі складники суспільного
життя) і зовнішніми (необхідність досягти належного рівня змагальності в
глобалізованому світі, відстояти суверенітет) причинами. Вирішення цих
нагальних питань значною мірою залежить від освіти, її рівня і якості, її
результативності, оскільки саме освіта формує і розвиває людський
потенціал. Тому важливо, щоб вона «готувала людину до життя і діяльності
в сучасних умовах, тобто формувала по-сучасному конкурентоспроможний
людський капітал. А це означає готувати людину інноваційну, здатну
забезпечити
інноваційний
тип
прогресу,
конкурентоспроможну
у
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глобальному
просторі,
здатну
усвідомлено
реагувати
на
всю
багатоманітність
сучасного
інформаційно-комунікативного
простору;
1
патріотичну; людину, яка постійно навчається» – наголосив у виступі на
Парламентських слуханнях у березні 2019 р. Президент НАПН України,
академік В. Кремень. Нагадаємо, ще десять років тому він писав:
«Глобалізація небезпек і ризику в постіндустріальному світі вимагає
посилення педагогічної компоненти цивілізаційного процесу»2.
Зосередимося
на
ретроспективному
аналітичному
висвітленні
діяльності міністрів освіти України, пов‘язаної з гуманізацією освіти як
однією з ключових стратегій розвитку демократичного суспільства, тобто
зробимо спробу на зібраному фактографічному матеріалі осмислити
здійснене, визначити тенденції у реформуванні шкільної освіти «згори».
Увагу приділимо й прорахункам у діяльності, оскільки пристаємо до думки
американського педагога Н. Уекслер, що в аналізі реформовчих процесів
«першим кроком має бути визнання того, що помилку було зроблено. Якщо
реформатори, навіть визнаючи помилки, відкидають критику як політично
мотивовану, то у тих, хто спостерігає реформовчі процеси і бере в них
участь, може бути втрачена віра, що освіта може впоратися з нерівністю» 3.
Мета статті – розкрити шляхи гуманізації шкільної освіти в освітній
політиці України, висвітливши результати діяльності міністрів освіти країни
у перші роки її суверенного буття.
Виклад основного матеріалу. Різні аспекти діяльності Міністерства
освіти України (з 2000 р. – Міністерство освіти і науки, далі у тексті МОН)
та його окремих очільників з‘ясовано у дослідженнях І. Лікарчука (2010),
Н. Дічек (2018), питання теорії і практики управління освітою як складника
освітньої політики розглянуто В. Базелюком (2014), Є. Красняковим (2014),
В. Луговим (2012, у співавторстві); тенденції розвитку державної освітньої
політики окреслено у дослідженнях А. Вітченко (2010), С. Домбровської
(2014, у контексті вищої освіти), В. Кременя (2003; 2015), Я. Мельник,
О. Неживої (2015; 2017). Однак виокремлено і системно проблема
гуманізації освіти як стратегії освітньої політики в галузі шкільної освіти не
вивчалася.
Розкріпачення української політичної, соціогуманітарної думки й
освітньої практики, відмова від моноідеологічних імперативів на початку
1990-х років сприяли поширенню ідей про необхідність гуманізації всієї
освітньої сфери. Так, у 4-й статті прийнятого у листопаді 1991 р. Закону
1

Розвиток людського капіталу є питанням національної безпеки (Парламентські
слухання на тему «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти
і науки». Освіта і суспільство. – 2019. – №4. – С.1.
2
Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. К. Пед.
думка. – 2009. – С. 187.
3
Wexler Natalie: URL: http://www.forbes.com/sites/nataliewexler/2018/04/09/threemistakes-we-need-to-fix-if-we-want-education-reform-to-succeed
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«Про освіту», що був істотно уточнений (редагований) у 1996 р.,
стверджувалося: «Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціальноекономічного, духовного і культурного розвитку суспільства»4. А серед
основних принципів освіти (стаття 6) вказувалися «гуманізм, демократизм,
пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв'язок із
світовою та національною історією, культурою, традиціями»5. Варто
зауважити, що Закон «Про освіту» (1991) хоча й був уведений в дію в
червні зазначеного року, тобто до офіційного здобуття Україною
незалежності, розроблявся вже під впливом національно орієнтованих ідей,
на хвилі підйому національно-визвольного руху за суверенність і
демократизацію суспільного життя (1985-1991)6. До згаданого Закону й
після редакції 1996 р. вносилися зміни й уточнення, а новий Закон «Про
освіту» набув чинності вже в травні 2017 р.7.
Розбудова незалежної Української держави супроводжувалася
об‘єктивними соціально-економічними труднощами, тому суспільство
загалом й освітня галузь зокрема опинилися у кризовому стані,
спостерігалася невідповідність освіти запитам особистості, суспільним
потребам та світовим досягненням людства8, що, на думку відомого
вченого, академіка О.Киричука, на той час директора Інституту психології
АПН України, багато у чому було зумовлено «деформацією суспільних
цінностей, … втратою зв‘язку з народним корінням духовності»9. Інший
український вчений Г. Балл у 1994 р. зазначав, що властиві радянській
системі виховання «неадекватні педагогічні орієнтації були похідними від
стану суспільної свідомості»10, маючи на увазі чинну у радянській
педагогіці ситуацію, коли «моральні ідеали інтерпретувалися як вимоги,
обов‘язкові для виконання, що призводило до дискредитації ідеалів і до
педагогічних невдач», до розгляду людини лише як інструменту у руках
влади, до нехтування інтересами особистості, чиї реальні можливості

4

Закон України про освіту. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon3.rada.gov.ua/iaws/show/1060-12.
5
Там само.
6
Даниленко В.М. Україна в 1985-1991 рр.: остання глава радянської історії. К., І-т
історії України НАН України, 2018. 278 с.; Дещинський Л.Є. Національно-визвольний рух в
Україні у 1980-1990-х роках. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36050/1/2_3-13.pdf
7
Закон України про освіту. Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/iaws/show/1060-12
8
Україна в умовах незалежності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mestectvo.com/istoriya-ukraini/independense.html
9
Киричук О.В. Стан і перспективи розвитку практичної психології в системі
народної освіти в Україні. Психологія: Наук.-метод. зб. / Редкол.: О.В.Киричук (відп. ред.)
та ін. – Київ, Освіта. – 1993. – Вип.40. – С.3.
10
Балл Г.О. Уплощение систем нормативной регуляции деятельности как феномен
тоталитарного и посттоталитарного сознания // Особистість і народ: погляд історичної
психології: матер. Всеукр. наук. конф. К., Т-во психологів України. – 1994. – С.79.
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вільного особистісного вибору зводилися до мінімуму11. Наслідком
ідеологічних перекручень, вважав науковець, стало духовне розчарування,
характерне і для 1980-х років, і для перших років незалежності.
Водночас й у самій освіті за радянських часів нагромадилися
негативні явища, які незалежній Україні необхідно було подолати. Освітня
сфера – це насамперед важлива соціокультурна сфера життя людей і
водночас система інституцій держави, яка є «ключовим суб‘єктом освітньої
політики»12, тому вочевидь негаразди в соціумі не могли не відбиватися й в
освіті. Чи не найістотнішим стало таке суто педагогічне кризове явище, як
«відчуження школярів від учителя, від школи, а отже й від суспільства у
цілому»13. Аналізуючи причини відчуження, встановлені у ході вивчення
тогочасного стану навчально-виховного процесу у середній школі, вченийпсихолог Ю. Гільбух з‘ясував, що багато у чому вони були пов‘язані з
незадовільним знанням учителями психічної індивідуальності своїх учнів,
недостатнім володінням методами, необхідними для її пізнання, для корекції
чи забезпечення прискореного особистісного розвитку школярів14.
На наше переконання, фактично першим принципово новим,
національним за духом документом про стратегічні шляхи й пріоритетні
напрями реформування освітньої галузі, розробленим у суверенній Україні,
стала затверджена у листопаді 1993 р. Кабінетом Міністрів України
Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). Її
проект було обговорено й схвалено на 1-у з‘їзді педагогічних працівників
України (1992 р.). У Програмі йшлося про необхідність відтворення
інтелектуального, духовного потенціалу народу, про вихід вітчизняної
науки, техніки і культури на світовий рівень, про національне відродження,
становлення державності та демократизації суспільства в Україні 15.
Програма стала першим ідейним орієнтиром, певним концептуальним
забезпеченням подальшої роботи з оновлення і розбудови національної
системи освіти. Головну мету програми було сформульовано як
«визначення стратегічних напрямів розвитку освіти в умовах державної
незалежності, орієнтація на національне спрямування освіти, створення
такої цілісної системи безперервного навчання і виховання, яка
забезпечувала б формування інтелектуального і культурного потенціалу
нації»16. Базисними принципами реалізації Програми стали: надання освіті
11

Там само. – С.78-79.
Освітня політика // Енциклопедія освіти; АПН України / гол. ред. В.Г.Кремень. –
К. Юрінком Іетер. – 2008. – С. 623.
13
Гильбух Ю.З. Учитель и психологическая служба школы. – Киев. Ин-т психологии
АПН Украины. – 1993. – С.3.
14
Там само. – С. 4.
15
Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХІ століття. Освіта. – 1993. –
№ 44-46. – С.1-13.
16
Там само. – С.2.
12
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пріоритетного
статусу
в
загальнодержавному
вимірі,
здійснення
демократичної децентралізації системи освіти і забезпечення її відкритості,
гуманізація і гуманітаризація навчання і виховання з орієнтацією на
втілення національного компоненту в зміст освіти, її безперервність і
варіативність. Визначальним складником реформування освіти вказувалося
оновлення її змісту і приведення його у відповідність до запитів особистості
й змінених потреб суспільства, а також до стандартів світового науковопедагогічного досвіду.
Таким чином, державна політика молодої української держави в галузі
освіти від самого початку спрямовувалася на створення й реалізацію
можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості,
формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої
цінності нації, при цьому загальна середня освіта мала забезпечувати
«всебічний розвиток дитини як цілісної особистості, її здібностей і
обдарувань»17. Освітнім пріоритетом проголошувалося якнайповніше
задоволення особистісних потреб людини. Вважаємо – розпочався
гуманістичний поворот до людиноцетрованої освіти, підготовлений, за
нашими дослідженнями18, науково-дослідницькою й освітньою спільнотою
України у попередні роки.
У Програмі було проголошено й необхідність створення у
«загальноосвітніх
навчально-виховних
закладах
психологічної
та
19
соціально-педагогічної служб» . Організацію й забезпечення їх роботи
розглядали як один із основних шляхів реформування загальної середньої
освіти у вимірі індивідуалізації навчання, а отже його гуманізації.
Пояснимо, що індивідуалізацію навчання розглядаємо як педагогічну
екстраполяцію освітньо-філософської парадигми особистісно орієнтованої
освіти, центральним поняттям якої є поняття «особистість». Концепція
особистісно орієнтованого навчання і виховання у середній школі є
продовженням, але у ширшому й сучасному діапазоні нових освітніх
17

Там само. – С.2.
Дічек Н.П. Психолого-педагогічні дослідження в УРСР у контексті індивідуалізації
шкільного навчального процесу (1945 - початок 1950-х років) Рідна школа. – 2013. –
№11. – С.29-37; Дічек Н.П. Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації
навчання школярів (друга половина 50-х ХХ ст.) Рідна школа. – 2014. – № 11. – С. 35-41;
Дічек Н.П. Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації і диференціації
навчання школярів (60-ті рр. ХХ ст.) Пед. освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Вип.
18(1-2015). – С.407-419; Дічек Н.П. Дослідження українських психологів у галузі
індивідуалізації шкільного навчально-виховного процесу (60-70-х рр. ХХ ст.). Педагогіка і
психологія. – 2014. – № 4. – С.76-83; Дічек Н.П. Формування особистісно орієнтованої
парадигми шкільної освіти у дослідженнях українських психологів (1980-ті рр.). Педагогіка
і психологія. – 2015. – № 4. – С.15-29. Natalia Dichek. The ways to establish the personality
oriented paradigm in the Ukrainian school education (Psycho-pedagogical aspect). The Modern
Higher Education Review (International Journal). – 2016. – № 1. – P. 74-83.
19
Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХІ століття. Освіта. – 1993. –
№ 44-46. – С.5.
18
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потреб, ідей про індивідуалізацію та диференціацію освіти, що почали
розвиватися у минулому столітті. У найбільш узагальненому розумінні
індивідуалізація освіти – це врахування в усіх методах і формах навчальновиховного процесу індивідуальних особливостей дитини, а диференціація –
постійне урізноманітнення форм організації освіти відповідно до нахилів,
інтересів і здібностей особи 20.
Аналіз освітніх процесів у шкільній галузі на початку 1990-х років
свідчить значне посилення уваги з боку держави до питань, пов‘язаних із
задоволенням освітніх потреб дітей з психофізіологічними вадами,
обдарованих дітей,
дітей, які зазнали життєвих труднощів внаслідок
чорнобильської катастрофи21. Розвиток освітньої політики у згаданих
аспектах великою мірою пов‘язуємо з істотним зростанням активності
наукової та освітянської спільнот та тодішнім впливом громадської думки на
прийняття доленосних рішень.
Відображення державної політики почнемо з діяльності міністра Івана
Зязюна, який очолював міністерство у контроверсійний перехідний період
державного становлення. Він обіймав посаду з вересня 1990 р. до травня
1992 р.22. Оскільки І. Зязюн
прийшов на посаду визнаним ученим,
розробником ідей про педагогічну майстерність як невід‘ємну якість
вчителя, теоретично й практично обґрунтував її посутнє значення для
освітнього процесу23, що з поміж інших складників передбачає вміння
вчителя постійно застосовувати індивідуальний підхід до учня, то прагнув
розгорнути поширення і втілення таких ідей в освіті країни24. Думаємо,
саме тому міністр народної освіти І. Зязюн ініціював теоретикометодологічні та експериментальні дослідження за програмою «Учитель»25
(1990), втім, конкретних результатів їх реалізації в державних
інформаційних матеріалах не знайдено.

20

Дічек Н.П. Диференційований підхід до навчального процесу: спроба
ретроаналізу. Шлях освіти. – 2011. – №4. – С. 28-33.
21
Киричук О.В. Стан і перспективи розвитку практичної психології в системі
народної освіти в Україні. Психологія: Науково-методичний збірник / Редкол.: О.В.Киричук
(відп. ред.) та ін. – Київ: Освіта. – 1993. – Вип.40. – С.4-6.
22
Іван Андрійович Зязюн: педагог, вчений, філософ: біобібліогр. покажчик /
[упоряд. Штома Л.Н.; наук. ред. Н.Г. Ничкало]; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти
дорослих. 3 вид., перероб., допов. Київ. – 2017. – С.11.
23
Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства: учебн. пособие для студентов
пед. институтов. – К.: Высша школа. – 1987. – 207 с.
24
Культуротворча функція виховання студентів педагогічного вузу. Вища і середня
пед. освіта: наук.-метод. зб. / М-во освіти України. – Полтава. – 1994. – Вип. 17. – С. 66–
72.
25
Кремень В.Г. Гуманістична концепція І.А.Зязюна. Іван Андрійович Зязюн:
педагог, вчений, філософ: біобібліогр. покажчик / [упоряд. Штома Л.Н.; наук. ред.
Н.Г.Ничкало]; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. 3 вид., перероб., допов. –
Київ. Богданова А.М. – 2013. – С.6.
~ 298 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

А от розпочата Зязюном-міністром масштабна комплексна програма
пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді «Творча
обдарованість» (1990-1991)26, завдяки якій стимулювалися дослідницькі
пошуки учнівської молоді, набула визнання й узасаднила роботу творчих
добровільних об‘єднань школярів. Програмою передбачалися: розроблення
теоретичної концепції розвитку творчої обдарованості; розширення мережі
експериментальних майданчиків для апробації методів, форм і засобів
навчання та виховання обдарованих дітей і молоді; розроблення, апробація
та широке впровадження системи ранньої і поетапної діагностики
обдарованих дітей і молоді різних вікових категорій; розроблення змісту,
методів і форм роботи з обдарованими дітьми, підготовка комплексу
навчальних програм, планів, підручників, посібників для організації
навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми в різних типах
загальноосвітніх
навчальних
закладів
з
урахування
сучасних
27
інформаційних технологій .
У 1991 р. Колегією Міністерства народної освіти УРСР було
затверджено «Положення про Малу академію наук, наукове товариство
школярів та учнівської молоді»28. У подальшому в діяльності міністрівнаступників постійно підтримувався цей вектор на «розвиток інтелекту,
пізнавальної діяльності та творчих здібностей, самовизначення у майбутній
професії»29.
На час роботи І. Зязюна припадає розроблення і прийняття
Міністерством комплексного плану заходів на виконання постанови Ради
Міністрів УРСР від 12.02.1991 р. «Про державну програму розвитку
української мови та інших національних мов в УРСР на період до 2000 р.»30.
Його зміст спрямовувався на сприяння
«утвердженню державності
української мови в усіх навчально-виховних закладах»31. Вже у вересні
1991 р. Колегією Міністерства було прийнято рішення №8/61 «Про
концепцію середньої загальноосвітньої школи України», де зазначалося, що
в ній «визначені головні завдання й перспективи розвитку школи, головні
напрями духовного і національного її відродження: відновлення
культурологічної функції школи, відображення в змісті навчання і
виховання традицій національної культури, демократизація і гуманізація
26

Інформаційний збірник Міністерства народної освіти УРСР. –1992. – №3. – С.13.
Там само. – С.19-21.
28
Типове Положення про Малу академію наук, наукове товариство школярів та
учнівської молоді. Додаток до Постанови колегій Міністерства народної освіти УРСР та
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Президії АН УРСР від 07.121990,
№10/210 (від 16.01.1991 р. №23) // Інформаційний збірник Міністерства народної освіти
УРСР. – 1991. – № 6. – С.13-18.
29
Там само. – С.13.
30
Інформаційний збірник Міністерства народної освіти УРСР. – 1991. – № 14. – С.3.
31
Там само. – С. 4.
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освіти, індивідуалізація й диференціація навчально-виховного процесу і
його розвиток з урахуванням національних традицій»32.
Варто наголосити, що згаданій меті національного державотворення
засобами освіти слугували й розроблені Міністерством у 1990 р. Концепція
патріотичного й інтернаціонального
виховання учнівської
молоді,
33
формування в неї національної самосвідомості та Концепція естетичного
розвитку учнівської молоді, відповідно якої було затверджено й створення
Малих академій народного мистецтва34. Виокремимо також розроблення
Міністерством Положення про рух учнівської молоді України за збереження
і примноженні традицій, звичаїв, обрядів народу «Моя земля – земля моїх
батьків», який започаткували 1 вересня 1990 р. у всіх загальноосвітніх
школах країни задля відродження серед школярів народних традицій і
звичаїв, національної культури, забезпечення поглибленого розвитку історії
рідного краю35.
Розширенню освітніх можливостей особи учня мало сприяти й
започаткування організації загальноосвітніх навчальних закладів типу
гімназій і ліцеїв (Додаток до рішення колегії №113 від 30.01.1991.р.)36.
З травня 1992 р. (за іншими даними – з кінця лютого) до 18
листопада 1994 р. міністром освіти України працював Петро Таланчук 37. За
час його керівництва освітньою галуззю відбулися принципово важливі
зрушення,
спрямовані
на
інтенсифікацію
розбудови
національно
орієнтованої освіти, а також зміни, прямо чи опосередковано пов‘язані з
посиленням процесів гуманізації освіти. Водночас наголосимо, що у ці роки
в країні загострилася суспільно-економічна криза. За свідченнями
академіка В. Кременя, стан освіти на той час визначався двома
взаємозв'язаними чинниками: перехідним періодом, у якому знаходилося
українське суспільство, і системною кризою, яка охопила його. І якщо
перший чинник спонукав до творення нових форм, методів і засобів
навчання, то другий, а насамперед фінансова скрута, гальмував розквіт
нововведень у царині освіти38. Ураховуючи це, маємо визнати, що навіть
найгуманніші за суттю новації складно реалізовувалися у несприятливих
фінансових і матеріальних обставинах.
Так, до запроваджених за П. Таланчука кардинальних освітніх
трансформацій відносимо, по-перше, проголошення й започаткування
32

Інформаційний збірник Міністерства народної освіти УРСР. – 1992. – № 4. – С.1.
Інформаційний збірник Міністерства народної освіти УРСР. – 1990. – № 16.
34
Там само. – С.29.
35
Там само. – С.29.
36
Інформаційний збірник Міністерства народної освіти УРСР. – 1991. – № 11. – С.3-12.
37
Лікарчук І.Л. Міністри освіти України : у 2-х т. К. , Видавець Ешке О.М., 2010;
Петро
Михайлович Таланчук. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://inventor.biz.ua/online/vol4/pdf/077.pdf
38
Кремень В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище. Учитель. – 1999. –
№11-12. – С.10.
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експерименту з прийому молоді в 1993 р. на перший курс вищих
навчальних закладів за результатами тестування за 60-бальною шкалою
оцінювання39. Експериментом було охоплено 300000 випускників середніх
шкіл України40. Він підтвердив «цілковиту придатність і досить високу
ефективність тестування як методу контролю знань учнів»41, тому в 1994 р.
колегія Міністерства освіти України затвердила Положення про порядок
проведення тестування із загальноосвітніх дисциплін, яким тестування
замінювало випускні іспити42. Таке нововведення, хоча й не було ретельно
підготовлено для впровадження, відіграло свою позитивну роль й як
спроба
практичної
гуманізації
шкільного
навчання,
посилення
індивідуального підходу до учнів, і як революційна спроба введення змін в
освітню галузь43. До гуманістично орієнтованих законотворчих починань
Міністерства, що не мали попередніх аналогів, відносимо й розроблення
проекту Закону «Про права дитини»44.
Зазначимо, що освітні новації в Україні вводилися на тлі кризового
економічного стану, зубожіння населення, суттєвого недофінансування
освіти
По-друге, саме на час керівництва П. Таланчука припало інтенсивне
відкриття приватних закладів освіти – і середніх, і вищих, тобто узаконення
платної освіти, якої до того часу в Україні не існувало. І, хоча можливість
існування в освітній сфері і державних, і недержавних навчальних закладів
було фактично узаконено у частині І-й пункту І-го Статті 3 Закону «Про
освіту» (1991). Саме з ім‘ям цього міністра пов‘язують діяльність приватних
освітніх закладів, які, з одного боку, сприяли зовнішній диференціації
навчання в школі, з іншого – пришвидшили розшарування українського
соціуму за майновою ознакою.
Здобутком
державного
масштабу
вважаємо
доопрацювання
розробленої попередниками Концепції національної системи освіти (1992) і
прийняття Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI
століття»)
(1993).
Оголошуючи
втілення
в
життя
програми
загальнонародною, загальнодержавною справою, тогочасний міністр освіти
39
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Там само. – С.29.
42
Положення про порядок проведення тестування із загальноосвітніх дисциплін
було прийнято в березні 1994 р. (№ 57 від 03.03. 1994 р.).
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Наступник П.Таланчука міністр освіти України М. Згуровський вже у 1995 р.
скасував тестування у випускних класах середніх загальноосвітніх шкіл (Наказ
Міністерства освіти № 30 від 07.02.1995 р.). А його наступник міністр освіти В. Кремень у
2000 р. знову підняв питання проведення тестування й у 2002 р. у кількох школах
розпочали апробувати тестування як оцінювання здобутих знань. Згодом у
трансформованому й доопрацьованому вигляді, як ЗНО, система такого оцінювання
навчальних досягнень таки утвердилася в українській освіті ( 2005-2007).
44
Інформаційний збірник Міністерства народної освіти УРСР. – 1993. – № 14. – С.30.
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України П. Таланчук наголосив, що її «характеристика як національної не
створює жодних привілеїв для української нації і передбачає задоволення
національно-освітніх прав і потреб усіх етносів на терені України». Як
документ Державної національна програма «Освіта» («Україна XXI
століття») на роки вперед окреслила шляхи гуманізації і розвитку освіти,
орієнтованої на потреби не лише держави, а насамперед особистості.
Водночас реформування освіти збіглося в часі зі стрімким падінням
рівня життя людей, зростанням бідності, недофінансуванням освіти, що
ускладнювало перебудову галузі, престиж якої «різко впав»45.
За П. Таланчука було розроблене «Положення про індивідуальне
навчання в системі загальної середньої освіти» (затверджене Наказом
Міністерства
освіти
України
№230
від
01.07.1993
р.).
Метою
індивідуального навчання визначалася так: «забезпечення умов для
здобуття
загальної
середньої
освіти
або
задоволення
інших
загальноосвітніх потреб особистості з урахуванням її індивідуальних
особливостей». При цьому до учнів, для яких можливе індивідуальне
навчання, відносили дітей, з високими навчальними можливостями, а також
тих, які «не спроможні засвоїти навчальний матеріал в обсязі базового
рівня». Доречно згадати, що наступники П. Таланчука продовжили
розвиток освітньої політики щодо дітей з особливими освітніми потребами.
На нашу думку, гуманістично й особистісно орієнтовані погляди
П. Таланчука на освіту у подальшому знайшли реальне підтвердження й
втілення у створенні ним (1999) такого інноваційного для України закладу
вищої освіти як Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна», де можливість навчатися одержали молоді люди з особливими
освітніми потребами.
Висновки. На основі аналізу державної політики України у галузі
шкільної освіти у перші роки незалежності (законів, постанов,
розпоряджень інших документальних матеріалів), можемо стверджувати,
що у 1991-1994 рр. її провідними ідеями були гуманізація освіти і тісно
переплетена з нею необхідність реалізації національної ідеї засобами
навчання, виховання і соціалізації дітей та молоді. Виходячи з тези, що
особа керівника Міністерства освіти, як провідника, і рушія державної
гуманітарної політики, набуває значення персоналізованого чинника
зрушень в освітній сфері, схарактеризовано діяльність перших очільників
освітньої галузі незалежної України. Доведено, що І. Зязюн, який обіймав
посаду міністра народної освіти у перехідний період (1990-1992),
фактично розпочав у державі процес українізації шкільної освіти:
створення українських шкільних підручників, утвердження державності
45
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української мови в усіх навчально-виховних закладах, прийняття
комплексної програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і
молоді «Творча обдарованість», узаконення діяльності учнівських Малих
академій наук, узаконення діяльності таких нових типів середніх
загальноосвітніх закладів, як гімназія і ліцей. Визначним вважаємо і внесок
його наступника на посаді міністра П. Таланчука (1992-1994), який
спромігся не лише інтенсифікувати процес українізації школи, а й здійснив
революційні кроки у напрямі його гуманізації (перша спроба заміни
випускних іспитів тестування учнів). За його зусиль було прийнято (1993)
стратегічну програму розвитку освітньої галузі України у ХХІ ст. Тому тим,
хто причетний до творення освітньої політики і розвитку сучасної
української школи, варто вивчати і враховувати досвід попередників, які у
складні роки розбудови зуміли не лише розробити стратегічні проекти
розвитку галузі, а й неухильно дотримувати національних інтересів в освіті.
Уже в перші роки незалежності державну політику України було
спрямовано на створення умов для розвитку особистості й творчої
самореалізації кожного її громадянина, виховання покоління людей,
здатних оберігати і примножувати цінності національної культури та
громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну,
демократичну, соціальну та правову державу як невід‘ємний складник
європейської та світової спільноти. Водночас труднощі перехідного періоду,
в якому знаходилося українське суспільство, і системна криза, що охопила
всіх галузі
суспільно-економічного життя України, перешкоджали
державотворенню, зокрема й в освітній сфері.
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Natalia Dichek

HUMANIZATION OF EDUCATIONAL
SCHOOL POLICY IN UKRAINE
Summary. The article highlights and analyzes the educational policy of Ukraine
in the field of school education, conducted in the early years of independence. The
most significant state documents that define the strategic directions for the renewal of
education in the spirit of national priorities and human values are characterized. It is
proved that in 1991-1994 the leading ideas of the state educational policy were the
humanization of education and the closely interwoven with it the need to implement
the national idea by means of education and socialization of children and youth. It has
been substantiated that the personality of the head of the Ministry of Education, which
is both the conductor and the engine of the state humanitarian policy, undoubtedly
acquires the value of a personalized factor of changes in the educational sphere. The
contribution of I. Zyazyun, who served as Minister of Education in the transition period
(1990-1992), is highlighted. He actually started the process of Ukrainization of school
education: the creation of Ukrainian school textbooks, the approval of the statehood
of the Ukrainian language in all educational institutions, the adoption of a
comprehensive program of search, training and education of gifted children and young
people "Creative giftedness", legalization of the activities of such types of secondary
educational institutions as a gymnasium and lyceum. The contribution of his successor
as Minister of Education P. Talanchuk (1992-1994), who could not only intensify the
process of Ukrainization of the school, but also made revolutionary steps towards its
humanization (the first attempt to replace the final examinations of students) was also
determined. His efforts adopted a strategic program (1993) for the development of
education in Ukraine in the 21st century. It is shown that already in the first years of
Ukraine’s independence, its state policy in the field of education was aimed at creating
conditions for the development of the personality and creative self-realization of every
citizen, upbringing a generation of people capable to preserve and enhancing the
values of national culture and civil society. At the same time, the difficulties of the
transition period, in which Ukrainian society was located, and the systemic crisis that
engulfed all sectors of the socio-economic life of Ukraine, impeded the construction of
an independent state, including the educational sphere.
Key words: state educational policy, I. Zyazyun, P. Talanchuk, humanization,
national school
Natalia Diczek

SPOSOBY HUMANIZACJI EDUKACYJNEJ
POLITYKI SZKOLNEJ NA UKRAINIE
Streszczenie. W artykule ukazano oraz przeprowadzono analizę polityki
edukacyjnej Ukrainy w dziedzinie edukacji szkolnej, która została wdrożona w
pierwszych latach odzyskania niepodległości. Scharakteryzowano najważniejsze
dokumenty państwowe określające strategiczne kierunki renowacji branży edukacyjnej
w duchu priorytetów narodowych oraz wartości uniwersalnych. Udowodniono, że w
latach 1991-1994 ideami przewodnimi państwowej polityki edukacyjnej była
humanizacja edukacji i ściśle z nią powiązana potrzeba realizacji idei narodowej za
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pomocą środków edukacji, wychowania i socjalizacji dzieci oraz młodzieży.
Uzasadniono, że osoba kierownika Ministerstwa Edukacji, który jest zarówno
przewodnikiem, jak również siłą napędową polityki humanitarnej państwa,
niewątpliwie przyjmuje znaczenie czynnika zindywidualizowanego zmian w dziedzinie
edukacji. Ukazano wkład I. Ziaziuna obejmującego stanowisko ministra edukacji
narodowej w okresie przejściowym (1990-1992), który faktycznie zapoczątkował w
państwie proces ukrainizacji edukacji szkolnej: tworzenie ukraińskich podręczników
szkolnych, ustanowienie państwowości języka ukraińskiego we wszystkich placówkach
edukacyjno-wychowawczych, przyjęcie kompleksowego programu poszukiwania,
kształcenia oraz wychowania uzdolnionych dzieci i młodzieży „Talent twórczy‖,
legalizacja działalności uczniowskich Małych Akademii Nauk, legalizacja działalności
takich nowych typów średnich szkół ogólnokształcących jak gimnazjum i liceum.
Podkreślono również wkład jego następcy na stanowisku ministra P. Tałanczuka
(1992-1994), który nie tylko zintensyfikował proces ukrainizacji szkoły, lecz także
wprowadził rewolucyjne zmiany w kierunku jej humanizacji (pierwsza próba
zastąpienia egzaminów końcowych testowaniem uczniów). Dzięki jego wysiłkom
przyjęto strategiczny program rozwoju sektora edukacyjnego Ukrainy w XXI w.
(1993). Ukazano, że w pierwszych latach suwerenności politykę państwową Ukrainy
ukierunkowano na stworzenie warunków dla rozwoju osobowości i twórczej
samorealizacji każdego jej obywatela, wychowanie pokolenia ludzi zdolnych do
zachowania i zwiększenia wartości kultury narodowej oraz społeczeństwa
obywatelskiego. Jednocześnie trudności okresu przejściowego, w którym znajdowało
się społeczeństwo ukraińskie oraz kryzys systemowy ogarniający wszystkie sektory
życia społeczno-gospodarczego Ukrainy, przeszkadzały kształtowaniu państwa,
mianowicie również w dziedzinie edukacji.
Słowa kluczowe: państwowa polityka edukacyjna, I. Ziaziun, P. Tałanczuk,
humanizacja, szkoła narodowa.

~ 306 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

Ірина Регейло

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ:
ЦІННІСНІ КОМПОНЕНТИ СТАНДАРТІВ
Анотація. Проаналізовано нормативні документи Болонського процесу
щодо пріоритетних – цінностей у системі вищої освіти. Зʼясовано визначення
основних дефініцій: «академічний персонал», «компетентність», «цінності» та
виявлено ключові особливості у сферах їх застосування. Висвітлено теоретичні
погляди провідних учених Великої Британії та визначено їх базові підходи до
вивчення проблеми цінностей у сфері вищої освіти. Здійснено аналіз Рамки
професійного розвитку (SEDA Professional Development Framework) та Рамки
професійних стандартів (UK Professional Standards Framework), які є сучасним
засобом демонстрації професіоналізму академічного персоналу закладів вищої
освіти. Обґрунтовано, що в професійних стандартах пріоритетними є етичні
цінності, які виступають втіленням вимог, що висуваються до цілей
університетської освіти, здійснення академічним персоналом професійної
діяльності, зокрема, викладання, науково-методичного супроводу навчання,
створення освітнього середовища, постійного професійного розвитку, проведення
досліджень. Встановлено, що Велика Британія утворює, зберігає і поширює
системи університетських і професійних цінностей, які гармонізуються із
міжнародними документами і принципами Великої Хартії Університетів та іншими
нормативними документами Болонського процесу і Європейського дослідницького
та освітнього просторів.
Ключові
слова:
академічний
персонал,
академічні
цінності,
компетентності, професійні цінності, рамка професійного розвитку, стандарти
професійного розвитку.

Вступ. Загальноєвропейські і національні цінності вищої освіти в
умовах сьогодення трансформуються та укорінюються у професійних
стандартах. Етика та цінності, на яких ґрунтується наукова та освітня
діяльність вищої освіти, «принципи та правила взаємовідносин у кожному
закладі вищої освіти, … є основою здатності академічної корпорації до
дієвої саморегуляції та спроможності задовольнити запит суспільства»1.
Саме тому цінності викладацького персоналу є однією з важливих проблем,
що
регламентуються
в
європейських
нормативних
документах.
Фундаментальні
принципи,
які
визначають
суспільну
цінність
університетської освіти, зокрема академічну свободу у дослідницькій і
викладацькій діяльності, професіоналізм, що ґрунтується на нероздільності
викладання і проведення досліджень в університетах, проголошено у

1

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод.
Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т.В. Фінікова,
А.Є. Артюхова. Київ, Таксон, 2016. – 234 с. – С.5.
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Великій Хартії Університетів2. У цьому документі зазначено: «Відкидаючи
нетерпимість і зберігаючи відкритість для діалогу, університет є ідеальним
місцем спілкування професорів, які передають свої знання і володіють
необхідними засобами для їхнього вдосконалення за допомогою досліджень
і інновацій, та студентів, які прагнуть збагатити свій розум цими
знаннями»3. До академічної свободи, як однієї з ключових професійних
цінностей у вищій освіті, звернуто увагу в Рекомендаціях ЮНЕСКО 1997 р.
щодо Статусу викладацького складу у вищій освіті 4. У Берлінському
Комюніке конференції міністрів вищої освіти Європейського Союзу 5
академічні цінності визначено пріоритетними для системи вищої освіти.
Саме тому дослідження ціннісного виміру сучасної університетської освіти
має бути зорієнтовано на пізнання цінностей академічного персоналу, який
є носієм і виразником професійних цінностей. З огляду на це, доцільно
визначити, які цінності є «ядром» професійного розвитку викладачадослідника, які знання-цінності мають становити контент програм
професійного розвитку академічного персоналу закладів вищої освіти. І в
цілому, постає питання: чи варто сприймати й навіть ототожнювати
компетентності як життєві цінності людини і академічні цінності вченого?
Ураховуючи те, що «кожна з університетських спільнот утворює
власний життєвий світ, у тому числі формує власні ціннісні ієрархії, для
кожної етичні цінності посідають чільні позиції»6, заслуговує на увагу
звернення до досвіду університетів Великої Британії. Це зумовлено
прагненням дослідити кращі зарубіжні практики у країні, де згідно зі
світовим рейтингом університетів QS World University Rankings 2019 чотири
університети Великобританії (University of Cambridge, University of Oxford,
University College, London, Imperial College, London) входять до Топ 10
кращих університетів світу, зберігаючи свої лідерські позиції протягом
останніх років7.
Мета статті полягає у визначенні і здійсненні аналізу ціннісних
компонентів професійних стандартів розвитку академічного персоналу
2

The Magna Charta of the European Universities. URL: http://www.magnacharta.org/resources/files/the-magna-charta/ (date of access: 25.03.2019).
3
The Magna Charta of the European Universities. URL: http://www.magnacharta.org/resources/files/the-magna-charta/ (date of access: 25.03.2019).
4
Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel. 11
November 1997. URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201. (date of access: 25.03.2019).
5
Berlin Communiqué. Communiqué of the Conference of Ministers responsible for
Higher Education in Berlin on 19 September 2003. Realising the European Higher Education
Area. URL: https://enqa.eu/wp-content/uploads/2013/ 03/BerlinCommunique1.pdf (date of
access: 25.03.2019).
6
Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір. Монографія. Київ:
ПРОМІНЬ, 2015. – 296 с. – С.9.
7
QS World University Rankings 2019. URL: https://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2019 (date of access: 25.03.2019).
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Великої Британії, які є морально-етичними орієнтирами його діяльності.
Основоположними зарубіжними документами, у яких визначено
ціннісні пріоритети вищої освіти і викладацької діяльності, є «Бухарестська
декларація етичних цінностей та принципів вищої освіти в Європейському
регіоні»8 та документ Ради Європи «Етична поведінка всіх учасників
освітнього процесу»9, прийнятий у рамках діяльності Загальноєвропейської
платформи з етики, прозорості та доброчесності в освіті10.
Відповідну систему етичних координат у науковому просторі нашої
держави започатковано «Етичним кодексом ученого України»11, основним
завданням якого є надання пріоритету моральним вимірам науки та
громадській відповідальності співтовариства вчених загалом, і кожного
наукового працівника, зокрема.
Водночас найбільш вагомим у вирішенні зазначеної проблеми стало
прийняття законів України «Про вищу освіту»12 та «Про освіту»13, в яких
цінності і зокрема, академічна доброчесність набули нового значення на
державному рівні. Законодавче регламентування знайшло відображення в
оприлюднених Міністерством освіти і науки України Рекомендаціях з
академічної доброчесності для закладів вищої освіти, які «розроблені у
рамках Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP, зa
підтримки Посольства США»14. Стосовно узагальнення результатів
теоретичного аналізу у вітчизняному науковому просторі, варто виокремити
наукові напрями досліджень академічних цінностей викладацького
персоналу в закладах вищої освіти Великої Британії, а саме: розвиток
фахової
компетентності
викладачів
(О. Мельникова)15,
розвиток

8

The Bucharest Declaration on ethical values and principles of Higher education in the
Europe Region. URL: https://iqaa.kz/en/bologna-process/the-main-documents-of-the-bolognaprocess. (date of access: 25.03.2019).
9
Smith, Ian,. Hamilton Tom. 2015. Ethical behaviour of all actors in education. 7th
Prague Forum ―Towards a Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in
Education‖. Charles University, Prague, Czech Republic.
10
Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED).
URL: https://www.coe.int/en/ web/ethics-transparency-integrity-in-education/home.
11
Етичний кодекс ученого України. Схвалено постановою загальних зборів НАН
України 15 квітня 2009 р. № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09
12
Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18 (дата звернення: 25.03.2019).
13
Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 25.03.2019).
14
Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти: Лист
МОН
України
від
23
жовтня
2018
р.
№ 1/9-650.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18 (дата звернення: 25.03.2019).
15
Мельникова О.О. Розвиток фахової компетентності викладачів ВНЗ у системі
післядипломної освіти Великої Британії. Єдність навчання і наукових досліджень –
головний принцип університету: зб. наук. праць звітно-наукової конференції викладачів
університету за 2012 рік, 9-10 лютого 2013 р. / укл. Г.І. Волинка, О.В. Уваркіна, О.П.
Ємельянова. Київ, вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. С. 87-91.
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професійної освіти (О. Cєргєєва,)16, етичні цінності академічного персоналу
(Н. Бойченко)17, компаративний аналіз професійних стандартів викладачів
(Я. Бельмаз)18; тенденції навчання викладачів вищої школи і зміни у
парадигмі підготовки та акредитації викладачів вищої школи у Великій
Британії (Н. Батечко)19; досвід розроблення професійних стандартів
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великої Британії
(Ю. Скиба)20.
Ураховуючи теоретичний аналіз проблеми в україномовних джерелах
та відповідно до мети, конкретизовано завдання для дослідницької
рефлексії, зокрема: чи простежується в англомовному дискурсі чітке
розмежування понять «цінності», «компетентності» стосовно професійної
діяльності викладача і викладача-дослідника; які соціокультурні події
детермінували розробку професійних стандартів академічного персоналу
закладів вищої освіти у Великій Британії з визначеними ціннісними
компонентами; які з дескрипторів можна розглядати в площині загальних
орієнтирів діяльності викладацького персоналу, а які є особливими, з
огляду на специфіку професійної діяльності викладача і викладачадослідника у Великій Британії?
Академічний персонал закладів
вищої освіти: компетентності і цінності
Першим кроком на шляху вирішення актуальних завдань є з‘ясування
основних дефініцій і, насамперед щодо викладачів – «академічного
персоналу». Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти21 до
категорії «академічний персонал» (Academic Staff) відносять наукових і
науково-педагогічних працівників, які зайняті на вищому рівні освіти для
викладання або дослідження (ISCED 5-8). Зокрема, це працівники, які
мають академічні звання професора, доцента (associate professor),
старшого викладача (assistant professor), викладача (instructor), лектора
16

Cєргєєва О.В., Особливості професійної освіти у Великій Британії. Вісник
Національної академії Державної прикордонної служби України. 2010. – № 5. – С. 34-41.
17
Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір : монографія. Київ :
Промінь, 2015. – 296 с.
18
Бельмаз Я. Особливості професійного розвитку викладачів вищої школи у Великій
Британії та США. Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – № 3–4. – С. 6-12.
19
Батечко Н. Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії.
Педагогічний процес: теорія і практика. – 2017. – Вип. 2. – С. 17-25. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2017_2_5. (дата звернення: 25.03.2019).
20
Скиба Ю. Досвід розроблення професійних стандартів науково-педагогічних
працівників закладів вищої освіти Великої Британії. Освітологічний дискурс, 2018, № 3-4
(22-23). – С.283-298.
21
International Standard Classification of Education, ISCED 2011. Glossary (2011).
URL: http://uis.unesco.org/sites/ default/files/documents/international-standard-classificationof-education-isced-2011-en.pdf. (date of access: 25.03.2019).
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(lecturer), або їх еквіваленти, та працівники за посадами, наприклад,
декан, директор, завідувач кафедри або керівник відділу22.
У Сполученому Королівстві існує певна ієрархія академічних звань,
які стосуються академічного персоналу (Academic Staff) університетів,
залученого до викладання: професор (professor), лектор (reader), старший
викладач (assistant professor), викладач (instructor)23.
Члени наукової спільноти (Fellowship) Академії вищої освіти
Сполученого Королівства (Higher Education Academy, HEA) також
поділяються, але за іншим критерієм – за рівнем професійної кваліфікації:
Associate
Fellow
(у
перекладі
молодший
науковий співробітник,
Асоційований член Академії), Fellow (науковий співробітник Академії),
Senior Fellow (старший науковий співробітник Академії), Principal Fellow
(провідний науковий співробітник Академії) (Higher Education Academy)24.
Водночас необхідно враховувати більш широкий контекст застосування
наведених понять, оскільки до кожної з чотирьох груп належать різні
категорії персоналу закладів вищої освіти.
 До групи Associate Fellow (AFHEA) входять дослідники-початківці з
виконанням деяких навчальних обов‘язків; працівники, які розпочинають
викладання; навчально-допоміжний персонал університетів25.
 До групи Fellow (FHEA) віднесено викладачів, які розпочинають
наукову кар‘єру; академічний та / або обслуговуючий персонал, який
здійснює тільки викладання освітньої дисципліни відповідно до визначених
обов‘язків; досвідчених вчених, для яких сфера вищої освіти Великої
Британії є новою; навчально-допоміжний персонал, який забезпечує
підтримку викладання26.
 Група Senior Fellow (SFHEA) – це досвідчені науково-педагогічні
працівники, які здатні впливати і нести відповідальність за керівництво або
організацію освітньої програми, викладання дисциплін певної галузі знань;
підтримують нові методи і технології викладання; з більш широкими
професійними повноваженнями, окрім викладання, та які здійснюють
консультативну підтримку навчання, передбачену їх обов‘язками в межах
установи27.
 Четверта
група
(Principal
Fellow,
PFHEA)
представлена
22

UNESCO Institute for Statistics/OECD/EUROSTAT data collection on formal education.
Manual
on
concepts,
definitions
and
classifications
(2018).
URL:
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/uoe2016manual_ 11072016_0.pdf. – Р.
44-45.
23
Higher Education Academy. URL: https://www.heacademy.ac.uk/
24
The same.
25
The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in
higher education, 2011. URL: https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf. – Р.4.
26
The same. – Р.5.
27
The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in
higher education, 2011. URL: https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf. – Р.6.
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висококваліфікованими
і
досвідченими
науково-педагогічними
працівниками,
наділеними
широкомасштабними
академічними
стратегічними обов‘язками, діяльність яких пов‘язана з ключовими
аспектами викладання та навчання; які відповідають за організацію,
стратегічне керівництво та розроблення політики у галузі викладання і
навчання; впливають у цілому на освітній процес за межами закладу вищої
освіти, в якому працюють28.
Наступний крок у нашому дослідженні спрямований на виявлення
відмінностей у сферах застосування понять «цінності» і «компетентності»
щодо професійної діяльності академічного персоналу. Так виявом
компетентності є відповідні моделі поведінки, які успішні викладачі
демонструють у своїй діяльності. Різні форми поведінки є результатом
сформованих здібностей і мотивів, набутих працівником навичок, знань та
притаманних йому особливостей. Ключові компетентності, як специфічний
вид, зумовлені основними цінностями, які підтримують усі працівники
закладу вищої освіти незалежно від роботи, яку вони виконують, що
відображено в стратегії розвитку закладу. Цінності визначають орієнтири,
переконання та ідеали, які також віддзеркалює й академічний персонал
закладу вищої освіти. Незалежно від того, чи притаманні вони університету
чи викладачеві, «цінності визначають ті аспекти, які ми вважаємо
важливими, значущими та правильними»29. Зазначимо, що наші думки
збігаються з розширеним уявленням цінностей щодо компетентностей, яке
обґрунтовано С. Бескетт (S. Beskett)30.
Цінності, у розумінні С. Бескетт (S. Beskett), зберігають особливі
смислові відтінки нематеріальності їх значення31. На думку вченого,
цінності базуються на почуттях, сприйняттях, уподобаннях, орієнтирах і
пріоритетах – внутрішньому коді, який впливає на те, як ми переживаємо
та інтерпретуємо світ32. Натомість компетентності є відчутними, оскільки за
діяльністю викладача на робочому місці можна об'єктивно спостерігати та

28

The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in
higher education, 2011. URL: https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf. Р.7. (date of access:
25.03.2019).
29
Beckett S. The Difference Between Core Competencies and Values. URL: https:
https://resources.hrsg.ca/blog/the-difference-between-core-competencies-and-values
/
September 24, 2015. (date of access: 25.03.2019).
30 Beckett S. The Difference Between Core Competencies and Values. URL: https:
https://resources.hrsg.ca/blog/the-difference-between-core-competencies-and-values
/
September 24, 2015. (date of access: 25.03.2019).
31
Beckett S. The Difference Between Core Competencies and Values. URL: https:
https://resources.hrsg.ca/blog/the-difference-between-core-competencies-and-values
/
September 24, 2015. (date of access: 25.03.2019).
32
Beckett S. The Difference Between Core Competencies and Values. URL:
https://resources.hrsg.ca/blog/the-difference-between-core-competencies-and-values
/
September 24, 2015. (date of access: 25.03.2019).
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оцінювати її. Водночас, як слушно зауважує (С. Бескетт) S. Beskett33: «Цей
відчутний елемент дуже важливий. Занадто часто, організаційні цінності
залишаються на концептуальному рівні і не можуть бути втілені, тому що
ми не маємо можливості об'єктивно визначити, що означають ці цінності на
операційному рівні».
Отже, операційний рівень цінностей академічного персоналу – це
виконання викладачами професійних завдань, реалізація цілісності функцій
викладання та проведення дослідження у науково-педагогічній діяльності.
Відтак, саме у такому контексті слід розглядати професійній цінності
викладача і викладача-дослідника.
Оскільки академічний персонал є виразником цінностей закладу
вищої освіти, для нашої розвідки особливо важливим є висвітлення
проблеми цінностей, ураховуючи особливості системи вищої освіти в
цілому. Саме тому заслуговує на увагу дослідження Б. Кларк (B. Clark)34,
який розглянув цінності у площині теорії організації та управління на основі
компаративного аналізу систем вищої освіти провідних кран світу: США,
Великобританії, Швеції, Японії, Італії, Німеччини. Вчений обґрунтував
наявність трьох ключових складових організації системи вищої освіти35:
 знання як спосіб розуміння і визначення завдань відповідно до
метаінституційної природи дисциплін і професійних галузей дослідження,
що притаманне вищій освіті;
 сталі уявлення, основні норми і цінності багатьох учасників освітнього
процесу, які мають різний статус у системі вищої освіти;
 авторитет і розподіл легітимної влади в системі вищої освіти.
Водночас, як помітив Б. Кларк (B. Clark), різні соціальні і професійні
групи (керівники установ, підприємств, профспілкові лідери, журналісти та
ін.) нав'язують системі вищої освіти широкі цінності. Поєднуючи в одній
системі координат основні складові організації системи вищої освіти і вплив
учасників освітнього процесу, дослідник виокремлює такі три пріоритетні
групи цінностей36.
33

Beckett S. The Difference Between Core Competencies and Values. URL: https:
https://resources.hrsg.ca/blog/the-difference-between-core-competencies-and-values
/
September 24, 2015. (date of access: 25.03.2019).
34
Clark, B.R. The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National
Perspective. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. 1983. 318 p. URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/
10.1002/pam.4050030317
(date
of
access:
25.03.2019).
35
Clark, B.R. 1983. The Higher Education System: Academic Organization in CrossNational Perspective. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. 1983. 318
p. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/ 10.1002/pam.4050030317 (date of access:
25.03.2019).
36
Clark, B.R. The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National
Perspective. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. 1983. 318 p. URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/
10.1002/pam.4050030317
(date
of
access:
25.03.2019).
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По-перше, справедливість або соціальну рівність для всіх,
рівнозначне ставлення до студентів, викладачів, інших співробітників і
структурних підрозділів факультету. Зацікавленість у справедливості
виникає як запит на єдині стандарти в системі освіти, однакове ставлення
до студентів та їх сертифікацію. Викладачі і персонал факультету мають
забезпечити офіційно визнані, однакові справедливі вимоги до освітніх
програм.
По-друге, компетентність, що означає здатність системи вищої освіти
ефективно організовуватися для вироблення критичного оцінювання та
поширення знань, підготовки людей до професійної діяльності та
громадянського життя. Вагомість компетентності залежить від праці
академічного персоналу; якості знань студентів при вступі та по
завершенні навчання; ефективності інституцій та систем; професіоналізму;
рівня досліджень та критики.
По-третє, свобода, до якої, з одного боку, прагнуть професійні групи
та інституції вищої освіти, а також окремі особи, з іншого – саме свобода
«об'єднує» вибір, ініціативу, інновації, критику та різноманітність37.
Розвиваючи наведену вище теорію Б. Кларка (B. Clark) щодо
основних складових організації системи вищої освіти та відповідних груп
цінностей, І. Макней (I. McNay) запропонував модель організаційної
культури університету, яка базується на чотирьох квадратантах38. В
авторському розумінні це:
 співтовариство (collegium) з цінністю свободи, в основі якої закладено
Гумбольдівські принципи університетської освіти;
 бюрократія (bureaucracy), цінністю якої є справедливість, що пов'язує
представницьку
демократію
та
колективне
прийняття
рішень
з
дотриманням відповідних вимог;
 корпорація (corporation), культура влади, що ґрунтується на
толерантності та лояльності з рішеннями, які приймаються у центрі,
використовуючи бюрократію як засіб контролю для керівництва закладу
вищої освіти, а не службу підтримки для викладачів і студентів;
 підприємництво
(enterprise),
що
на
основі
компетентностей
39
забезпечує процеси інновацій та творчості .
37

Clark, B.R. The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National
Perspective. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. 1983. 318 p. URL:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/
10.1002/pam.4050030317
(date
of
access:
25.03.2019).
38
McNay, I. Values, Principles and Integrity: Academic and Professional Standards in
Higher Education. Higher Education Management and Policy, OECD Publishing. 2007. Vol.
19(3). Р. 43-66.
39
McNay, I. Values, Principles and Integrity: Academic and Professional Standards in
Higher Education. Higher Education Management and Policy, OECD Publishing. 2007. Vol.
19(3). Р. 43-66.
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Здійснений аналіз зарубіжних джерел дав змогу виокремити
дефініційні ознаки поняття «цінності» щодо сфери вищої освіти і науковопедагогічної діяльності. Пошуки сутності концептуального «ядра» поняття
певним чином дають відповідь на запитання, яким має бути структура
цінностей для особистісного сприйняття науково-педагогічним працівником
їх змісту. Такі цінності, на нашу думку, можна назвати спільними і
прийнятими членами академічної спільноти закладу вищої освіти.
Рамка професійного розвитку академічного персоналу
Великої Британії: від теорії до практики
Одним із ключових документів, в яких віддзеркалюються цінності
академічного персоналу, є Рамка професійного розвитку Staff and
Educational Development Association (SEDA)40. Вона є не лише механізмом
сприяння такого розвитку, але й інструментом для вироблення ефективних
підходів щодо підтримки безперервного професійного вдосконалення та
сучасним засобом демонстрації професіоналізму викладачів закладів вищої
освіти.
Варто нагадати, що Асоціація розвитку освіти і персоналу Великої
Британії (Staff and Educational Development Association – SEDA)41 була
утворена 19 травня 1993 року шляхом об‘єднання Постійної Конференції з
питань розвитку освіти (The Standing Conference on Educational
Development SCED) та Групи з питань розвитку персоналу Товариства
досліджень вищої освіти (The Staff Development Group of the Society for
Research into Higher Education, SRHE SDG)42. Згодом до цієї організації
приєдналися SEDA Шотландії і Асоціація освітніх і професійних технологій
(the Association of Educational and Training Technology). Того ж року SEDA
Великої Британії стала одним із співзасновників Міжнародного консорціуму
з розвитку освіти (International Consortium for Educational Development,
ICED)43. Нині SEDA – це «професійна асоціація для співробітників та
освітніх розробників у Великобританії, що сприяє інноваціям та передовій
практиці у сфері вищої освіти, та розглядається як ініціатор дій у розвитку
академічного персоналу та освіти не тільки у Великобританії, але й на

40

SEDA. Staff and Educational Development Association.
URL: https://www.seda.ac.uk/what-is-seda-pdf. (date of access: 25.03.2019).
41
SEDA. Staff and Educational Development Association.
URL: https://www.seda.ac.uk/what-is-seda-pdf. (date of access: 25.03.2019).
42
The Society for Research into Higher Education.
URL: https://www.srhe.ac.uk/about_us/. (date of access: 25.03.2019).
43
International Consortium for Educational Development.
URL: https://icedonline.net/.(date of access: 25.03.2019).
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міжнародному
рівні»
(SEDA.
Staff
and
Educational
Development
44
Association) .
У 1997 р. громадянському суспільству представлено доповідь «Higher
education in the learning society» (The Dearing Report)45, підготовлену
Національним комітетом з питань вищої освіти (National Committee of
Inquiry into Higher Education, NCIHE) 46, в якому визначено перспективи
розвитку вищої освіти Великої Британії на найближчі 20 років. Один з
розділів присвячено професійному зростанню викладачів закладів вищої
освіти та надано відповідні рекомендації з оновлення стратегії такого
розвитку. Зокрема, навчання за акредитованими програмами має стати
нормою для всього постійного викладацького персоналу з метою
досягнення світового рівня вищої освіти. Відтак, на державному рівні було
порушено питання щодо професіоналізації викладання у вищій освіті,
узгодження професійних стандартів для персоналу і запровадження
інституту акредитації практики викладання в університетах47.
Програмна платформа – Рамка професійного розвитку SEDA (SEDA
Professional Development Framework, SEDA PDF)48 розроблена для
акредитації закладів вищої освіти та установ, що організовують програми
професійного розвитку персоналу, та визнання осіб, які їх завершили.
Лише за період з 2007–2018 рр. було проведено акредитацію 290
інституцій та 709 освітніх програм49.
Значення Рамки професійного розвитку SEDA полягає у тому, що вона
є практичним керівництвом для професійної діяльності академічного
персоналу та організацій, що надають освітні послуги в цілому, визначає
результати, яких необхідно досягнути, є основою для моніторингу, оцінки
викладацької діяльності та здобутків як окремих фахівців, так і організації
(SEDA Professional Development Framework)50. Вбудовані в інституційні
положення Рамки професійного розвитку SEDA цінності є однаковими для
44

SEDA. Staff and Educational Development Association.
URL:https://www.seda.ac.uk/what-is-seda-pdf%20(eng). (date of access: 25.03.2019).
45
Higher education in the learning society [Dearing report].
URL: http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/. (date of access: 25.03.2019).
46
National
Committee
of
Inquiry
into
Higher
Education.
URL:
http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/. (date of access: 25.03.2019).
47
Higher
education
in
the
learning
society
[Dearing
report].
URL:
http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/. (date of access: 25.03.2019).
48
SEDA. Professional Development Framework. URL: https://www.seda.ac.uk/pdf.
(date of access: 25.03.2019).
49
SEDA. Annual Report of the Staff and Educational Development Association 2017.
URL: https://www.seda.ac.uk/ resources/files/SEDA%20Annual%20Report%202017.pdf. (date
of access: 25.03.2019); SEDA. Annual Report of the Staff and Educational Development
Association
2018.
URL:
https://www.seda.ac.uk/resources/files/SEDA%20
Annual%20Report%202018.pdf.(date of access: 25.03.2019).
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SEDA.
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Development
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(SEDA-PDF).
URL:
https://www.seda.ac.uk/pdf. (date of access: 25.03.2019).
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всіх програм та водночас інтерпретуються для конкретних здобувачів і
закладів вищої освіти й організацій. У Рамці професійного розвитку SEDA
визначено пʼять фундаментальних цінностей51:
– розуміння того, як люди навчаються, що спонукає академічний
персонал до вдосконалення викладання й особистісного зростання,
зокрема, усвідомлення доцільності обраних у відповідній професійній
програмі теорій і моделей, їх взаємодія з цією програмою для досягнення
результатів, а також забезпечення необхідного професійного розвитку;
– вченість, професіоналізм, етичність у практичній діяльності, що
становлять цілісний концепт у провадженні викладацької і дослідницької
роботи на основі вмотивованих доказів, вивченні відповідних кодексів
академічної доброчесності;
– участь у роботі та розвитку освітніх спільнот, що полягає у
вдосконаленні власної практики та заохоченні інших учасників освітнього
процесу до професійного зростання, зокрема, і в режимі онлайн;
– підтримка різноманітності та інклюзивності, зокрема моделювання в
навчальних заходах доступу до освіти осіб з особливими освітніми
потребами, різними здібностями та можливостями, а також їх відзначення
та оцінювання;
– постійна рефлексія про власну професійну діяльність шляхом
оцінювання та співвіднесення початкових цілей і досягнутих результатів,
що засвідчують постійне кар’єрне зростання;
– безперервний професійний розвиток та вдосконалення освітнього
процесу52.
Рамка професійних стандартів Великобританії:
професійні цінності академічного персоналу
Для удосконалення та підвищення якості навчання і викладання у
закладах вищої освіти Великобританії винятково важливу роль відіграє
Рамка професійних стандартів – UK Professional Standards Framework (UK
Professional Standards Framework, далі UKPSF)53. UKPSF – це національно
визнана Рамка для здій порівняльного аналізу ефективності підтримки
викладання і навчання у закладах вищої освіти. Стандарти застосовуються
у межах Великобританії та використовуються для полегшення розроблення
та реалізації програм і заходів з початкової та безперервної освіти в межах
51

SEDA. Values аnd PDF. URL: https://www.seda.ac.uk/seda-values-and-pdf. (date of
access: 25.03.2019).
52
The SEDA. Professional Development Framework Mapping. SEDA’s Enhancing
Research Practice award to Vitae’s Researcher Development Framework. URL:
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закладу вищої освіти.
Основним ціннісним підґрунтям UKPSF є54:
 підтримка початкового та безперервного професійного розвитку
викладацького персоналу, який залучено до освітнього процесу
забезпечення;
 підтримка динамічних підходів до викладання та навчання на основі
творчості, інновацій та постійного розвитку студентів у різноманітних
академічних та / або професійних умовах;
 демонстрація
студентам
і
стейкхолдерам
професіоналізму
викладацького персоналу та інституцій;
 визнання різноманітності та якості практики викладання, навчання та
оцінювання, які підтримують навчання студентів;
 заохочення викладацького персоналу та інституцій до реалізації
офіційної стратегії, спрямованої на підвищення якості викладання і
навчання, та розширення сфери відповідальності, що може включати
проведення досліджень та / або управлінську діяльність.
Чітко визначено три аспекти процесу викладання та його
забезпечення55:
 сфери діяльності, що провадяться викладацьким та допоміжним
персоналом;
 основні знання, необхідні для здійснення цих заходів на відповідному
рівні;
 професійні цінності, яким повинні дотримуватися особи, котрі
виконують цю діяльність (див. табл. 1).
UKPSF охоплює два основні компоненти: чотири дескриптори, в яких
описано типові повноваження академічного персоналу відповідно до
посади (Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow, Principal Fellow), та основні
знання і рівень прояву у сфері діяльності, що свідчить про визнання
успішності того чи іншого етапу кар‘єрного зростання викладача і
викладача-дослідника. Професійні цінності є наскрізними у дескрипторах і
рівень їх відображення виявляється у ставленні до професійних
обов‘язків56.

54
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Таблиця 1
Рамка професійних стандартів Великої Британії (UKPSF)
Сфери діяльності
A1. Проектування та
планування
навчальних заходів та /
або навчальних
програм
A2. Викладання та/ або
підтримка навчання

A3. Оцінювання
результатів навчання
та забезпечення
зворотнього зв'язку зі
студентами
A4. Розроблення
ефективного
навчального
середовища, підтримка
навчання та
керівництво
студентами
A5. Постійний
професійний розвиток
з фаху / навчальних
дисциплін, методики їх
викладання, що
включає дослідження,
науковість та
оцінювання
професійної діяльності

Основні знання
К.1 З фаху (дисципліни,
що викладає)

Професійній цінності
Повага до особистості
студента та різноманітних
навчальних спільнот

К. 2. Відповідних методів
викладання, навчання та
оцінювання з дисципліни
та на рівні навчальної
програми
К. 3. Як навчати студентів
у цілому та у форматі
дисципліни / предметної
площини

Сприяння доступу до
вищої освіти та
забезпечення рівних
можливостей для всіх
студентів
Використання фактичних
результатів досліджень,
науковість і
безперервний
професійний розвиток
Усвідомлення широкого
контексту впливу вищої
освіти та визнання її
результатів для
професійної діяльності

К.4. Використання та
значення відповідних
навчальних технологій

К. 5. Методів оцінювання
ефективності навчання

К. 6. Значення
забезпечення якості та
підвищення якості для
академічної і професійної
діяльності, зосереджуючи
увагу на викладанні
Джерело: The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting
learning in higher education. 2011. URL: https://www.heacademy.ac.uk/system/files/downloads/
uk_professional_standards_framework.pdf.

Важливою у контексті розгляду UKPSF є діяльність Академії вищої
освіти (the Higher Education Academy, далі HEA) – незалежної організації,
до компетенції якої належить сприяння розвитку вищої освіти для
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суспільного блага, зокрема, надання стратегічних консультацій та
координації вищому сектору освіти, уряду, органам фінансування тощо,
підтримка та розвиток навчального плану та педагогічного розвитку в
усьому спектрі діяльності вищої освіти; сприяння професійному розвитку та
підвищення професійного статусу всього персоналу в галузі вищої освіти,
забезпечення високої якості навчання та викладання у галузі вищої
освіти57. HEA функціонує за рахунок грантів від чотирьох організацій, що
фінансують вищу освіту Великої Британії, сплати членських внесків
закладів вищої освіти, а також грантів та доходів від конкретних проектів58.
HEA акредитує програми професійного розвитку для викладачів закладів
вищої освіти, які надаються установами. Акредитація забезпечує зовнішнє
підтвердження того, що інституційне забезпечення узгоджено з UKPSF, яку
розроблено у 2006 р. та переглянуто у 2011 р.
У 2012/13 р. HEA доручила Staff and Educational Development
Association вивчити питання щодо впливу оновленої UKPSF на
інституційному та індивідуальному рівнях. До аналітичної роботи було
залучено 1250 викладачів закладів вищої освіти, проведено поглиблені
інтерв'ю з вісьмома інституціями щодо формування академічного розвитку
та професійного визнання працівників вищої освіти на інституційному та
національному рівнях. В аналітичному звіті «Вимірювання впливу
Професійних стандартів Великобританії на навчання та підтримку навчання
(UKPSF)» наголошено, що UKPSF має істотний вплив на зміни в
інституційній практиці у чотирьох ключових сферах: формування
акредитованих
курсів
(70 %);
розроблення
інституційних
рамок
безперервного професійного розвитку (67 %), підтримка практики
винагород та визнання (47 %); інституційна стратегія та політика (44 %).
84 % респондентів зазначили, що, запровадження UKPSF зумовило зміни в
академічному розвиткові, викладанні, навчанні, студентському досвіді в
межах їхнього закладу вищої освіти59.
Висновки. Проведений аналіз дає підстави зробити висновок про
розмежування понять «цінності», «компетентності» стосовно професійної
діяльності академічного персоналу. Компетентності виявляються у
поведінці науково-педагогічного працівника, який виконує професійні
57
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access: 25.03.2019).
59
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функції викладання та / або дослідження у закладі вищої освіти; ключові
компетентності є специфічним видом, у яких рефлексовано спільні цінності
університетської спільноти. Академічні цінності базуються на сприйняттях,
уподобаннях і пріоритетах, які культивуються, поширюються і зберігаються
академічною спільнотою на різних рівнях: вищої освіти Великої Британії,
професійних об‘єднань (Асоціація розвитку освіти і персоналу, Академія
вищої освіти), окремих інституцій (коледжів, університетів).
Визначення морально-етичної складової як сукупності цінностей у
професійних стандартах з послідовним втіленням їх в університетську
освіту свідчить про прагнення академічної спільноти до нового виміру
академічної
культури,
визнання
важливості
загальноєвропейських
стандартів забезпечення якості вищої освіти. Велика Британія утворює,
зберігає і поширює системи університетських і професійних цінностей, які
гармонізуються із міжнародними документами і принципами Великої Хартії
Університетів та іншими нормативними документами Болонського процесу і
Європейського дослідницького та освітнього просторів.
У Великій Британії розроблення професійних стандартів академічного
персоналу з визначеними ціннісними компонентами зумовлювалося
політичними і соціокультурними подіями 90-х років XX ст. з їх подальшим
еволюційним розвитком у XXI ст. У професійних стандартах пріоритетними
є етичні цінності, що виступають як фактичне втілення вимог, що
висуваються до цілей університетської освіти, здійснення академічним
персоналом професійної діяльності зокрема, викладання, науковометодичного супроводу навчання, створення освітнього середовища,
постійного професійного розвитку, проведення досліджень. На основі
зіставлення Рамок професійного розвитку (SEDA) та професійних
стандартів (UKPSF) цінності визначено як соціальні й особистісні орієнтири
діяльності академічного персоналу закладів вищої освіти.
Подальші напрями дослідження будуть спрямовуватися на визначення
соціокультурних чинників і культурологічного контексту професійних
цінностей в академічному середовищі вищої освіти США.
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Iryna Reheilo

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF
AT UNIVERSITIES OF GREAT BRITAN:
VALUE COMPONENTS OF STANDARDS
Summary. The article analyses the Bologna Process normative documents
concerning the priority values in the higher education system. The definition of the
main concepts «academic staff», «competence», «values» and the key features in the
areas of their application are revealed. The theoretical views of the leading UK
researchers are studied and their basic approaches to study the problem of values in
the sphere of higher education are determined. The SEDA Professional Development
Framework and the UK Professional Standards Framework analysis is made, they are
a modern tool for demonstrating the academic staff professionalism. It is grounded
that the priority in the professional standards is given to ethical values, which serve as
the fulfillment of requirements for university education aims, academic staff
professional activity, in particular teaching, scientific and methodological support,
creation of an educational environment, continuous professional development,
conducting of research. It is ascertained that the UK creates, saves and disseminated
the system of university and professional values, which are harmonized with the
international documents and principles of the Magna Charta Universitatum and other
documents of the Bologna Process and European Research and Higher Education
Areas.
Key words: academic staff, academic values, competences, professional
values, professional development framework, professional development standards.
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Iryna Rehejło

ROZWÓJ ZAWODOWY PERSONELU AKADEMICKIEGO
W UNIWERSYTETACH WIELKIEJ BRYTANII:
KOMPONENTY WARTOŚCI STANDARDÓW
Streszczenie.
W
artykule
przeprowadzono
analizuję
dokumentów
normatywnych Procesu Bolońskiego dotyczących wartości priorytetowych w systemie
szkolnictwa wyższego. Określono podstawowe definicje „personel akademicki‖,
„kompetencja‖, „wartości‖ oraz ujawniono kluczowe cechy w zakresie ich stosowania.
Zbadano poglądy teoretyczne czołowych naukowców Wielkiej Brytanii oraz
zdefiniowano ich podstawowe podejścia do badania kwestii wartości w systemie
szkolnictwa wyższego. Przeprowadzono analizę Ram Rozwoju Zawodowego (SEDA
Professional Development Framework) oraz Ram Standardów Zawodowych
Zjednoczonego Królestwa (UK Professional Standards Framework) będących
nowoczesnym narzędziem do demonstrowania profesjonalizmu kadry akademickiej
placówek szkolnictwa wyższego. Uzasadniono, że w standardach zawodowych
pierwszeństwo mają wartości etyczne służące realizacji wymogów wobec
postawionych celów kształcenia uniwersyteckiego, prowadzenia przez kadrę
akademicką aktywności zawodowej, mianowicie wykładania, wsparcia naukowodydaktycznego edukacji, tworzenia środowiska edukacyjnego, stałego rozwoju
zawodowego, prowadzenia badań. Ustalono, że Zjednoczone Królestwo tworzy,
zachowuje i rozpowszechnia systemy wartości uniwersyteckich oraz zawodowych,
które są zharmonizowane z międzynarodowymi dokumentami i zasadami Wilekiej
Karty Uniwersytetów oraz innymi dokumentami normatywnymi Procesu Bolońskiego, a
także Europejskich Przestrzeni Badawczych i Edukacyjnych.
Słowa kluczowe: kadra akademicka, wartości akademickie, kompetencje,
wartości zawodowe, ramy rozwoju zawodowego, standardy rozwoju zawodowego.
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Nadia Skotna, Mariana Klym

SPECIFICS OF CHILD EDUCATION IN GERMAN PEDAGOGY AND
ITS IMPLEMENTATION POSSIBILITIES TO THE MODERN
PEDAGOGICAL THEORY AND PRACTICE OF UKRAINE
Summary. The article deals with the analysis of methodological renewal of
German pedagogy during non-Herbart period and reformist’s movement prosperity of
the ХХ-th century. Complex reassessment of educational tendencies gave the impetus
to the implementation of educational formulae «vom Kinde aus», «führen oder
wachsenlassen». Particular attention is paid to the need of childhood’s understanding
as one of the socio-cultural phenomena, which is connected with adult’s space.
Analysis of scientific literature allowed to determine that the education in pedagogical
thought of Germany is a deliberate systematic interaction between parents and a
child during various life situations, designed for the formation of values associated
with the culture and traditions of the people, modernized with the challenges of
human society, the mechanisms of which are mediated by the concept of freedom.
Key words: child, childhood, German pedagogy, educational paradigm.

Introduction.The logical result of the modernization process is the
constant presence of open, unspecified response to the education of children.
Nowadays Ukrainian education is largely determined by the perception and
understanding of the cultural and educational traditions made by modern
researchers into the history of some problems of education in different
countries, in terms of interesting facts that contributes to the introduction of
innovative content, forms, methods and means of family education. The
problem of thoughtful and tolerant approach to improve educational influences
on young person has been arisen before the educational practice. L. Tolstoy in
the article «Education and upbringing» marked out some reasons of the
educational process, first of all – «the parental desire of to form their children
as they are themselves, or such that they might be». Ukrainian education is
full of elements of the creative approach to the invaluable heritage of
educational theory and practice of European countries. The Federal Republic of
Germany is part of them. Special role in the fundamentals of national
education plays German scientists.
The range of intensities of these loans have not seen in Ukrainian
pedagogy in a proper way, although the programs of several family centers are
supported by the German research actual materials. Replacing the existing
theoretical and methodological apparatus and teaching practice to basic
position and experience of German pedagogy should be made in the light of
changing attitudes to child. The social and family education after
reorganization of Gerbart‘s system accumulated rich ground for change, it
turned into ineffective, needed elimination. This turn of events caused the
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increase in number of appeals to the humanistic advances of educational
theory. That is why the objective of the article is to identify the content of
education of a child in the light of German pedagogy. The analysis of literature
has shown that scientists nowadays are exploring the ideas of education in the
context of reformation pedagogy – M. Zheludenko, E. Kovalenko,
I. Surzhykova, H. Chyrikova, H. Finchuk, who reviewed the content of
educational activities in alternative schools in Germany and considered the
leading tendencies of adaptation of this experience in Ukrainian education. The
research of these literature makes it possible to state the fact that at the
moment a thorough study needs particular education of the child in the light of
German pedagogy, and in particular, there are no studies on the peculiarities
of introducing key ideas of the upbringing of the child into Ukrainian
pedagogical theory and practice.
The research methodology. Nowadays intercultural cooperation allows
comprehending the adaptive conditions for borrowings of useful foreign
experience in the Ukrainian educational field. In this context, the history of
pedagogy has an interesting example to study – the reformist movement
during the early twentieth century, which imposed a noticeable imprint on the
Ukrainian educational theory. It means the construction of adequate
educational method with relevance to child‘s uniqueness, without using a
pattern approach. Its development falls on the stage of socio-economic
changes in times of strengthening of educational contacts on national and
international scale. The methodological basis of the study is made on scientific
principles. The comparative method is allowed defining the conditions under
which the education of a child was determined. The historical retrospective
method is used to describe the content and directions of the child‘s education.
The practical value of the research is to introduce renewed documents and
literature into the scientific circulation.
The research outcome. Germany has been always the cradle of all
main pedagogical movements and the most productive creative laboratory.
German pedagogy was able to reach a new level, deprived of scholastic
approach which gave ground for the development of all spheres of public life.
Being united with the concept of humanism, every child was provided an
opportunity to become a full «identity» and symbolically these years are called
«the century of child» or «non-violence education». Its semantic content is
determined by many scientists as a pluralistic phenomenon with such dominant
components – the principle of democracy, anthropological point of view and
socialization. A wide range of alternative educational institutions – schools of
social education, forest schools, rural communities, schools of reduced day that
have been arisen in the course of pedotcentric ideas in promotion of «cognitive
stimulation of students». They were reminiscent of a family environment in its
internal organizational structure.
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J. Dewey is the dominant figure in pedagogy. He is considered to be the
founder of the basic principles of progressive education, instrumental
pedagogy, and the notion of educational process. It was treated as the main
method of socialization, the content of which is reduced to the formation of
primarily the citizen, the cells of society. Science pedology, as the newly
created educational sector, relatively independent in conjunction with related
sciences – pedagogical testology, history of childhood, teaching pathology was
recognized by the direct dependence on biological and social factors, influence
of which was considered to be unavoidable and unchangeable and was
intended to solve all the «painful questions of education»1, having defined the
features of development and impact limits on a child. Humanism in opposition
to authoritarianism shift formalism from study to paternalism of the child.
Scholars of German reformist pedagogy stated that the idea of free education
in the context of the study of comparative pedagogy as a complex social,
cultural and personal phenomenon. It embodies the ideal for imitation and, at
the same time, an alternative to the traditional understanding of German
education. Germany participated actively in the League of International
Education. It joined the development of an effective system of education. The
activities of the Union of Christian Pedagogy enriched the German society with
the spiritual and religious foundations of family life. Educational conferences
and congresses distribution of methodological literature among the parental
community, creation of a powerful and stable network of educational
institutions and institutions have spread. A lot of attention to aesthetic
education was paid in the process of personal qualities formation – an
understanding of beauty, a culture of feelings and emotions. Means of
implementation of these aspects were considered by excursions with parents.
We also notice the general crystallization of the ideal in the system of national
education of children and youth. It is based on the principles of folk traditions,
historical development of the spiritual culture of the indigenous nation and
ethnic groups.
Reformers argued that the formation of the content of education should
be preceded by the following priorities: the subject of education is a child; the
innate reflexes and instincts are manifested in childhood and are the biological
side of the pupil; determination of the influence on the congenital and acquired
child reactions in order to develop them according to the needs of people living
with the child. In this regard, attention is drawn to the sociological side of
education. As experience had shown, it was important inclination and abilities
to be evolve for harmonious education2. The pedagogue treated different types
1

Dewey, J. 1938. Experience and Education. New York, Touchstone Rockefeller Center.
Copyright by Kappe Delta Pi. – P. 5.
2
Коваленко, Є. І. 2006. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія. К. : Центр
навчальної літератури. – С. 650.
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of family upbringing, according to the current factors: the stages of
development – the upbringing of the child, the boy and the girl; by gender –
separate education of boys and girls and joint education; the place of
education – family, school, conditional directions – ideal, natural, social. This
enables us to understand that the understanding of the congenital and
acquired qualities of the individual must form the basis of education, and the
external expression must be conscious, systematic, purposeful adaptation of
the child to circumstances. In German science pragmatism is considered within
the understanding of the truth of what is useful for the existence of the
subject. On its part, benefit must manifest itself in practice. In John Dewey‘s
position, it is associated with factors of the formation of intellectual, moral and
religious human integrity, its conscious and constant use, the achievement of
facts and values, the world, and landmarks3.
Having comprehended this area of research, the German pedologist
E. Meiman suggested three interrelated branches: anthropology and
anthropometry – give a comparative analysis of physical and spiritual
development in different conditions of life; a variety of medical research –
describtion of the functions of the child and the difference of these organs in
adulthood; psychiatry and psychopathology. Therefore it should be emphasized
that comparative material, found by systematic investigation provided the
target impartiality in trying to find ways to implement the proper educational
objectives. Scientific and practical interest in reformist educational theory was
conditioned by a numerous national studies in comparative education, which
demonstrated commitment to the outstanding problems of the aforementioned
study and understanding of holistic education category in the context of
foreign experience.
Pedagogues explained the existence and rapid rejection of different
educational systems by society, he proves that this occurs primarily when the
paradigm drops in shadow and «can reappear as lead one again or be of
these, which will continue to be guided»4. That's what happened with
authoritarian paradigm of education, which at one time served as the official
state doctrine in Germany. According to the scholar, the reason for its long
existance was traditional paternalism – «strong and strict father teaches the
son to live right, and son will be ready to take on life»5. It was justified
suppression of liberty and child corporal punishment, but did not give proper
3

Warde, W. 1960. John Dewey’s Theories of Education. Retrieved from:
http://www.marxists.org/archive/novack/works/1960/x03.htm
4
Hering, J. & Hövel, W. 1996. Immer noch der Zeit voraus. Kindheit, Schule und
Gesellschaft aus dem Blickwinkel der Freinetpädagogik mit Originaltexten von Célestin Freinet.
Bremen, Germany ―Pädagogik-Kooperative‖. (4). – Р. 15
5
Lindner, G. A. 1891. Encyklopädisches Handbuch der Erziehungskunde. 4. Auflage.
Wien und Leipzig. – Р. 19.
~ 328 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

effect. In an atmosphere of discussion on this problem the main aim was
developed by axiological foundations of humane education but not
authoritarian.
The key principles employed by the teacher, allowing the holistic
understanding of the seriousness of the approach to the process of education,
is the flexibility of wisdom in parents, the autonomy of thinking, the constant
reflection on their actions. Prolonged dominance of authoritarian era prevented
the formation of identity of views on style identity. The vision of free education
in their views coincided with foreign reformers not only in ideological theorizing
but in practical application. Programs for improving social education was used
for family education. We believe that personal-oriented approach to family
education was identical with the theoretical principles of pedagogy of German
Reformation. The actualization of public efforts was aimed to find the identity
of the child for social order in government official decrees, documents.
Projected solutions are used in the process of education based on family
pedocentrism that motivate children to get proper level of education in the
family. Comprehensive scientific experiment, which was nationwide in scale
and reached a high level, allowed realizing in education and teacher training
the rooting ideas of anthroposophic knowledge.
Nowadays anthroposophy institutions in Ukraine forms a reasonable
basis for establishing of Association of Waldorf initiatives (the official central
institution is located in Odessa). The apparent discrepancy of the traditional
school practices and educational demands of the times nominated as the
leading determinants – the rate of self-education. First of all, contradictions in
the structure of the traditional Herbart‘s system did not prepare young people
for «cooperation» with society, and most importantly – didn‘t ensure complete
dichotomy between teachers and students, parents and children. Development
of new ideas of education in families firmly fixed the reformers utility to
distinguish cultural approach. For conviction of pedagogues, moral child‘s
stability in the process of family education was predetermined not only by the
level of physical maturity and development, but the cultural level of the
universe creator6.
This trend of reformation theory is designed for maximum activation of
child's interests, for training volitional qualities, development of cognitive
abilities, including the principle of culture responding. Family education in the
pedagogy of culture has accumulated spiritual relations and moral of every
person of the family. Culture-phenomenon and culture- a process of mastering
it introduced the system of family education to preserve the status of German
family. The only current, whose members did not intend to explore issues of
6

Суржикова, І. А. 2003. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе
(порівняльний аналіз): автореферат. Київ. – С. 19.
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family education was experimental pedagogy. This trend of reformism took
care of the child and childhood care, including child alone, not its formation as
a subject of education, namely character stabilization, skills and habits
improving. Children personality was subjected to comprehensive medical and
psychological researches. In the experimental pedagogy the mechanisms of
chain identification of the child in the living space were investigated.
At the turn of XIX – XX centuries the study of family education of
children are taking the signs of consistency. Critical comprehension of
Herbart‘s paradigm was the key to reproductive process of children inclusion in
family education. During the domination of reformist ideas, the educational
circles were very popular. Young parents made acquaintance with the existing
problems of child‘s education in Germany (e.g. Association of migratory birds).
An important task of teachers was to determine the content of family
education, without looking at the ideological components. Therefore, training
process in the family was often corrected7.
Steps of reforming the «old pedagogy» had been based on humanism,
democracy, rethinking content, forms, methods of family education and
changed the main purpose of family education. Certain public view on the child
as a full subject of education was imposed on the one hand, and on the other –
the continuation of the traditional, authorities attitude to the child, using the
harsh repressive methods designed for continuous control of parents. Having
shifted the emphasis to the child, the unsolved problem essentially reached
practical relevance appeared. Philosophical and pedagogical audience could not
answer correctly, how to control the freedom of the child in the family. Multiaspected concept has caused a lot of similar layers – to define freedom as a
structural unit in the family education and to combine it with culture and childnature corresponding principles. It was this core formation in the history of
pedagogy – a free family education8.
Childhood and child in the family considered education as a parent
educational construct. Parents and educators served as coordinators, directors
of children's lives. Besides considered axiological foundations of family
education in the reformer‘s concepts there is an important part of rapid
response to harmful manifestations of freedom that should be corrected or in
positive way, or give the child a reasonable refusal (clearly it is possible to
observe in the example of anthroposophic position). We can make conclusion
that in the considered stages of reforming pedagogy in Germany, the appeal to
the humanistic anthropological studies was made.

7

Nohl, H. 1929. Handbuch der Pädagogik. Bd. 2, Die biologischen, psychologischen und
soziologischen Grundlagen. Berlin: Beltz. – Р. 53.
8
Nohl, H. 1930. Handbuch der Pädagogik. Die Theorie und die Entwicklung des
Bildungswesens. S. 302-374.
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It means that the reorientation of the education of established norms
stipulated the reorganization and formation of relations in these small social
groups. At the beginning of a new theory of education its common
characteristics are: idealization of childhood, belief in absolute perfect child
nature, beauty and harmony of the children's souls; conviction that the basis
of full development is – child‘s own experience, based on any number of
properties of individual; leveling any pressure and child abuse rate on internal
children activity9.
«We should educate and teach children not under duress, but on
encouragement and promotion of their interests in the family circle and
outside», said G. Litts. He stressed that the child should develop a ―healthy
self-confidence for others‖. He pointed also to structuring daily schedule.
Landererziehungsheim, as the German teacher said, was a prototype for the
family. Coordination of developing educational activities for children in these
institutions held as follows: «teacher with children (10 – 15 persons) formed
the family. The day began with a joint breakfast, before which read passages
from the Bible or sang songs». Further routine covered classes, with brief
interruptions, work in the garden or in the field, visiting the church, then – the
conversation near the river, sports, art. Classes are considered by young
people not just as entertainment but as the desire for beauty, clean,
perfectness. Usually located away from cities, they kept away the children from
the negative impact of civilization. Their specificity was the direct consequence
of any activity with an emotional experience10.
The existence of such «home buildings» provided «a simple, healthy,
effective life and social idealism». The atmosphere of intra-school life was
humane in calculating the provision of conditions of «strong character, will,
willingness to help one another»11. We can say with confidence that the life of
inmates in such institutions was as close to the family as possible. The
intensive development of social pedagogy falls in this period of change. It is
important to note that its appearance has caused a lot of new heterogeneous
views. Scientists stressed that the reformist principle of socialization was
dualistic in nature and foresaw the development of child‘s individuality
(individual socialization) and the formation of values and norms of living
together (joining the «collective representations»).

9

Brezinka, W. 1978. Metatheorie der Erziehung. Eine Einfuhrung in die Grundlagen der
Erziehungswissenschaft, der Philosophie der Erziehung und der praktischen Padagogik.
Munchen – Basel. – Р. 313
10
Luise, A. 1998. Sozialgeschitliche Hintergründe der Stellung von Frau und Mutter im
18. und 19. Jahrhundert. Leipzig, Intitut für Germanistik. – Р. 8.
11
Nohl, H. 1929. Handbuch der Pädagogik. Bd. 2, Die biologischen, psychologischen
und soziologischen Grundlagen. Berlin: Beltz. – Р. 53.
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An interesting way of the parent‘s teaching («pädagogische Führung»)
suggested the founder of cultural education – Theodor Litt. It could be seen
there the distinction between «to manage and to grow». «Managing children is
completely mechanical and thus can be compared to driving. Tutor has set the
goal and realizes the path to it». Thus, such lead is only pressure on the
inmate, because obsessive parents impressionable penetrate into the potential
opportunities. The opposite view – «raise» is the organization. Th. Litt said that
the child should develop himself according to immanent law. Tutor is like a
gardener. During the reformist pedagogy scholars more and more inclined to
believe that education should «proceed from the interests of the child».
Considering the need to provide impetus to form their own initiative and
will each rising personality this phenomenon had different controversial views.
It is important to note that representatives of all the new trends of education
united vision on the child – as a source of educational standard. In this
context, educational theory – reformism regarded as a cultural construct of
childhood, the analysis of structures «vom Kinde aus» and «führen oder
wachsenlassen» proves it. When the state and other social institutions cause
the feelings of doubt, resistance and suspicion, the family becomes the object
of sacralization. J. Herring stated that there was abandoned attitude to the
problems of childhood, the issue of erosion of the «old school and education
systems»12.
The concept «Waldorf pedagogy in Ukraine» identified and justified the
development of educational programs, taking into account the specifics of
humanistic harmony with local traditions. It classified principles singled by R.
Steiner. Based on the characteristics of each period of the child, according to
age and potential, aimed at the full development of children's creativity and
imagination. It is also filed a systematic understanding of the achievements,
the correct selection of the theoretical and methodological support for the
introduction of Waldorf theory in Ukrainian educational space. It has positive
trend to optimize the content of education, commitment to meaningful
employment through rich kids and rationally arranged subject-game
environment. The recommendations put forward by the youth services of the
Federal state of Saxony, stated that the content of family education should be
formed indirectly, abstracting from family type (full, partial, etc.), having
created a complete family atmosphere in the family.
Conclusions. Thus, improving the theory and practice of family
education is possible throuth: 1) a comprehensive review of domestic scientists
with the best of family education European countries, including Germany, to
12

Hering, J. & Hövel, W. 1996. Immer noch der Zeit voraus. Kindheit, Schule und
Gesellschaft aus dem Blickwinkel der Freinetpädagogik mit Originaltexten von Célestin Freinet.
Bremen, Germany «Pädagogik-Kooperative». (4). – Р. 10.
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actively create different patterns of family education, and 2) the publication of
scientific literature containing relevant ideas and conceptual famous German
scientists in the field of family education, and 3) provide appropriate assistance
and support from the government to strengthen the material and technical
base of educational institutions that implement customized experience of
reform pedagogy, and 4) development of humanistic oriented positions parents
as foundation strengthening national ideas education based on the realization
of German positive values. Significant event on the verge of XIX–XX centuries
considered the emergence of social pedagogy, which belonged to the
traditionalistic direction. In the context of the study the ideas of influences
correlation of heredity and environment on the development of the young
person are important. He believed that a person did not grow alone, he lives,
educates and works under diverse influences – parental, school, and social.
Therefore, family socialization recognized milestone in the life of every
child, and her clever methodical reinforcements brought only benefit of family
education. Overall, we believe that research on family education in educational
thought in Germany and the implementation of its core provisions in science
and practice will improve the system of education of children and Ukrainian
integration into European space. Stated opinions do not claim to be complete
solution of the investigated problem. The prospect of further scientific studies,
in our opinion, is the theoretical and practical understanding of family
preschool education in the context of European educational traditions during
the twentieth century.
In the process of self-sufficient education content is recommended:
usage German family experience centers (natural type houses of counseling
facilities for a family); introducing free education methods (synchronous
interaction of parents with a child in the family, cultivating various forms of
interactive activities which have creative background – rhythmic games,
excursions, talks in play with parents, etc.; widely implement provisions
pedagogy personality to overcome socio-dictated subjective attitude towards
the child as a generalized abstract corporate member of society; organize
family education on the basis of priority of interests of individual inclinations,
activity and performances while reducing formalized child of parents to this
process.
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Надія Скотна, Мар’яна Клим

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТИ ДИТИНИ У НІМЕЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
У СУЧАСНУ ПЕДАГОГІЧНУ ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ УКРАЇНИ
Анотація. Стаття присвячена методологічному аналізу німецької педагогіки
в пост-гербартіанського періоду і реформаторського руху ХХ століття. Комплексна
переоцінка освітніх тенденцій дала поштовх до впровадження освітніх формул
«vom Kinde aus», «führen oder wachsenlassen». Особлива увага приділяється
проблемі розуміння дитинства як одного з соціокультурних явищ, пов’язаних з
простором дорослих. На основі аналізу наукової літератури обгрунтовано
положення про те, що освіта в педагогічній думці Німеччини є цілеспрямованою
систематичною взаємодією батьків і дитини в різних життєвих ситуаціях. Це
процес спрямований на формування цінностей, пов’язаних з культурою і
традиціями народу, модернізованих в умовах сучасних викликів. Ці механізми
зумовлюються концепцією свободи.
Ключові слова: дитина, дитинство, німецька педагогіка, педагогічна
парадигма.
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Nadia Skotna, Mariana Klym

SPECYFIKA EDUKACJI DZIECKA W PEDAGOGII NIEMIECKIEJ I JEJ
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WSPÓŁCZESNEJ TEORII
PEDAGOGICZNEJ I PRAKTYKI UKRAINY
Streszczenie. Artykuł poświęcony jest analizie metodologicznej odnowy
niemieckiej pedagogiki w okresie nie-Herbeta i rozwoju ruchu reformistycznego XX
wieku. Kompleksowa ponowna ocena trendów edukacyjnych dała impuls do
wprowadzenia formuł edukacyjnych „vom Kinde aus‖, „führen oder wachsenlassen‖.
Szczególną uwagę zwraca się na potrzebę zrozumienia dzieciństwa jako jednego ze
zjawisk społeczno-kulturowych związanych z dorosłymi. Analiza literatury naukowej
umożliwiła ustalenie, że edukacja w myśleniu pedagogicznym Niemiec jest celową
systematyczną interakcją między rodzicami a dzieckiem w różnych sytuacjach
życiowych mających na celu kształtowanie wartości związanych z kulturą i tradycjami
ludzi, zmodernizowanych wyzwaniami. społeczeństwo ludzkie, którego mechanizmy są
zapośredniczone przez pojęcie wolności.
Słowa kluczowe: dziecko, dzieciństwo, niemiecka pedagogika, paradygmat
pedagogiczny.
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Kyryl Kotun

FEATURES OF LIFELONG GUIDANCE AND COUNSELLING
IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF FINLAND
Summary. Analysed main features of lifelong guidance and counseling in the
Finnish educational system. For example, guidance counsellor can work in a
comprehensive school which encompasses grades 6–9, mostly guiding 7th to 9th
graders. Has conversation to 6th graders about studying in the secondary cycle.
Her/his job is mostly teaching, providing information, attending meetings and giving
guidance about studying, working life and further education. Talk to students about
optional subjects, compile brochures about them, and organise the relevant groups
with their colleagues. Together with the school welfare officer, they divide the pupils
into classes. Guidance counselors arrange visits to educational institutions and
companies and organise parent–school meetings. Follow the students’ progress and
graduation. Also part of their remit is the joint application process, guidance and
counselling following the process and keeping statistics. They can be members of a
student welfare team, which helps to address problems on, for example, studying. The
biggest challenge this work is the limited time available for guidance and counselling,
which seems to be restricted even further by other important tasks. Guidance
counselors want to meet each student as an individual, and in a counselling situation
they should give him/her enough time. In the vocational sector, the student group is
really heterogeneous in comparison with general upper secondary school students, for
example. They have both comprehensive school leavers and adult students who
already have other qualifications or work experience. Guidance counselors work with
talented students and those who need particular support. It is challenging to meet the
needs of these very different students and plan suitable individual study paths.
Key words: guidance counselors, Finnish educational system, adult education,
education for peace, school welfare officer.

Introduction. Guidance experts and practitioners from abroad are often
impressed by the provision and quality of Finnish guidance and counselling
services. They have identified a number of factors contributing to the positive
outcome. One is the level and nature of education and training of guidance
professionals. To begin with, all teachers in Finland need a master‘s degree.
Guidance practitioners at schools need a teacher‘s qualification, which secures
a firm professional and theoretical basis for the job. Additionally, fieldwork and
theory come together in the guidance counsellors‘ education and training.
Standards of staff training are similarly high at the Employment and Economic
Development Offices, which serves to enhance the quality of their guidance
services, too1.

1

Lifelong
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Finland.
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93_Lifelong_guidance_in_Finland.pdf
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A second factor often highlighted by foreign experts and practitioners is
the strong research base in the Finnish guidance services, which is seen to
ensure their high quality. For example, research reports make straightforward
recommendations which are feasible to implement in everyday work.
Thirdly, the way in which policy-makers at every level support the
implementation of guidance is seen as essential for the provision of successful
guidance policies and services. Finland is a small country; the policy-makers
and practitioners know each other well. The infrastructure helps cooperation
between the different sectors, and there are committed people who want to
develop guidance services further. Finland also has good connections with the
international guidance community. This broad perspective plays an important
role in improving the Finnish guidance services.
The fourth charateristic feature in the Finnish guidance services is the
way in which the public employment services complement the work of
guidance counsellors within the school system. The guidance services in public
employment offices are widely used by young people and adults alike. In the
context of lifelong learning, guidance refers to a range of activities that enables
citizens of any age and at any point in their lives to identify their capacities,
competences and interests, to make educational, training and occupational
decisions and to manage their individual life paths in learning, work and other
settings in which these capacities and competences are learned and/or used2.
The main aim of all guidance and counselling in Finland is to support
individuals in making educational choices and managing their careers based on
the principle of lifelong learning. Everybody in Finland is entitled to guidance
and counselling services regardless of whether they are studying, working,
unemployed or outside of the labour market. The public education and
employment authorities and the education providers, normally municipalities,
are the main actors responsible for guidance and counselling services. Their
functions and goals are mutually complementary. Education and training
institutions bear the main responsibility for guidance and counselling of pupils
and students, whereas the Employment and Economic Development Offices are
primarily intended for those outside education and training. The youth sector is
involved in offering information, guidance and counselling to young people.
These services are provided by municipalities and various organizations3.
In Finland, there is a strong legal basis for guidance service provision
across all levels of education and training (from general to higher education)
and for the services to be provided by the employment administration (such as
2
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vocational guidance and career planning). Also the youth information and
guidance services offered by municipalities are stipulated by legislation.
In the past years Finland has consistently worked towards creating a
coherent and holistic lifelong guidance system that is easily accessible for all
individuals at a time, place and method most appropriate to their needs. This
has been done in close cooperation and in mutual understanding between
the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Economic Affairs and
Employment and other key stakeholders. They are represented in the National
Lifelong Guidance Coordination and Cooperation Group that is set up to discuss
the overall development and implementation of guidance strategies and
measures (2015-2020). The national cross-sectoral policy development is
complemented by 15 regional lifelong guidance working groups.
The national strategy for lifelong guidance (2011) defines the objectives
for developing the lifelong guidance provision in cross-sectoral and
multiprofessional cooperation at national, regional and local levels. This
national strategy is closely following the priorities identified in the Council
Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning
strategies (2008). The Finnish strategy covers equal access to services, career
management skills, guidance practitioner competences, quality assurance, and
cross-sectoral cooperation and coordination.
Guidance at different educational levels
Finnish education policy seeks to provide a high level of education to the
whole population, promote their well-being and ensure that the skills and
competences match the needs of the changing society. Finnish qualifications
and degrees allow students a great deal of freedom and choice. Credits from
previous study can also be transferred. This requires plenty of individual
guidance and counselling4.
Guidance and counselling in basic education
Pupils can receive guidance and counselling all through their basic
education. All teachers contribute to the provision of guidance. The goals and
division of labour between the various providers are set in the national
curriculum. Guidance and counselling serves to support those children in
particular who have study difficulties or who are in danger of being excluded
from education or working life following basic education.

4
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The pupils are entitled to both individual and group-based guidance and
counselling. The national curriculum affords 76 hours of guidance and
counselling during grades 7 to 9 or the last three years of basic education.
Class-based lessons are usually given by a guidance counsellor. Guidance and
counselling covers study skills and school life, self-knowledge, education and
training options, occupations, occupational sectors and the world of work. The
pupils and their parents/guardians are invited to meet with the teachers and
the guidance counsellor to discuss the pupil‘s progress and educational
choices.
What guidance counsellors do? Comprehensive school guidance
counsellors usually have a teacher‘s training, supplemented by a 60-credit
guidance qualification or a master‘s degree with an equal amount of study in
guidance and counselling. Crucially, comprehensive school guidance
counsellors are to provide individual guidance and counselling as a means of
discussing the pupil‘s progress, educational choices and post-comprehensive
school plans for education and training. To this end, the guidance counsellors
also arrange work experience modules and excursions to educational
institutions and the world of work5.
Guidance counsellors work in tandem with class teachers, subject
teachers, parents/guardians, staff in other schools and with different
authorities. While subject teachers guide learning in their own subjects,
guidance counsellors help the pupils in the various career and life path options.
What has gained more attention lately is pupil welfare and support of study.
Comprehensive schools have pupil welfare teams, made up of the head
teacher, guidance counsellor and specialists in social services and health care.
Legislation on pupil welfare stipulates that all schools have set procedures in
the event of an accident or crisis.
Guidance and counseling in general upper secondary school
Students in general upper secondary schools receive guidance and
counselling about further study, careers and other life plans. They are also
guided in their current studies, choice of subjects, study skills and future plans.
In accordance with the national curriculum, upper secondary schools offer one
compulsory class-based course in guidance and counselling (38 h) and an
optional, advanced-level course (also 38 h). These courses cover issues on the
planning of the study programme, learning techniques, self-knowledge, further
education, occupations and work. In addition, new students will learn about
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study methods and approaches in their new schools, as well as about the
necessary study skills and how to draw up a study plan.
Upper secondary school leavers have a wealth of educational and
occupational options ahead of them. To clarify these, the students receive
careers guidance and life-path counselling. This will give the students insights
into the educational tracks and enable them to find the necessary information.
They will also learn about guidance and counselling services available at the
Employment and Economic Development Offices.
What guidance counsellors do? The guidance counsellor helps students in
drawing up their individual study programmes and discusses with them how
their subject choices affect their study prospects after upper secondary school.
He/she will therefore need to keep up-todate about the syllabi and curricula in
other educational institutions. While the guidance counsellor is in charge of
upper secondary school guidance and counselling, the group advisers are
teachers who tutor their own designated groups. Also, all the teachers are
expected to instruct their students in study skills in particular. The upper
secondary school guidance counsellors are usually trained teachers with a 60credit supplementary training in guidance and counselling6.
Guidance and counselling in vocational education and training
Vocational students draw up an individual study plan, which will support
their commitment and motivation to study. Guidance and counselling is to help
students with educational and career choices, developing their study and social
skills and enhancing their self-knowledge. The students will also assess their
own learning and progress. An initial qualification in vocational education
includes about 60 hours of guidance and counselling, co-ordinated by guidance
counsellors. These guidance practitioners also play a key role in the planning
and implementation of guidance and counselling as a whole. Throughout their
degree, the students are guided by their teachers, who will also assist in the
planning of study and help the students to improve their learning skills. In the
workplace, guidance is co-ordinated by a qualified workplace instructor7.
Guidance and counselling in higher education
Both polytechnics and universities provide general student counselling
services to both applicants and existing students. The organisation of the
Centre for International Mobility CIMO, Euroguidance Centre Finland. – [Electronic
resource]. – URL: www.cimo.fi/services/euroguidance_finland
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services varies somewhat between the institutions. Various student welfare
services, such as financial aid, often have their own personnel. Some
institutions also employ counselling psychologists.
In addition, higher education institutions have study affairs secretaries or
counsellors in charge of the planning, co-ordination and development of
guidance and counselling, editing of study guides and training of tutors in a
given field or programme. Subject-related guidance is given by teaching
personnel and other staff members. Tutoring groups help students to learn
more about their institutions and higher education study.
All polytechnics and universities have their own careers and recruitment
services providing guidance and information to students, recent graduates and
employers. The aim is to improve the skills and competences required in
working life with the help of career planning services, information about the
labour market and training to improve working-life skills. The students will
learn to make labour market contacts also through, for example, traineeships
and commissioned final projects. Employers are offered information and
practical help in recruiting trainees and new employees.
Guidance and counselling in adult education
The Finnish adult education system has three main branches: liberal
adult education; general adult education; vocational education and training for
adults. Liberal adult education fosters lifelong learning, offering all-round
education and training, courses based on the student‘s interests, and social
studies. The students can take evening classes, short full-time courses or
intensive courses, which do not normally lead to a qualification. The curricula
are not enacted in the law. Liberal adult education is given in, for example, folk
high schools, adult education centres, study centres and summer universities.
These can be maintained by municipalities, federations of municipalities,
associations, foundations or limited companies. Folk high schools mainly offer
year-long courses, which do not lead to a qualification as such8.
In general upper secondary education for adults it is possible to complete
the whole syllabus, take the matriculation exam or individual courses or raise
previous grades. The students can thus improve their chances of getting into
higher eduation or vocational institutions, improve their general knowledge or
complete studies which they had begun at an earlier date. General upper
secondary education for adults is available in adult high schools, general upper
secondary schools and some folk high schools. Prospective students can apply

8
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directly to the institution at any time of the year. The students will study
according to their individual study plans.
Vocational education and training for adults is intended both for those in
employment and the unemployed. Education and training that has been
specifically developed and organised for adults is available at all levels. Mature
students can gain the same initial vocational qualifications as the young. What
they need to do is take a self-motivated decision to study in adult education
and submit their application. Adult education also qualifies for financial
support. Teaching is provided in vocational institutions and, increasingly, also
in workplaces and virtual learning environments. Adults can attain all initial
vocational qualifications and further and specialist qualifications as a
competence-based qualification.
In higher education, mature students have bachelor‘s degree paths of
their own: they have their own entrance quotas, and the education and
training intended for them takes many different forms. Polytechnics also award
worklife-based master‘s degrees. In the university sectors, mature students
can benefit from conversion training, which makes it possible to attain a new
higher education degree in a shorter period of time on the basis of an existing
university or polytechnic degree. Polytechnics and universities also provide
specialisation courses and extension studies to higher education graduates as
well as open university studies.
The key objective in the guidance and counselling of mature students is
to help them to design their invididual study plans, to improve their study skills
and to advise them in the choice of subjects to be studied. Such guidance and
counselling, provided by guidance counsellors, will support the student‘s
education and training and his/her career choices. Group advisers will guide
and monitor the progress of their own groups. Guidance and counselling can
be individual, take place in small groups or over the web.
Adult students receive personalised services: guidance and counselling
services, teaching arrangements and support measures should be based on the
customer‘s needs. Also taken into account are special circumstances arising
from a student‘s different cultural and linguistic background or, for example,
from dyslexia and dysgraphia. In a competence-based qualification, the
personalised approach applies to guidance and counselling throughout the
qualification, starting from the application period9.
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Employment and economic development administration
The services available in employment and economic development
administration build on four key objectives of employment and
entrepreneurship policy. While existing companies should be able to grow
further, the creation of new companies should also be promoted. A prompt reemployment is supported, for example, by offering services during the notice
period already. At the same time, those in the weakest position in the labour
market also need support.
Regional state administration in Finland encompasses Centres for
Economic Development, Transport and the Environment, also charged with
implementing regional employment and entrepreneurship policies. The centres
promote entrepreneurship, labour market functioning, competence and cultural
activities. They are also in charge of the development of information, guidance
and counselling services. Local Employment and Economic Development
Offices provide labour market services to individuals and businesses alike. The
extent and means of guidance and counselling to individuals are determined by
their needs: are they jobseekers, do they need to work on their professional
skills or are they being rehabilitated for the labour market and do they
therefore also need other than public employment services?
The Employment and Economic Development Offices aim at using
multiple channels for providing information, advice and guidance services to
the citizens in a clientcentred manner. This allows the client to consult the
services at a time, place and method most appropriate and convenient to
him/her. The long-term unemployed with a low employability are helped by
labour force service centres, where employment and economic development
services are provided in tandem with local social services and the Social
Insurance Institution KELA10.
Guidance and counselling services
Employment service. Employment advisers and counsellors at the
Employment and Economic Development Offices help jobseekers and
employers find one another. In a job-search interview, the client and
employment adviser discuss the client‘s job wishes, skill needs and labour
market demands, and agree on the required services. Employment services
also provide group-based training in job-seeking skills and a jobsearch desk
where the clients can find information about jobs and education and training
either independently or with the staff‘s assistance. Finland is part of the EURES
10
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employment services network of the European Commission along with other
European Union countries as well as Norway, Iceland, Liechtenstein and
Switzerland. EU RES advisers provide services to those who wish to work in
another European country, giving guidance and counselling both to jobseekers
and employers.
Educational and vocational information services. Education advisers are
available to discuss entry into education; courses and syllabi; occupations and
occupational fields; and financing one‘s studies. The discussions will help the
client to bring his/her educational or job-seeking plan to a concrete level. The
service is facilitated by a national telephone service number and email. The
clients can also search information independently or with the education
adviser‘s help on the internet or in the library corner in the Employment and
Economic Development Office.
Vocational guidance and career planning services help to address
questions on career choice, professional development and career path.
Together with a vocational guidance psychologist, the clients can analyse their
current situation, interests, expectations relating to work, educational
background, skills and competences, and work experience. They can also
minimise or reduce obstacles to employability where necessary.
A range of methods are available to assess the client‘s aptitude and to
define educational and employment options. These include psychological tests,
general and occupational health checks, and try-outs of education and
employment. The focus has in the last years been more and more on adult
clients. The services are open and free of charge to all. In addition to the
unemployed, the services are provided to those in or returning to employment.
Higher education advisers in the Employment and Economic
Development Offices work in collaboration with the careers and recruitment
services in their own area, guiding and counselling higher education students
who are transferring from study to work.
Vocational rehabilitation services are intended for people with disabilities.
These services include employment services, career planning, educational
services, guidance in rehabilitation and health checks. Vocational rehabilitation
is provided by vocational guidance psychologists and rehabilitation advisers.
Guidance and counselling services for immigrants. All Employment and
Economic Development Offices also serve immigrants permanently resident in
Finland. The larger offices also have designated employment advisers trained
in immigrant services. If an immigrant is registered as a permanent resident in
Finland and is out of work, he/she is entitled to an integration plan and the
services agreed therein. The aim is to ensure that the immigrant acquires a
sufficient command of Finnish or Swedish and necessary employment skills in,
for example, through preparatory and vocational training.
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Training of guidance and counselling practitioners in Finland
Guidance counsellors. Those planning a career as a guidance counsellor
in Finland have many different paths to choose from. The universities of
Eastern Finland and Jyvaskyla offer a master‘s degree in education, with a
major in guidance counselling (300 credits), and an opportunity to include 60
credits of guidance counselling studies in a teaching qualification. Guidance
counsellor training is given in Swedish by Еbo Akademi University in Vaasa.
Prospective guidance counsellors in the vocational sector can take their
qualification (60 credits) at the HAMK or Jyvaskyla Universities of Applied
Sciences11. As a general rule, working as a guidance counsellor requires a
teacher‘s qualification supplemented by one of the above professional
qualifications. Education and training is also available in a diversity of teaching
modes (multiform training), which makes it possible for students to gain the
qualification while working at the same time.
All the above programmes provide a broad-based education: qualified
guidance counsellors can work at any educational level. Guidance counsellors
also have a great number of supplementary and professional development
programmes available for them.
Education and training for advisers in employment and economic
development administration. The post of a vocational guidance psychologist in
employment and economic development administration always requires a
master‘s degree which includes or is complemented by the highest possible
grade in psychology. There are no formal qualification requirements for the
positions of education advisers or employment advisers and counsellors. In
practice, however, many of these practitioners have a higher education degree
from a polytechnic or university.
The guidance and counselling professionals in employment and economic
development administration enhance their skills through in-service training
provided by the employer, in external training programmes and through
independent study. Customer service personnel are given basic training in
guidance and counselling. They can later develop these competences further
by participating in advanced study programmes.
The main training provider for staff in employment and economic
development administration is the Education and Development Centre Salmia
in Jyvaskyla12.
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Government objectives. Improving the Finnish knowledge and
competence base is seen as a cornerstone for the nation‘s overall
competitiveness on the global market as well as in the European Union.
Against this goal, the current government programme, effective since 2011,
aims to reduce poverty and inequality as well as to increase social inclusion, to
consolidate public finances, and to strengthen sustainable economic growth,
employment and competitiveness.
Consequently, the national and regional employment, economic and
education policy must reflect the above goals and facilitate proactive and rapid
responses to situations of change in working life and structural changes in the
labour market. It is evident that ensuring a high level of competence as well as
a sufficient workforce across sectors and regions calls for targeted strategies
addressing the decreasing working-age population and diminishing younger
age groups. Further, a pretty recent phenomenon is the increasing number of
citizens, who face alternate periods of work, training and unemployment and
who therefore require constant policy level attention. For tackling the relatively
high and persistent youth unemployment, the Government (2011–) has
launched a joint project between the relevant ministries - the Ministry of
Employment and the Economy, the Ministry of Education and Culture, and the
Ministry of Social Affairs and Health - for the purpose of preparing and
introducing a social guarantee for young people by 2013. This action will be
implemented so that each young person under 25 and recently graduated
people under 30 will be offered a job, on-the-job training, a study place, or a
period in a workshop or rehabilitation within three months of becoming
unemployed.
Measures to develop guidance and counselling. The continuous
development of guidance and counselling in the Finnish education, training and
employment sectors is the key to ensuring that information, advice and
guidance services are easily available and well accessible for all citizens and
that they meet the needs of different client groups. Currently the guidance
service provision is more and more based on the one-stop principle, which
makes full use of the competence and expertise of several service providers
from different administrative sectors and allows the citizen to get most
services at one location. To this end, the employment sector will through
regional administration reforms contribute to establishing such operating
conditions which allow the Employment and Economic Development Offices to
provide jobseekers and employers with a more personalised service. Further,
placing the emphasis more on developing online services is expected to speed
up finding employment as well as to help allocate the human resources at the
Employment and Economic Development Offices more towards people who
have severe difficulties in becoming employed. As the clientele is highly
diverse, services will also be targeted at various occupational groups, including
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both the highly educated and those without training. Moreover, efforts will be
continued to secure the availability of vocational guidance and career planning
services13.
In the education and training sector, careers guidance and counselling
will be strengthened at all levels of education. For adoption in the autumn term
of 2014, criteria will be defined for guidance and counselling in basic and
general upper secondary education as well as in vocational education and
training. The higher education institutions will continue raising the standard of
instruction and guidance to speed up the permeability and to improve the
graduation rates at all degree levels. Moreover, web-based information,
guidance and counselling services will be developed as part of the learner‘s
online services included in the national SADe programme expediting electronic
transactions and democracy.
Finally, the initial education of guidance counsellors will be further
developed in response to the growing demands placed on the profession.
Similarly, measures will be taken to improve opportunities for persons working
in the field of guidance in different administrative sectors to participate in
further and continuing professional development.
National guidance cooperation and coordination. For promoting and
developing the national, regional and local information, advice and guidance
systems and services, the Ministry of Education and Culture and the Ministry of
Employment and the Economy have established a national cooperation and
steering group for guidance and counselling. The aim of the group is to
strengthen the cross-sectoral and multi-professional cooperation between the
main stakeholders and key actors of lifelong guidance, to steer the work of a
national European Social Fund project on guidance for adults as well as to
contribute to the EU-level policy and strategy work of the European Lifelong
Guidance Policy Network (ELGPN).The national cooperation group has defined
the following strategic objectives for developing lifelong guidance in Finland:
Services will be equally accessible for all and they meet the individual needs;
Individual career management skills will be strengthened; Those who work in
the field of guidance will have the required knowledge skills and competences;
A quality assurance system for guidance will be developed; The guidance
system will function as a coherent and holistic whole.
With these strategic goals and related measures Finland aims at creating
a coherent and holistic lifelong guidance system that will be easily accessible
for all individuals at a time, place and method most appropriate to their needs.
This can only be achieved in goal-oriented policy and strategy coordination and
cooperation across sectors and different administrative levels as well as by
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involving users to a larger extent in the design, development, implementation
and evaluation of information, advice and guidance services.
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Кирил Котун

ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І
НАСТАВНИЦТВА ДЛЯ МИРУ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ФІНЛЯНДІЇ
Анотація. Розглянуто особливості діяльності консультантів-наставників в
освітній системі Фінляндії. Окреслено, що консультанти-наставники – це особлива
категорія педагогічного персоналу, яка працює як з учнями загальноосвітніх шкіл,
так і з 18-70-річними студентами в освіті дорослих. Консультанти-наставники
працюють у різних закладах освіти від школи до університету, а також у різних
центрах освіти дорослих. Вони займаються питаннями діяльності школи, процесу
навчання, добробуту учнів у школі та інше. Наприклад, з підлітками вони
вирішують питання щодо їхньої подальшої освіти, а з дорослими – щодо курсів
підвищення кваліфікації. У межах школи робота консультантів-наставників
забезпечується адмініструванням та моніторингом процесу створення проектних
чи випускних робіт учнів, розроблення учнівського навчального розкладу,
підготовкою учнів до складання загального екзамену, наданні, за запитом учнів,
певної життєвої інформації, відвідуванні зустрічей і пропонуванням рекомендацій з
навчального
менеджменту,
трудового
життя
і
подальшого
навчання.
Консультанти-наставники також можуть бути членами керівництва школи. За
межами школи вони взаємодіють з різними органами, які допомагають у вирішенні
проблемних питань, наприклад: особливості навчання, проблеми зі здоров'ям,
співпраця з бюро працевлаштування та економічного розвитку та ін.
Консультанти-наставники також проводять бесіди з учнями щодо створення
необхідних факультативних предметів, створюють протфоліо про учнів і
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організовують різні факультативні групи з колегами. Разом зі службовцем
забезпечення соціального добробуту у школі (school welfare officer) вони стежать
за соціальним розподіленням учнів в класах, організовують візити учнів до інших
навчальних закладів та організовують зустрічі батьків і шкіл, сприяють реалізації
учнівських міжнародних проектів та організації добробуту самих учнів.
Найбільшою проблемою у діяльності консультантів-наставників є обмежений час
доступу учнів до консультування, що супроводжується багатьма іншими
важливими шкільними завданями. Основна мета консультантів-наставників
зустріти кожного учня як індивідуума, зі своїми життєвими особливостями і
приділити йому достатньо часу як для консультування, так і для сприйняття
потрібної інформації. У професійному секторі, наприклад, у Коледжі професійної
освіти дорослих міста Куопіо група студентів є неоднорідною у порівнянні з
учнями загальноосвітньої середньої школи. У такому коледжі навчаються як
випускники загальної школи, так і дорослі студенти, які вже мають кваліфікацію
або досвід роботи. На думку самих консультантів-наставників досить важко
задовольнити потреби студентів різного рівня і спланувати відповідні
індивідуальні способи навчання. Саме тому консультанти-наставники працюють як
з талановитими студентами, так і з тими, хто потребує особливої підтримки.
Ключові слова: консультанти-наставники, освіта дорослих, освітня
система Фінляндії, службовці забезпечення соціального добробуту.
Kyrył Kotun

CECHY NIEPRZERWALNEGO KONSULTOWANIA
ORAZ MENTORINGU DLA POKOJU
W SYSTEMIE EDUKACYJNYM FINLANDII
Streszczenie. W artykule rozpatrywane są cechy działalności konsultantówmentorów w systemie edukacyjnym Finlandii. Ustalono, że konsultanci-mentorzy są
szczególną kategorią personelu pedagogicznego, pracującego zarówno z uczniami
ogólnokształcących szkół średnich, jak również ze studentami w wieku 18-70 lat w
edukacji
dorosłych.
Konsultanci-mentorzy
pracują
w
różnych
placówkach
edukacyjnych od szkół po uniwersytety, a także różnych ośrodkach kształcenia
dorosłych. Zajmują się kwestiami działalności szkoły, procesu nauczania, dobrobytu
uczniów w szkole i in. Przykładowo, w przypadku nastolatków chodzi przeważnie o
dalszą edukację, a w przypadku dorosłych – o kursy. W ramach szkoły praca
konsultantów-mentorów zapewniona jest poprzez administrowanie i monitorowanie
procesu tworzenia prac projektowych lub końcowych uczniów, opracowywanie ich
harmonogramu, przygotowywanie uczniów do egzaminu ogólnego, dostarczanie
pewnych informacji z życia, uczestnictwo w spotkaniach oraz oferowanie zaleceń
dotyczących nauczania, życia zawodowego i dalszej edukacji. Konsultanci-mentorzy
mogą również być członkami zarządu szkoły. Poza szkołą utrzymują kontakty z
różnymi urzędami pomagającymi w rozwiązywaniu szeregu kwestii, takich jak: cechy
szczególne nauczania, problemy zdrowotne, współpraca z biurem zatrudnienia i
rozwoju gospodarczego. Ponadto konsultanci-mentorzy przeprowadzają rozmowy z
uczniami na temat tworzenia niezbędnych przedmiotów fakultatywnych, tworzą
broszury o uczniach i organizują różne grupy fakultatywne z pracownikami szkoły.
Wspólnie z urzędnikiem kontrolującym dobrobyt socjalny w szkole (school welfare
officer) monitorują podział społeczny uczniów w klasach, organizują wizyty uczniów do
innych placówek edukacyjnych, organizują spotkania rodziców i personelu szkolnego,
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zajmują się uczniowskimi projektami międzynarodowymi oraz organizacją dobrobytu
samych uczniów. Największym problemem w działalności konsultantów-mentorów jest
ograniczony czas dostępu uczniów do poradnictwa, któremu towarzyszy wiele innych
ważnych zadań szkolnych. Podstawowym celem konsultantów-mentorów jest
spotkanie każdego ucznia jako osoby indywidualnej, ze swoimi własnymi cechami
życia oraz danie mu wystarczającej ilości czasu na konsultowanie i odbiór niezbędnej
informacji. W sektorze zawodowym, na przykład w kolegium kształcenia zawodowego
dorosłych w Kuopio, grupa studentów jest niejednorodna w porównaniu z uczniami
szkoły średniej. W takim kolegium są zarówno absolwenci szkoły ogólnokształcącej,
jak również dorośli studenci posiadający już inne kwalifikacje lub doświadczenie
zawodowe. Zdaniem samych konsultantów-mentorów trudno jest zaspokoić potrzeby
tak różnych studentów i zaplanować odpowiednie indywidualne ścieżki kształcenia.
Właśnie
dlatego
konsultanci-mentorzy
pracują
zarówno
ze
studentami
utalentowanymi, jak również z tymi, kto potrzebuje specjalnego wsparcia.
Słowa kluczowe: konsultanci-mentorzy, edukacja dorosłych, system
edukacyjny Finlandii, urzędniki opieki społecznej.
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Олександр Кучай, Тетяна Кучай

ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ ЗАРУБІЖНОГО
ДОСВІДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
Анотація. Висвітлено результати порівняльного аналізу систем підготовки
майбутніх учителів у різних країнах світу. Висвітлено історичний досвід Японії, що
сприяє розумінню особливостей національного характеру японців, в якому
поєднується відданість традиціям і водночас чітко виражене й успішне прагнення
враховувати вимоги сучасного цивілізованого світу. Наголошено на тому, що
виховні завдання щодо підготовки вчителів у Японії переважають над освітніми.
Аналіз японської моделі підготовки майбутніх учителів до морально-етичного
виховання учнів в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів уможливив
обґрунтування положення щодо основної ідеї концепції підготовки майбутнього
вчителя. Зазначено, що вчителю мають бути притаманні високі моральні якості,
усебічна обізнаність із національними традиціями. Значний науковий інтерес у
підготовці вчителя, становлять сучасні методологічні підходи. Одним із важливих
напрямів державних реформ у багатьох країнах світу є децентралізація систем
державного управління, зокрема і в галузі освіти, в процесі якої відбувається
розподіл повноважень між органами управління різного рівня. Наголошено, що
основне завдання сучасної освіти Польщі є навчання впродовж усього життя та
впровадження інформаційних технологій у всі сфери суспільного життя та
діяльності. Виявлено подібні підходи до організації освітнього процесу на основі
порівняльного аналізу змісту системи освіти та методик підготовки майбутніх
учителів у Великій Британії та Україні. З’ясовано, що теоретичне обґрунтування
підготовки вчителів потребує врахування ідей неперервності, відкритості та
випереджувального розвитку. Розкрито перспективи творчого використання
прогресивних ідей різних країн світу щодо підготовки вчителів в Україні.
Ключові слова: підготовка вчителя, освіта, виховання, університет,
культура, освітній процес.

Вступ. Однією з найважливіших тенденцій розвитку сучасної освіти є
підготовка вчителя якісно нового типу, усвідомлення того, що сталий
розвиток суспільства, подолання суперечностей значною мірою залежать
від системи освіти, рівня освіченості населення, його спрямованості на
оволодіння новими знаннями і компетентностями упродовж життя.
Нині в Україні набувають особливої актуальності завдання щодо
модернізації системи освіти, забезпечення її відповідності світовим
стандартам. Для формування творчої, вільної особистості з високим рівнем
духовності і знань ключових компетентностей освітня система України має
будуватися на національних культурно-історичних традиціях, теоретичних
надбаннях української педагогічної думки, вбираючи все найкраще, що
напрацьовано у зарубіжних країнах. Нині освіта є основою прогресивного
розвитку людства загалом. Природа професійної діяльності вчителя в нових
умовах потребує нового педагогічного мислення, ціннісними установками
якого є пріоритет індивідуально-творчого над алгоритмічним, перехід від
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технологічного до гуманістичного підходу, особистісно орієнтованої
парадигми педагогічної освіти1.
Стратегія України спрямована на розвиток національної системи
освіти, її адаптацію до ринкової економіки, трансформацію та інтеграцію в
європейське та світове освітнє співтовариство. Тому, як зазначає
І. Грищенко, для української системи освіти важливим є досвід розвинених
країн, що стосується модернізації освітніх систем2.
Слушною є спільна думка багатьох дослідників, що порівняльні
дослідження на основі відомих освітніх індикаторів залишаються практично
єдиним інструментом оцінювання якості, ефективності, доступності освіти,
зокрема й в Україні3. За їх допомогою можна виявити особливості
національної
системи
освіти
за
структурними
характеристиками,
фактичними результатами навчання та залученими ресурсами порівняно з
іншими країнами, що дасть змогу політикам, управлінцям, громадськості
оцінити результати освітньої діяльності, визначити ефективність державної
політики у галузі освіти та прийняти обґрунтовані рішення з її
удосконалення4.
Метою статті є аналіз змісту та особливостей підготовки вчителів
різних країн та виокремлення прогресивних ідей провідних країн світу, з
метою їх впровадження у підготовку вчителя в педагогічних університетах.
Проблема підготовки вчителя різних країн світу була предметом
вивчення в працях багатьох педагогів та психологів у різні історичні
періоди: Н. Авшенюк, Н. Бідюк, І. Грищенко, В. Єлманова, О. Железняк,
І. Задорожна,
С. Корецька,
Г. Кочкіна,
І. Ковчина,
Т. Кошманова,
Г. Марченко, О. Матвієнко, М. Лещенко, О. Локшина, Я. Морітз, Н. Мукан,
О. Озерська, В. Оконь, Т. Павлова, Н. Пазюра, Я. Полякова, Л. Пуховська,
Т. Свердлова та інші.
Основне завдання сучасної освіти Польщі – є навчання впродовж
усього життя та впровадження інформаційних технологій у всі сфери
суспільного життя та діяльності. Майбутні вчителі під час навчання
(незалежно від його тривалості) отримують кваліфіковані знання, що
1

Кучай Т. П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів в
університетах Японії до морально-етичного виховання учнів. Дисертація д-ра пед. наук:
13.00.01, 13.00.07, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2015. – 400 с.
2
Грищенко І. М. Стан та особливості управління вищою освітою в Японії. URL:
http://www.yourdatabase.org.ua/obshhestvo/stan-ta-osoblivosti-upravlinnya-vishhoyuosvitoyu-v-yaponi%D1 %97.html
3
Гриневич Л. М. Освітні індикатори для міжнародного оцінювання (на прикладі
доповіді «Погляд на освіту 2011: індикатори ОЕСР». Теорія та методика управляння
освітою. 2011. № 7. URL: archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/...7/3.pdf
4
Загальна середня освіта України в контексті міжнародних індикаторів: Аналітична
доповідь / МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; [Ващенко Л.,
Купець О., Лікарчук І., Прокопенко Н., Сидоренко М.]; за заг. ред. І. Лікарчука. К.: МБО
«Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; Х: Факт, 2013. – 168 с.
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дозволяє їм набувати власного досвіду, брати участь у процесах, що
відбуваються в
навколишньому
світі,
застосовуючи інформаційне
забезпечення.
Як зазначає Т. Свердлова, освітні системи країн Далекого Сходу
динамічно розвиваються. В них відбуваються значні еволюційні зміни,
подібно до системи освіти в Україні. У процесі цих змін вдало поєднуються
кращі національні здобутки та найпрогресивніший світовий досвід. У
результаті ефективність навчання постійно підвищується, і одночасно стає
все більш виразною його гуманістична спрямованість5.
Одним із важливих напрямів реформ у багатьох країнах світу є
децентралізація систем державного управління, зокрема і в галузі освіти, в
процесі якої здійснюється розподіл повноважень між органами управління
різного рівня.
Українські науковці (В. Кремень, В. Луговий, Н. Ничкало, В. Огнев‘юк,
С. Сисоєва, О. Сухомлинська та ін.) зазначають, що дослідження проблем
розвитку сучасної сфери освіти потрібно здійснювати всебічно. Зокрема,
президент НАПН України В. Кремень наголошує, що освіта в цілому – це
поле комплексних досліджень, міждисциплінарного підходу й системного
аналізу, оскільки вона є «системним» об‘єктом 6.
В Україні відбуваються перетворення в галузі політики, економіки,
культури, міжнаціональних відносин, що спонукають до переосмислення
освітньо-виховних цілей. Для розв‘язання цього завдання корисним може
бути вивчення соціального й педагогічного досвіду різних народів, його
аналіз і порівняння, оскільки через пізнання одиничного й особливого
здійснюється пізнання загального, знаходження того, що зближує
представників різних національностей.
Світові інтеграційні процеси зумовлюють необхідність об‘єктивного,
всебічного наукового аналізу розвитку систем освіти як у країнах Європи,
так і Сходу. Українські дослідники переважно зосереджують увагу на
вивченні систем освіти держав Європейського Союзу, а також США,
Канади, водночас досвід розвитку систем освіти країн Сходу, зокрема,
підготовки вчителя, вивчається недостатньо.
Японія – одна з провідних економічних держав світу, яка і нині за
умов широких міжнародних впливів зберігає оригінальну національну
5

Свердлова Т. Г. Початкова школа в Японії: відповідність критеріям гуманізації
навчання. Теоретичні питання культури, освіти та виховання. зб. наук. праць КНЛУ,
НМАУ. Вип. 21. К.: 2002. – С. 117–120.
6
Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму у контексті проблем освіти. Електронне
наукове видання матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманізм та освіта» (11–13
червня 2006 .) / Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України,
Вінницький національний технічний університет, Університет Євле (Швеція). Вінницький
національний
технічний
університет
(ВНТУ),
2006.
URL:
http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06kvkpo.php
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культуру. Досвід японського народу у вихованні молодого покоління має
давню історію, що розвивалася впродовж століть як найважливіша
традиція. Вивчення історичного досвіду цієї країни має сприяти розумінню
особливостей національного характеру японців, в якому поєднується
відданість традиціям і водночас чітко виражене й успішне прагнення
враховувати вимоги сучасного цивілізованого світу.
Японська освіта є унікальним і своєрідним явищем. Її особлива
цінність полягає у високій ефективності економічного та інтелектуального
розвитку нації. Освіта Японії не ізольована від суспільства, вона перебуває
під впливом трансформацій, що характеризують його розвиток7.
Водночас, в Україні лише порушується питання щодо підвищення ролі
освіти в життєдіяльності суспільства, в «інтелектуалізації» економіки, у
розвитку освітології. А Японія ще в середині минулого століття пройшла
шлях «інтелектуалізації» економіки і стала однією перших передових країн
світу.
Престиж творчості в європейській культурі високий. За результатами
контент-аналізу з‘ясовано, що слово «творчість» входить у десятку
найбільш вживаних слів у психології, соціології, філософії, політології. У
східній культурі – інша ситуація. Така прогресивна країна, як Японія, зовсім
не має такого культу творчості, як у США. Головне для японського
школяра, майбутнього інженера, вчителя – передусім опанувати, навчитися
виконувати що-небудь найкращим, ефективнішим чином. І вся система
освіти в Японії по-своєму організована, спрямована на відповідальне
навчання дітей.
За даними ЮНЕСКО, у Японії створені всі умови для надання дітям
освіти, однієї з найкращих у світі. Зазначаємо, що в цій країні широко
вивчається досвід інших держав. Особлива увага звертається на те, щоб
нове, запозичене з інших держав, апробувалося в експериментальних
школах, зокрема здійснюються практичні дослідження в галузі підвищення
активності й мотивації учнів.
На основі вивчення американського досвіду використовуються нові
форми й методи навчання, спрямовані на детальне спостереження за
індивідуальними досягненнями кожного учня з метою задоволення його
індивідуальних потреб, пристосовуються до умов своєї освітньої системи8.
Досліджуючи проблему розбудови української школи, українські вчені
(С. Гончаренко, Ю. Мальований) вважають за необхідне реалізовувати

7

Кучай Т. П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів в
університетах Японії до морально-етичного виховання учнів. дис. д-ра пед. наук:
13.00.01, 13.00.07, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2015. – 400 с.
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Свердлова Т. Г. Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії.: дис. …
канд. пед. наук. 13.00.01 / Свердлова Т. Г. Київ, 2004. – 216 с.
~ 354 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

принципи індивідуалізації
у процес навчання9. Розвиваючи цю думку,
зазначимо, що індивідуалізація є ефективною в організації процесу навчання.
Японська система освіти, подібно до української, на шляху до
гуманістичних перетворень подолала чимало суперечностей, зумовлених
історичними умовами та особливостями національного менталітету. З метою
їх подолання японські освітяни запровадили багато змін у початковій
школі, які варті подальшого ґрунтовного вивчення. Важливо у процесі
підготовки вчителя врахувати завдання навчання і виховання учнів. Як
зазначає Н. Давидов, у 1992 р. Міністерство освіти, культури, спорту,
науки і технологій Японії упровадило інтегрований курс навчання в усіх
класах початкової школи10. У директивних матеріалах Міністерства освіти
сформульовано основні завдання, над якими мають працювати вчителі та
розроблено методичні рекомендації до них11.
Впровадження інтегрованого курсу, який, як зазначає Т. Свердлова12,
сприяє вивченню оригінальних ідей для кожної школи, дозволяє розвивати
в учнів мислення та здатності розв‘язувати проблемні ситуації, відіграє
велику роль у майбутньому, адже на заняттях формуються різні професійні
навички, які стануть у нагоді під час пошуку роботи.
У процесі морального виховання школа враховує «випадкові
проблеми», які діти розвідують щодня, наприклад, Інтернет. У цьому
випадку вчитель має прогнозувати характер дії, щоб нейтралізувати або
посилити його у виховних цілях. Ця проблема є актуальною для освітян
Японії, і України та інших країн. Адже інформаційний контент, не
применшуючи значення як важливого джерела інформації, нерідко має
агресивний характер й транслює зв‘язки культури та моральні цінності,
далекі від тих, що формуються в японській та українській школах. Тому
ефективність виховної роботи поступово знижується. Варто наголосити, що
в сучасному просторі японської культури й у інформаційному просторі
Інтернету відбувається синтез культурних цінностей, що призводить до
розхитування й розмивання національної культури, і як наслідок до
нівелювання морального виховання13.
9 Гончаренко С. У. Соціально-педагогічні проблеми розбудови української школи /
Гончаренко С. У., Мальований Ю. І. Рідна школа. – 1993. – № 4. – С. 51-56.
10
Давыдов Н. И. Зарубежные системы образования (США, Япония, Великобритания,
ФРГ, Франция) / Давыдов Н. И.; под ред. Круглова Ю. Г. М.: Изд-во МГОПУ, 1996. – 168 с.
11
Елманова В. К. Высшее образование за рубежом (США, Великобритания,
Франция, ФРГ, Япония, Китайская народная республика). – Л.: Ленинградский
университет, 1989. – 50 с.
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Свердлова Т. Г. Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії.: дис. …
канд. пед. наук. 13.00.01 / Свердлова Т. Г. Київ, 2004. – 216 с.
13
Кочкина А. Е. Формирование нравственных качеств личности в традиционной
системе воспитания (На примере Японии): дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Карачаевск,
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Як свідчать результати наукових досліджень виховні завдання щодо
підготовки вчителів у Японії переважають над освітніми, зокрема:
 організація освітнього процесу на педагогічних факультетах
університетів Японії реалізується за напрямами: навчальна, виховна
робота, особлива діяльність, наукова робота, шкільне управління, в Україні
– навчальна, виховна, наукова робота;
 підготовка і перепідготовка керівних кадрів системи освіти;
 обов‘язковість вищої освіти, що зумовлено радикальними соціальними
змінами, у зв‘язку з посиленням впливу переходом до суспільства,
заснованого на знаннях, впливі глобалізації і впровадженням ринкових
механізмів у соціальній сфері;
 укрупнення університетів з метою перетворення їх на потужні
регіональні центри освіти та збільшення державного фінансування, що є
цікавим для України;
 розв‘язання завдання навчання студентів формувати у дітей
«Японський національний характер» громадянина, здатного зберігати й
транслювати національні традиції прийдешнім поколінням.
Японія є особливим «східним» типом культури, для якого характерно
підтримання й збереження культурних норм, цінностей, звичаїв, традицій,
прийомів та засобів виховання. Це відрізняє східну культуру від культури
«західного» типу, для якого характерна зміна парадигм мислення із
запереченням цінностей попередньої епохи та висуненням своїх цінностей
та культурних норм, на які орієнтувались підростаючі покоління14.
Формування естетичної свідомості учнів і молоді у системі навчання й
виховання Японії відбувається за освітнім, виховним, методичним та іншими
напрямами. Це сприяє розвитку творчого мислення учнівської молоді,
батьків та інших категорій населення. Широкий спектр естетичного
навчання і виховання уможливлює розвиток й постійне оновлення не лише
ціннісного компонента (естетичне сприймання, естетичні потреби,
естетичне ставлення), а й пізнавального (естетичні уявлення, естетичні
знання). Крім того, національні традиції, що сприяють естетичному
вихованню учнів, зберігають свою силу й сьогодні, сприяючи поглибленню
естетизації японського народу. У дітей системно формуються ввічливість,
слухняність, працьовитість, дотримання субординації, уміння працювати в
групі, дисциплінованість та інші якості. Провідні японські вчені
обґрунтовують
підходи,
спрямовані
на
забезпечення
широкого
використання національних традицій у навчально-виховному процесі
школи.
14
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Аналіз японської моделі підготовки майбутніх учителів до моральноетичного виховання учнів в умовах глобалізаційних та інтеграційних
процесів уможливив обґрунтування положення щодо основної ідеї концепції
підготовки майбутнього вчителя, що ґрунтується на теоретико-методичних
засадах підготовки вчителя. Теоретичне обґрунтування підготовки вчителів
потребує врахування ідей неперервності, відкритості, випереджувального
розвитку, що залежить від результатів цілісного процесу формування
вчителя
на
методологічному,
загальнопедагогічному,
загальнопсихологічному, науковому рівнях й розглядається як формування
на їх основі наукового світогляду.
Вчителю мають бути притаманні високі моральні якості, всебічна
обізнаність із національними традиціями. Він покликаний відігравати
провідну роль у забезпеченні єдності суспільства, бути професіоналом,
якісно навчати дітей, «посилювати емоційність» у їх вихованні, не «вчити»,
а «жити з дітьми», бути співучасником їхнього життя і подавати особистий
приклад.
Значний науковий інтерес становлять сучасні методологічні підходи
до виховання й навчання учнів у школах Японії: егалітарний, діяльнісний,
традиційний, культурологічний, системний, партнерський до системи
«школа–університет», а також полікультурний, функціональний та підхід
до виховання дітей «ікудзі». Творча реалізація цих та інших підходів
забезпечує досягнення у розвитку освіти, науки, культури, нанотехнологій
і дає змогу країні бути провідною серед інших передових країн світу.
До шляхів модернізації освітнього процесу в університетах
Міністерством освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії віднесено:
оновлення змісту навчання; запровадження нових навчальних курсів;
використання інноваційних методів навчання;
підготовка навчальних
інструкцій та дидактичних матеріалів
для студентів; сувора система
оцінювання знань; створення необхідних умов для самостійного навчання
студентів; підготовка креативних майбутніх учителів з гуманістичним
світоглядом, розвинутими творчими здібностями. Зміст професійної
підготовки вчителів ґрунтується на поєднанні споконвічних японських
філософських установок, національних традицій і сучасних концептуальних
положень вітчизняної і світової педагогіки15.
Вступ Польщі до Європейського Союзу (2004 р.) зумовив черговий
етап модернізації в системі освіти, зокрема в системі навчання й
удосконалення вчителів. Підготовка майбутніх учителів у Польщі історично
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змінювалася
в
контексті
суспільних,
економічних
і
політичних
трансформацій у країні.
Процес
методично-практичної
підготовки
майбутніх
учителів
охоплює
чотири
складові:
психологічно-педагогічно-методична
підготовка; самонавчання, до навчання й удосконалення власної праці
(новаторство, творчість); практична підготовка (спостереження, пробні
лекції);
якісна
ґрунтовна
підготовка
(організаційно-дидактична).
Зазначимо, що ці компоненти взаємозвʼязані й відіграють важливу роль у
підготовці майбутніх учителів.
Особливістю професійної підготовки вчителів у Польщі є застосування
інтерактивних методів у навчанні, що оптимізує розвиток їхніх умінь і
навичок, зміцнює творчий процес і критичне мислення, досягнення
спільних цілей разом з іншими студентами й педагогами. Ще однією
особливістю професійної підготовки вчителів у цій країні є упровадження в
освітньому процесі методичні концепції, що допомагає засвоїти знання з
переважанням методів, активізованих дискусійним характером, групового
ухвалення рішень, планування і творчого розвитку мислення залежно від
програмного змісту
До першочергових завдань підготовки вчителя віднесено такі:
– характеристика змісту, методів, ресурсів і форм навчання учнів
початкових класів, створення сприятливих умов для розвитку дітей;
– обґрунтування головних цілей і завдань у навчанні й вихованні учнів
початкових класів, таких цілей і завдань, які відрізняються від цілей і
завдань, що реалізовуються в систематичному навчанні;
– уточнення вимог до освітнього процесу з метою налагодження
виховних контактів учителя з учнем.
Характерною особливістю підготовки й діяльності польського
вчителя є педагогічний контроль, модернізації якого почалася в 2011 р. Ці
завдання – розвиток системи освіти (узгодження зовнішнього контролю за
викладанням у країні, формулювання загальних вимог, обрання
інструментів оцінювання й контролю, навчання осіб, відповідальних за
зовнішній педагогічний нагляд) і вдосконалення окремих шкіл та інших
освітніх установ. У кожному воєводстві створюються регіональні центри
якості освіти ‒ установи, що відповідають за проведення педагогічного
нагляду. Інспектори якості освіти повинні досліджувати якість діяльності
освітніх закладів щодо її відповідності єдиним для всіх шкіл критеріям.
Упровадження зовнішнього моніторингу допомагає проаналізувати,
зробити висновки, окреслити короткочасові й довгочасові стратегії
розвитку освіти на державному й місцевому рівнях
У підготовці польських вчителів значна увага приділяється
педагогічній практиці; використанню на заняттях різних методичних
підходів, зокрема: дискусій, групових форм роботи, заохочення студентів
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до творчої діяльності, мотивувати студента до роботи шляхом
нагородження, поцінування його зусиль, не критикувати, а пояснювати,
заохочувати, виправленням, що допомагає уникати помилок.
Основне завдання сучасної освіти Польщі є навчання впродовж усього
життя та впровадження інформаційних технологій у всі сфери суспільного
життя та діяльності. Студенти, майбутні вчителі, під час навчання
(незалежно від його тривалості) отримують кваліфіковані знання,
набувають власного досвіду.
Особливістю професійної підготовки вчителів у Польщі є посилена
увага до виховної складової. Відповідно до європейських вимог учительвихователь має досконало володіти й засобами виховання дітей у
контексті:
‒ утвердження демократії й захисту прав людини;
‒ виховання в учнів почуття толерантності;
‒ сповідування принципу відвертості у стосунках з іншими людьми;
‒ екологічності виховання, що зв‘язано з економічною освітою;
‒ виховання культури в навчанні;
‒ формування громадянської свідомості;
‒ формування особистого ставлення до суспільних патологій.
Європейська освіта вимагає, щоб сучасний учитель був не лише
людиною, яка дає знання, а й порадником учня у його розвитку,
самостійному формуванні його творчих основ. До таких завдань має бути
підготовлена нова генерація майбутніх учителів, якій притаманні знання,
інформаційні вміння та кваліфікована педагогічна підготовка16.
В Європі країною з достатньо вираженою децентралізованою
системою освіти є Велика Британія. Адже системи освіти Англії, Уельсі,
Шотландії і Північної Ірландії мають певну специфіку. Разом з тим, право
самостійно вирішувати багато конкретних проблем мають як місцеві органи
управління освітою, так і самі школи.
Велика Британія є однією з країн, які першими стали на шлях
промислового розвитку і відчули негативні наслідки індустріалізації та
науково-технічної революції, на подолання яких зорієнтована створена в
країні національно-самобутня система освіти населення. Вона базується на
загальнолюдських цінностях і народних традиціях захисту довкілля,
широкому розповсюдженні прогресивних ідей у суспільстві.
Зіставляючи форми організації навчання та методи в Україні та
Великій Британії, наголосимо, хоча дидактика вищої школи цієї країни і не
розмежовує чітко методів викладання та організаційних форм навчання,
16

Кучай О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів
початкових класів засобами мультимедійних технологій у вищих навчальних закладах
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позитивним в університетській освіті є те, що надзвичайно широко
застосовуються дискусії, диспути, групові форми навчання, а також імітації
майбутніми вчителями певних фрагментів майбутньої діяльності, в
результаті чого здійснюється більш результативна підготовка студентів бо
на заняттях вони вчаться аргументувати свою думку, слухати один одного,
організовувати дискусії тощо.
Дискусія і як метод навчання, і як форма організації освітнього
процесу, на думку англійських фахівців, має багато переваг: формує у
студентів уміння виражати і аргументувати власну думку, слухати один
одного, виступати в ролі критиків. Проведення дискусії, що вимагає не
лише логічної побудови вислову, але і правильного літературного
оформлення аргументів, передбачає спонтанне мовлення. Дискусійні
форми роботи формують у студентів наукове мислення, стимулюють їх
самостійність і активність, уміння обговорювати проблеми, готують до
майбутньої професії.
Висновки. До прогресивних зарубіжних ідей, які доцільно
впроваджувати в Україні, доцільно віднести такі: підготовка вчителядослідника на основі дослідницько-орієнтованого підходу; включення у
навчальні програми університетів дослідницької діяльності студентів;
збільшення державного фінансування наукових досліджень у національних
університетах; розроблення законодавчих актів нормативно-правових
документів, які регламентують
високий соціально-економічний статус
учителя; удосконалення системи набуття кваліфікації і права викладати у
початковій школі: сертифікат учителя; кваліфікаційний екзамен, іспит на
перевірку моральних якостей; досвід роботи в освіті щодо входження у
професійну діяльність учителя; укрупнення університетів; партнерський
підхід до системи школа–університет; формування у підростаючого
покоління високої культури поведінки в навколишньому середовищі, що
поєднує культурні традиції народу й сучасні уявлення про взаємодію
людини з природою; збагачення методичної системи екологічної освіти в
Україні з урахуванням прогресивних ідей Великої Британії, забезпечення їх
науково-методичного обґрунтування шляхом урізноманітнення методів
навчання
(активних,
інтерактивних,
інформаційних),
збільшення
навчального часу на самостійну роботу студентів з метою розвитку
критичного мислення учителів; введення до курикулумів педагогічних
факультетів університетів найбільш актуальних предметів сучасності;
технологічний підхід до забезпечення освітнього процесу.
Забезпечення якісної підготовки вчителів – провідне завдання вищої
педагогічної школи України. Її розвиток має бути випереджувальним,
гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні і світі.
Інноваційне спрямування педагогічної освіти створює умови для розвитку,
самоствердження
і
самореалізації
особистості
впродовж
життя.
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Модернізація національної системи освіти потребує якісних змін у
професійній
підготовці
вчителів.
Саме
якісні
перетворення,
що
уможливлюють високий рівень педагогічного професіоналізму і соціальної
відповідальності, сприятимуть формуванню національної свідомості,
ціннісних орієнтацій, моральних якостей майбутніх фахівців.
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Oleksandr Kuchai, Tetiana Kuchai

CREATIVE USE OF PROGRESSIVE IDEAS OF FOREIGN
EXPERIENCE IN PEDAGOGICAL EDUCATION OF UKRAINE
Summary. Presented results of the comparative analysis of training systems
for the future teacher in different countries of the world. The historical experience of
Japan promotes understanding of the peculiarities of the Japanese national character.
It combines with traditions and clearly expressed the successful desire to take into
account the requirements of the modern civilized world. It is emphasized that moral
educational tasks in teacher training in Japan prevail over educational ones. An
analysis of the Japanese model for the future teachers training for moral and ethical
education of pupils in the context of globalization and integration processes made it
possible to substantiate the position regarding the basic idea of the concept of the
future teacher training. It is noted that the teacher should be characterized by high
moral qualities, comprehensive awareness of national traditions. Significant scientific
interest in teacher training, are modern methodological approaches. One of the
important areas of government reform in many countries of the world is the
decentralization of public administration systems, in particular in the field of
education, in which the division of powers between the various levels of government.
It is emphasized that the main task of modern education in Poland is the lifelong
learning and implementation of information technologies in all spheres of public life
and activities. Similar approaches to the organization of educational process are found
on the basis of a comparative analysis of the education system content and methods
of future teacher training in the UK and Ukraine. It has been found out that theoretical
substantiation of teacher training requires consideration of continuity ideas, openness
and forward-looking development. Revealed, the prospects of creative use the
progressive ideas of different countries of the world for teacher training in Ukraine.
Key words: teacher training, education, moral and ethic education, university,
culture, educational process.
Aleksandr Kuczaj Tetiana Kuczaj

KREATYWNE WYKORZYSTANIE PROGRESYWNYCH POMYSŁÓW
ZAGRANICZNEGO DOŚWIADCZENIA W EDUKACJI
PEDAGOGICZNEJ UKRAINY
Streszczenie. Artykuł dotyczy analizy porównawczej systemów przygotowania
przyszłych nauczycieli w różnych krajach świata. Podkreślono historyczne
doświadczenie Japonii, która promuje zrozumienie specyfiki narodowego charakteru
Japończyków, która łączy oddanie tradycjom, a jednocześnie jasno wyrażone i udane
pragnienie uwzględnienia wymagań współczesnego cywilizowanego świata. Podkreśla
się, że zadania edukacyjne w przygotowaniu nauczycieli w Japonii przeważają nad
zadaniami edukacyjnymi. Analiza japońskiego modelu szkolenia przyszłych nauczycieli
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w zakresie moralnej i etycznej edukacji uczniów w kontekście procesów globalizacji i
integracji umożliwiła uzasadnienie stanowiska dotyczącego podstawowej idei koncepcji
przygotowania przyszłego nauczyciela. Należy zauważyć, że nauczyciel powinien
charakteryzować się wysokimi cechami moralnymi, wszechstronną świadomością
tradycji narodowych. Znaczące zainteresowanie naukowe kształceniem nauczycieli to
nowoczesne podejście metodologiczne. Jednym z ważnych kierunków reform państwa
w wielu krajach świata jest decentralizacja systemów administracji publicznej, w tym
w dziedzinie edukacji, w ramach której następuje podział kompetencji między
poszczególne szczeble władzy. Podkreślono, że wprowadzenie zintegrowanego kursu,
promującego wykorzystanie oryginalnych pomysłów każdej szkoły do wprowadzenia
metod nauczania, które pomogą uczniom rozwijać ich myślenie i zdolność do
rozwiązywania sytuacji problemowych, odegra dużą rolę w przyszłości, ponieważ w
zintegrowanym kursie powstają różne umiejętności zawodowe, które staną się
przydatne przy poszukiwaniu pracy. Podkreśla się, że głównym zadaniem nowoczesnej
edukacji w Polsce jest uczenie się przez całe życie i wdrażanie technologii
informacyjnych we wszystkich sferach życia publicznego i działań. Podobne podejście
można znaleźć w organizacji procesu edukacyjnego na podstawie analizy
porównawczej treści systemu edukacji i metodologii przygotowania przyszłych
nauczycieli w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Teoretyczne uzasadnienie szkolenia
nauczycieli musi uwzględniać idee ciągłości, otwartości i przyszłościowego rozwoju.
Ujawniono perspektywy kreatywnego wykorzystania postępowych ideów różnych
krajów świata do kształcenia nauczycieli na Ukrainie.
Słowa kluczowe: kształcenie nauczycieli, edukacja, uniwersytet, kultura,
proces edukacyjny.

~ 363 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

Розділ 4
НАУКОВА ОСВІТА
У СТРАТЕГІЯХ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Rozdział 4
EDUKACJA NAUKOWA W
STRATEGIACH ROZWOJU
ZRÓWNOWAŻONEGO

~ 364 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

Радим Губань

МИРОБУДІВНИЦТВО ЯК КОНЦЕПТ НАУКОВОЇ ОСВІТИ
Анотація. Викладено питання розвитку наукової освіти в Українській
Радянській Соціалістичній Республіці. Ще в довоєнний період розгорнулася
діяльність зі створення наукових гуртків у позашкільних навчальних закладів. В
60-80 роки ХХ ст. у регіонах УРСР створювалися малі академії наук. Після
проголошення незалежності наукова спільнота, усвідомлюючи необхідність
розвитку наукової освіти, прийняла рішення про створення єдиної Малої академії
наук України з її територіальними відділеннями. Активізації науково-дослідної
роботи учнів сприяло утворення наукових товариств учнів, у загальноосвітніх,
позашкільних і професійних (професійно-технічних) навчальних закладах. Проте
основний потенціал учнівської науки зосереджений в Малій академії наук України,
Положення про яку було затверджено Міністерством освіти і науки України у 2006
р. Мала академія наук стала флагманом наукової освіти в Україні. Потрібно
відзначити, що її робота не лише позитивно впливає на розвиток талантів
обдарованої молоді, але й сприяє миробудівництву в Україні. Фактично,
аксіоматичним є твердження про те, що високий рівень толерантності в суспільстві
сприяє миробудівництву, оскільки неможливо розбудовувати суспільство і
державу при високому рівні ненависті одних членів суспільства до інших. У такій
ситуації неможливо досягнути миру та взаєморозуміння. Водночас емпіричні
дослідження доводять, що чим більше люди схильні приймати рішення на основі
ретельного аналізу, тим більша ймовірність, що вони будуть толерантними до
незвичної поведінки інших. Саме наукова освіта допомагає приймати рішення, не
керуючись емоціями, а аналізуючи причини явищ. Гнучкість мислення, яка також
формується у процесі отримання наукової освіти, також підвищує рівень
толерантності.
Ключові слова: Мала академія наук України, миробудівництво, наукова
освіта, освіта, толерантність.

Вступ. Остаточна перемога меритократичного принципу управління в
ХХІ ст. зумовила жвавий інтерес до розвитку та ґенези наукової освіти,
оскільки саме вона є базисом, на якому ґрунтується сучасна
меритократична парадигма. З цього приводу С. Бабійчук зазначає, що
першопричини зародження наукової освіти необхідно шукати ще в
античному світі: учні філософських шкіл не лише переймали знання від
своїх учителів, вони виконували функції дослідників: формулювали
гіпотези, експериментально чи теоретично їх обґрунтовували, визначали
закономірності та робили висновки1. Слушним є висновок дослідниці про

1

Бабійчук С. Першопричини зародження наукової освіти в період становлення
античної філософії // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2017. –
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те, що антична філософія стала фундаментом для розвитку науки загалом
та наукової освіти зокрема2.
Наголосимо, що розвиток наукової освіти тривав і в середні віки,
хоча значною мірою науковий пошук був обмежений науковими
авторитетами античності та постулатами священних книг. Однак відхід від
догматичного підходу до розуміння світу змінив не лише світогляд
населення Європи нового часу, але й трансформував економіку і заклав
засади змін політичного устрою держав та управління. ХХ ст.
продемонструвало, що ті держави, в яких керівні посади обіймали не
найбільш здібні люди, невпинно програвали тим, де на чолі стояли
найбільш освічені й талановиті. Відповідно необхідність розвитку наукової
освіти стала очевидною.
У ХХІ ст. було визнано, що наукова освіта впливає не лише на рівень
освіти і науки у суспільстві: її вплив має значно більші масштаби та сфери.
Так, уряд Бразилії звернувся до фахівців з впровадження наукової освіти,
пояснюючи свої мотиви таким чином: «У нас страшенна корупція, і
найгірше те, що її толерують люди, вона вкорінена у спосіб мислення
людей, і це означає, що нам потрібно навчитись мислити критично, а це –
питання освіченості людей»3. Неосвіченим населенням легко маніпулювати.
Водночас дослідники стверджують, що розпочинати займатися
науковою діяльністю необхідно якнайраніше4. І в цьому, є сенс. Наприклад,
в Ізраїлі діє одна з найпрогресивніших систем освіти у світі. У цій країні діти
починають навчатися ледь не з народження5. Очевидно, це теж одна з
причин успішності системи освіти в Ізраїлі.
Необхідність розвитку наукової освіти усвідомлювали і в колишньому
Радянському Союзі. Передумовами її створення була організація роботи
наукових гуртків позашкільних навчальних закладів, мережа яких
сформувалась у 20–40-х рр. ХХ ст. Першим масовим науковим об’єднанням
стала створена в 1963 р. Кримська мала академія наук «Искатель», досвід
якої покладено в основу створення в 60–80-х рр. ХХ ст. малих академій
наук у різних регіонах України6. У 1983 р. Міністерство освіти УРСР
2

Бабійчук С. Першопричини зародження наукової освіти в період становлення
античної філософії // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2017.
– №6. – С. 136.
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Боровець Л. Міф про вродженого гуманітарія: інтерв’ю з викладачкою
найпопулярнішого
онлайн-курсу
у
світі
[Електронний
ресурс].
–
URL:
https://life.pravda.com.ua/society/2019/01/15/235057/ (дата звернення: 20.07.2019)
4
Там само.
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Обучение в Израиле: как работает система образования в 2019 году [Електронний
ресурс]. – URL:
http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/jasu (дата звернення:
19.07.2019)
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прийняло перше Типове положення про Малу академію наук школярів, що
вплинуло на створення наукових учнівських об’єднань у Донецькій,
Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Харківській областях і м.
Мелітополі. Усього до 1987 р. було створено 11 малих академій наук 7.
Позитивний
досвід
діяльності
наукових
товариств
було
екстрапольовано і в незалежній Україні. Визначальним для створення
сучасної моделі МАН став 1993 р. На засіданні колегії Міністерства освіти
України та Президії Академії наук України було ухвалено спільну постанову
від 22 грудня 1993 р. №19/3-9-351 «Про шляхи вдосконалення діяльності
Малих академій наук і наукових товариств учнів як центрів формування
наукової еліти України», а також прийнято рішення про створення єдиної
Малої академії наук України з її територіальними відділеннями і обрано
Президію МАН. Відповідно до цього документа було затверджено
Положення про Малу
академію наук України, Положення про
координаційно-методичну раду, Перелік базових вищих навчальних
закладів України та наукових установ Академії наук України, а також
терміни паспортизації територіальних відділень МАН. На цьому етапі з МАН
співпрацювали 60 вищих навчальних закладів України і 44 наукові
установи Національної академії наук України8. Розвиток Малої академії наук
призвів до того, що на сьогодні загальна кількість педагогів та науковців,
що працюють з обдарованими дітьми, становить приблизно 6,5 тис., серед
яких майже 1,5 тис. викладачів є кандидатами наук, 300 – докторами
наук9. У всіх етапах конкурсу-захисту беруть участь до 100 000 школярівстаршокласників10. Таким чином, можемо говорити не лише про значний
науковий потенціал цієї організації, але й про значну кількість учасників
наукової освіти.
З метою виявлення, розвитку та підтримки обдарованої учнівської
молоді, здібної до науково-дослідницької діяльності, підвищення престижу
наукових знань та наукової творчості відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки №1287 від 10 листопада 2014 р., було затверджене
«Положення про наукові товариства учнів»11.
У цьому положенні зазначено, що наукові товариства учнів (НТУ) є
формою науково-пошукових об’єднань дітей та молоді дослідницько7
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URL:
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експериментального напряму позашкільної
освіти.
НТУ
діють у
загальноосвітніх,
позашкільних
і
професійно-технічних
навчальних
закладах. Загальну координацію діяльності НТУ здійснюють малі академії
наук учнівської молоді або інші навчальні заклади, визначені місцевими
органами управління освітою. В пункті 2 розділу ІІ визначено основні
завдання НТУ, якими є:
 формування науково-освітнього середовища в навчальних закладах
за участю учнів (вихованців, слухачів), педагогічних і науковопедагогічних працівників, представників інших зацікавлених організацій та
установ;
 залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення навчальних
дисциплін, галузей науки, техніки, культури;
 формування мотивації та інтересу до наукової діяльності в
учнівському середовищі;
 створення умов для організації навчально-дослідницької та науковопошукової роботи учнів (вихованців, слухачів);
 залучення учнівської молоді до активної участі в діяльності секцій,
гуртків, інших творчих об’єднань;
 оволодіння учнівською молоддю сучасними методиками і формами
організації й проведення самостійних наукових досліджень;
 формування
в
учнівської
молоді
базових
дослідницьких
компетентностей у процесі науково-дослідницької діяльності;
 підвищення серед молоді престижу наукових знань і наукової
творчості;
 здійснення професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;
 створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнівської молоді;
 розвиток учнівського врядування;
 пропаганда та популяризація наукових знань.
На жаль, незважаючи на те, що територія Автономної Республіки
Крим вже була окупована, а на Сході України відбувалися військові дії,
завдання НТУ щодо миробудівництва не окреслені. Не визначено вікові
категорії учнів, які можуть брати участь в діяльності НТУ. З одного боку, це
означає, що мінімальний вік учасників необмежений, але з іншого – на
практиці це може означати, що до наукової діяльності будуть залучатися
лише старшокласники.
Певним орієнтиром для керівників середніх навчальних закладів може
бути Положення «Про Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для
учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджене
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13 вересня
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2012 р. №101112. У Положенні визначено, що йдеться про учнів 6-8 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до п 1.3. основними
завданнями Конкурсу є: виявлення та підтримка обдарованих учнів;
залучення учнів до поглибленого вивчення окремих предметів; залучення
учнів до пізнавальної, пошукової, науково-дослідницької діяльності в
гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України;
активізація науково-дослідницької, винахідницької, конструкторської,
пошукової
діяльності
учнів;
стимулювання
їхнього
творчого
самовдосконалення.
Положенням «Про малу академію наук учнівської молоді»,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України №90 від 9
лютого 2006 р. Визначено, що до Малої академії наук учнівської молоді
зараховуються учні віком, як правило, від 14 років (п. 3.8). Щоправда,
зазначено, що статутом може визначатись й інший вік13.
Було б несправедливо стверджувати, що держава ігнорувала
необхідність наукової роботи серед учнівської молоді, яка не досягла 14
років. Ще в прийнятому 23 травня 1991 р. Законі Української Радянської
Соціалістичної Республіки «Про
освіту» (ст. 29) зазначалося, що для
розвитку здібностей, талантів дітей створюються профільні класи,
спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, а також різні типи навчально-виховних
комплексів, об'єднань.
Особливо обдарованим дітям держава надає
підтримку і заохочення (стипендії, направлення на навчання і стажування
до провідних вітчизняних та закордонних освітніх, культурних центрів)14.
Ця норма, залишилася майже без змін і в редакції Закону України «Про
освіту» від 23 березня 1996 р.: «Для розвитку здібностей, обдарувань і
талантів дітей створюються профільні класи (з поглибленим вивченням
окремих
предметів
або
початкової
допрофесійної
підготовки),
спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а
також
різні
типи
навчально-виховних комплексів, об'єднань. Особливо обдарованим дітям
держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення на
навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних освітніх,
культурних центрів)15.
12
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Верховної Ради УРСР. –1991. – №34. – Ст. 451.
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З метою удосконалення діяльності та організації освітнього процесу
в ліцеях, гімназіях, колегіумах Міністерство освіти і науки України у
2002 р. затвердило рекомендації. У листі, в якому містилися рекомендації,
зазначалося, що Законом України «Про освіту» (п. 6 ст. 36) передбачено,
що саме для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються
гімназії, ліцеї, колегіуми. Ця норма Закону стимулювала відкриття
навчальних закладів, покликаних відродити і примножити інтелектуальний
потенціал України, надати можливість учням здобути знання понад
обов'язковий загальноосвітній рівень, розкрити та сприяти реалізації їхніх
індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.
У цьому не лише констатувалося зростання в Україні мережі гімназій,
ліцеїв, колегіумів (якщо у 1992 р. було 179 гімназій, то у 2001 р. – 312,
кількість ліцеїв за цей період збільшилась з 130 до 255, колегіумів – до
27), але й відзначалося, що, як свідчить світовий досвід, у таких
навчальних закладах мають навчатися не менше 5% учнів, натомість, як
йшлося в документі, в Україні цей показник становить 2,7%16. У цьому
документі було зазначено, що особливу увагу необхідно приділити
організації та проходженню учнями навчальної практики, використанню
таких форм роботи, як: наукові експедиції, краєзнавчі пошуки, робота в
архівах, науково-дослідних установах, музеях тощо. Навчальну практику
можна проходити і під час навчального року, однак з обов'язковим обліком
її проведення у класних журналах17.
Логічним результатом роботи з розвитку наукової освіти в Україні
стало затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської
молоді18. У Положенні (п. 3) зафіксовано, що метою діяльності шкіл є
залучення
учнівської
молоді
до
пошукової,
дослідницької
та
експериментальної
діяльності
в
різних
галузях
науки,
техніки,
виробництва,
культури,
задоволення
її
потреб
у
професійному
самовизначенні. На жаль, вік слухачів школи обмежений. Ними можуть
бути лише учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Таким
чином, значна частина допитливих і науково спрямованих учнів
загальноосвітніх навчальних закладів не може займатися науковою
роботою під керівництвом досвідчених наставників. Водночас саме молодий
вік сприяє найбільшому закріпленню дослідницьких умінь.
16

Про загальну середню освіту щодо розширення мережі та організації навчальновиховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах: лист Міністерства освіти і науки України
від 28.10.2002 р. №1/9-472 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України.
– 2002. – №24. – С. 15.
17
Там само.
18
Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді:
наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. №408 // Офіційний вісник
України. – 2015. – №36. – Ст. 1101.
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Важливо з’ясувати, як наукові школи можуть впливати на миро
будівництво. Відповідь на це питання достатньо аргументовано
сформулювала соціальний психолог В. Жовтянська. Здійснивши емпіричне
дослідження, вона переконливо довела: «Чим більше люди схильні
приймати рішення на основі ретельного аналізу, тим більша ймовірність, що
вони будуть толерантними до незвичної поведінки інших. Це значить, що
інтолерантність до інакшості прямо пов'язана з браком аналітичності при
формуванні особистістю своїх вердиктів»19. Крім того, вона яскраво
продемонструвала, що чим більш гнучким є мислення людини, тим більша
ймовірність, що вона буде толерантною до нестандартної поведінки інших.
І навпаки – ригідність мислення особистості є чинником її інтолерантності
до чогось явно незвичного»20. Натомість дослідження продемонструвало
обернену кореляцію з традицією. Тобто чим більш значущою для
особистості є ця цінність, тим менш толерантною особистість буде до
інших21. Таким чином, існує пряма кореляція між науковою освітою та
формуванням толерантного ставлення учнів до іншого, що значно зменшує
рівень напруги у суспільстві, ризики виникнення конфліктів та посилює
спроможності миробудівництва.
На нашу думку, впровадження освіти наукового спрямування є
актуальним завданням. Окрім формування критичності мислення, на
підвищення рівня толерантності в суспільстві позитивно впливає
поглиблене
вивчення
певних
предметів
соціально-гуманітарного
спрямування. Цьому сприяє і національне законодавство. Так, в п. 5 ст. 21
Закону України «Про освіту»22 освіта наукового спрямування визначається
як вид спеціалізованої освіти, що базується на дослідно-орієнтованому
навчанні, спрямованому на поглиблене вивчення профільних предметів та
набуття
компетентностей,
необхідних
для
подальшої
дослідноекспериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності. Таким
чином, у документі відсутні вікові обмеження для здобуття учнями наукової
освіти.
Водночас формування світогляду в учнів у процесі навчання тісно
пов'язано з питаннями національної безпеки. Адже відповідно до ст. 7
Закону України «Про основи національної безпеки України» на сучасному
етапі основними реальними та потенційними загрозами національній
19

Жовтянська В. Вплив соціальних норм на толерантність особистості //
Толерантність на кордонах Європи: вимір для України: матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. – Ужгород, 2019. – С. 132.
20
Там само. – С. 132.
21
Там само. – С. 133.
22
Про освіту: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 38-39. –
Ст.380.
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безпеці України, стабільності в суспільстві у внутрішньополітичній сфері є
можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних
відносин23. Характерно, що до основних напрямів державної політики з
питань
національної
безпеки
віднесено
забезпечення
політичної
стабільності, громадянського миру та взаєморозуміння в суспільстві,
запобігання проявам екстремізму формування і вдосконалення політикоправових,
соціально-економічних
та
духовно-культурних
засад
етнонаціональної стабільності, відпрацювання ефективних механізмів
узгодження інтересів етнічних спільнот та розв'язання міжнаціональних
суперечностей; забезпечення міжконфесійної стабільності та запобігання
конфліктним загостренням на релігійній основі24. Цілком можна погодитися
з думкою М. Хая, який стверджує, що в епоху тотальної війни, коли
боротьба ведеться не лише за матеріальні, але й однаковою мірою за
світоглядні питання, перейматися такими проблемами потрібно25. Крім
того, відомий український фахівець у сфері гуманітарної безпеки
С. Зубченко стверджує, що спецслужби РФ використовують проти України
такі методи, як розпалювання суспільних суперечностей і поглиблення
існуючих «ліній розлому» через активну експлуатацію мовного, етнічного
та релігійного наративів; широке залучення дітей і молоді до злочинної
діяльності, маргіналізацію та криміналізацію молодіжного середовища26.
Тому, на його переконання, важливим напрямом державної політики є
національно-патріотичне
виховання
молодого
покоління
українців,
вироблення дієвих рецептів ментальної вакцинації української молоді від
впливу ворожої пропаганди та деструктивних релігійних культів,
остаточного перерізання «ідеологічної пуповини» «русского мира», яка
поєднує Україну з її колоніальним минулим у складі Російської імперії та
СРСР, необхідними є не тільки заходи кримінально-правового та загального
опревентивного характеру, а й узгоджена проактивна позиція держави та
громадянського суспільства в сфері політики гуманітарної безпеки»27.
У цьому аспекті важливим є підвищення рівня медіаграмотності
школярів, коли вони можуть чітко визначити фейкову інформацію. На
переконання Л. Чупрія, відповідно потрібно формувати критичне мислення,
23

Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості Верховної
Ради України. – 2003. – №39. – Ст. 351.
24
Там само.
25
Хай М. Репресії кобзарів, кобзаро- та етномузикознавчого ресурсу як метод
ведення «малої війни» у 1920-2016 рр. Як завершити Українську національну революцію:
Четверті Бандерівські читання (Київ, 2 лютого 2017 р.). – К., 2017. – С. 278.
26
Зубченко С. Гуманітарні чинники конкурентно-спроможності української держави
для перемоги в гібридній війні. Як завершити Українську національну революцію: Четверті
Бандерівські читання (Київ, 2 лютого 2017 р.). – К., 2017. – С. 257.
27
Там само. – С. 258.
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тобто вміння аналізувати і самостійно робити висновки, використовувати
перевірені джерела інформації. Крім того, вчений зауважив, що, за даними
соціологічних опитувань, проведених Київським міжнародним інститутом
соціології на замовлення «Телекритики», близько половини українців
підтримали запровадження курсу «Медійної грамотності» у школах, майже
40% опитаних зазначили, що він необхідний у закладах вищої освіти.
Майже третина респондентів підтримує проведення просвітницьких
кампаній з медіаграмотності для дорослих, і лише понад 12% українців не
бачать необхідності у навчанні з медіаграмотності 28.
Подібної думки дотримується М. Вегеши: «Платформа толерантності
повинна вибудовуватися постійно і поступово ‒ на рівні освіти та
виховання, на рівні щоденних практик суспільної взаємодії, на рівні
самопізнання через сприйняття іншого. Хоча б для того, щоб не додавати
нових конфліктів та непорозумінь до тих, які вже є»29.
Потрібно
враховувати також і специфіку середовища, в якому відбувається
українсько-російське протистояння: трансформаційні процеси загострили
соціальні відносини, послабили діалог між різними групами, посилили
інтолерантні настрої та дії30.
В учнів, які здобувають освіту наукового спрямування, формується
критичне мислення, що сприяє толерантному ставленню до іншого.
Поглиблене вивчення таких соціально-гуманітарних дисциплін, як історія,
правознавство, громадянська освіта в профільних школах та профільних
класах, а також запровадження спеціалізованих курсів, зокрема,
медіаграмотності, позитивно впливає на формування толерантності в учнів,
на процес миробудівництва не лише сьогодні, але й в майбутньому.
Водночас доцільно звернути увагу і на наукові теми, пов'язані з
толерантністю взаємин, адже учні в результаті дослідження зазначеної
вище проблематики могли б стати справжніми агентами змін у сфері
миробудівництва.

28

Чупрій Л. Гібридна інформація як бар'єр толерантності // Толерантність на
кордонах Європи: вимір для України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород,
2019. – С. 57.
29
Вегеш М. Значення толерантності у сучасному світі та виклики // Толерантність на
кордонах Європи: вимір для України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород,
2019. – С. 8.
30
Кальцева С., Мірошниченко Г. Толерантність як принцип функціонування
політичних традицій. Толерантність на кордонах Європи: вимір для України: матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород, 2019. – С. 39.
~ 373 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

Бібліографія
1.
Бабійчук С. Першопричини зародження наукової освіти в період
становлення античної філософії // Професіоналізм педагога: теоретичні й
методичні аспекти. – 2017. – №6. – С. 128-136.
2.
Боровець Л. Міф про вродженого гуманітарія: інтерв’ю з викладачкою
найпопулярнішого онлайн-курсу у світі [Електронний ресурс]. – URL:
https://life.pravda.com.ua/society/2019/01/15/235057/
(дата
звернення:
20.07.2019)
3.
Вегеш М. Значення толерантності у сучасному світі та виклики //
Толерантність на кордонах Європи: вимір для України: матеріали міжнар. наук.практ. конф. – Ужгород, 2019. – С. 8.
4.
Жовтянська В. Вплив соціальних норм на толерантність особистості //
Толерантність на кордонах Європи: вимір для України: матеріали міжнар. наук.практ. конф. – Ужгород, 2019. – С. 129-133.
5.
Зубченко С. Гуманітарні чинники конкурентноспроможності української
держави для перемоги в гібридній війні. Як завершити Українську національну
революцію: Четверті Бандерівські читання (Київ, 2 лютого 2017 р.). – К., 2017. –
С. 252–259.
6.
Історія виникнення Малої академії наук України [Електронний ресурс].
– URL: http://www.dliceum.com.ua/?page_id=504 (дата звернення: 20.07.2019)
7.
Кальцева
С.,
Мірошниченко
Г.
Толерантність
як
принцип
функціонування політичних традицій // Толерантність на кордонах Європи: вимір
для України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород, 2019. – С. 38-40.
8.
Обучение в Израиле: как работает система образования в 2019 году
[Електронний ресурс]. – URL:
https://emigranto.ru/evropa/izrail/sistemaobrazovaniia-v-izraile.html
9.
Про Малу академію наук України. – [Електронний ресурс]. – URL:
http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/jasu (дата звернення: 19.07.2019)
10. Про освіту: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №21.
– Ст. 84.
11. Про освіту: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки //
Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №34. – Ст. 451.
12. Про освіту: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2017. – № 3839. – Ст. 380.
13. Про загальну середню освіту щодо розширення мережі та організації
навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах: лист Міністерства
освіти і науки України від 28.10.2002 р. №1/9-472 // Інформаційний збірник
Міністерства освіти і науки України. – 2002. – №24. – С. 15.
14. Про затвердження Положення про Малу академію наук учнівської
молоді: наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 р. №90 //
Офіційний вісник України. – 2006. – №9. – Ст. 568.
15. Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської
молоді: наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 р. №408 //
Офіційний вісник України. – 2015. – №36. – Ст. 1101.
16. Про затвердження Положення про наукові товариства учнів: наказ
Міністерства освіти і науки України від 10 листопада 2014 р. №1287 // Офіційний
вісник України. – 2014. – № 101. – Ст. 2979.
17. Про
затвердження
Положення
Про
Всеукраїнський
конкурс
дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів:
~ 374 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.09.2012 р.
№1011 // Офіційний вісник України. – 2012. – №77. – Ст. 3138.
18. Про Малу академію наук України. – [Електронний ресурс]. – URL:
http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/jasu (дата звернення: 20.07.2019)
19. Про основи національної безпеки України: Закон України // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
20. Хай М. Репресії кобзарів, кобзаро- та етномузикознавчого ресурсу як
метод ведення «малої війни» у 1920-2016 рр. Як завершити Українську
національну революцію: Четверті Бандерівські читання (Київ, 2 лютого 2017 р.). –
К., 2017. – С. 277-285.
21. Чупрій Л. Гібридна інформація як бар'єр толерантності // Толерантність
на кордонах Європи: вимір для України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. –
Ужгород, 2019. –С. 53-58.
Radym Huban

PEACEBUILDING AS A CONCEPT OF SCIENTIFIC EDUCATION
Summary. The 20th and the beginning of the 21st century demonstrated that
only those states that actively supported the development of scientific education were
successful. The problem of its development was actively discussed in the Ukrainian
Soviet Socialist Republic. In the pre-war period, activities were started to create
scientific circles of extracurricular educational institutions. In the 60-80 years in the
regions of the USSR, junior academies of sciences are created. After the proclamation
of independence, the scientific community, aware of the need for the development of
scientific education, makes a decision on the creation of a single Junior Academy of
Sciences of Ukraine with its territorial divisions. Students' research work has been
intensified by the formation of academic societies of students in general, extracurricular and vocational education institutions. Nevertheless, obviously, the main
potential of student science is concentrated in the Junior Academy of Sciences, which
was approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine in 2006. The Junior
Academy of Sciences became the flagship of scientific education in Ukraine. It should
be noted that her work not only positively influences the development of talents of
gifted youth, but also promotes peacebuilding in Ukraine. In fact, the axiomatic is the
assertion that a high level of tolerance in society contributes to peacebuilding, since it
is impossible to rebuild society and state at a high level of hatred of some members of
society to others. Moreover, in such a situation it is impossible to achieve peace and
understanding. At the same time, empirical studies show that the more people tend to
make decisions based on careful analysis, the greater the likelihood that they will
tolerate the unusual behavior of others. Namely, scientific education helps to make
decisions without being guided by emotions, and analyzing the causes of phenomena.
Flexibility of thinking, which is also formed in the process of obtaining a scientific
education, also increases the level of tolerance.
Key words: The Junior Academy of Sciences, peacebuilding, scientific
education, education, tolerant.
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Radym Guban’

POKOJOBUDOWNICTWO JAKO KONCEPCJA EDUKACJI NAUKOWEJ
Streszczenie. XX i początek XXI wieku pokazał, że tylko te państwa, które
aktywnie wspierały rozwój edukacji naukowej, odniosły sukces. Problem jego rozwoju
był aktywnie omawiany w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. W okresie
przedwojennym rozpoczęto działania mające na celu stworzenie kręgów naukowych
pozaszkolnych instytucji edukacyjnych. W latach 60-80 w regionach Ukraińskiej SRR
powstają małe akademie nauk. Po ogłoszeniu niepodległości społeczność naukowa,
świadoma potrzeby rozwoju edukacji naukowej, decyduje o utworzeniu jednej Małej
Akademii Nauk Ukrainy z jej podziałami terytorialnymi. Studenckie prace badawcze
zostały zintensyfikowane przez tworzenie towarzystw akademickich studentów
ogólnie, placówek pozaszkolnych i zawodowych. Niemniej jednak, główny potencjał
nauki studentów koncentruje się w Małej Akademii Nauk, która została zatwierdzona
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy w 2006 r. Mała Akademia Nauk stała się
wizytówką edukacji naukowej na Ukrainie. Należy zauważyć, że jej praca nie tylko
pozytywnie wpływa na rozwój talentów uzdolnionej młodzieży, ale także promuje
budowanie świata na Ukrainie. W rzeczywistości aksjomatem jest twierdzenie, że
wysoki poziom tolerancji w społeczeństwie przyczynia się do budowania świata,
ponieważ niemożliwe jest odbudowanie społeczeństwa i państwa na wysokim poziomie
nienawiści do niektórych członków społeczeństwa wobec innych. Ponadto w takiej
sytuacji niemożliwe jest osiągnięcie pokoju i zrozumienia. Jednocześnie badania
empiryczne pokazują, że im więcej ludzi ma tendencję do podejmowania decyzji na
podstawie starannej analizy, tym większe prawdopodobieństwo, że będą tolerować
nietypowe zachowanie innych. Mianowicie, edukacja naukowa pomaga podejmować
decyzje bez kierowania się emocjami i analizowania przyczyn zjawisk. Elastyczność
myślenia, która również powstaje w procesie zdobywania wykształcenia naukowego,
również zwiększa poziom tolerancji.
Słowa kluczowe: Mała Akademia Nauk, budowanie świata, edukacja naukowa,
edukacja, tolerancyjny.
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Василь Лісничий, Василь Дунець

РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В ДЕМОКРАТИЧНИХ
ПЕРЕТВОРЕННЯХ ТА КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
(ДОСВІД ПОЛЬЩІ Й УКРАЇНИ)
Анотація. Доведено, що здійснити демократичні перетворення в Україні,
розпочаті з проголошенням незалежності, як і забезпечити поступовий
демократичний розвиток країни неможливо без участі самих громадян у суспільнополітичних, економічних, культурних та інших процесах, які вимагають свідомої та
активної залученості. У таких умовах актуальним питанням є формування у
громадян громадянських компетентностей, необхідних для життя в умовах
сучасної демократії, що здійснюється шляхом впровадження громадянської освіти.
Обґрунтовано сутність понять «громадянська освіта» та «політична освіта», які
часто ототожнюють. Визначено специфіку громадянської освіти, її важливість для
демократичного
розвитку,
розкрито
взаємозв’язок
з
інформаційнокомунікаційними технологіями, а також вплив на консолідацію громадянського
суспільства. Практичне впровадження громадянської освіти автори розглядають
на основі досвіду Польщі та України як сусідніх держав, в яких з невеликою
відмінністю в часі розпочалась трансформація устрою (наприкінці 80-х – на
початку 90-х рр. ХХ ст.). Представлено ключові аспекти досвіду здійснення
демократичних перетворень в обох країнах, що зумовили перебіг подальшого їх
розвитку та визначили формат імплементації громадянської освіти. На прикладі
Польщі проаналізовано діяльність неурядових організацій, зокрема Центру
громадянської освіти, а також навчання громадянської освіти в школі. Досліджено
правову основу впровадження громадянської освіти в Україні, що визначено на
рівні концептуально-нормативного врегулювання. Представлено проекти з
елементами громадянської освіти, які реалізовує Мала академія наук України в
позашкільній системі освіти. На підставі проведеного дослідження визначено роль
громадянської освіти в демократичних перетвореннях, миротворчих процесах, а
також необхідність її впровадження з дитячого віку.
Ключові слова: громадянська освіта, політична освіта, громадянські
компетентності,
громадянське
суспільство,
консолідація,
демократичні
перетворення.

Вступ. Трансформаційні процеси, які розпочалися в Україні на
початку 1990-х років, започаткували нову демократичну реальність.
Україна диспонувала належним стартовим потенціалом, необхідним для
подальших демократичних змін. Водночас реалізація цього потенціалу
відбувалась під впливом ряду внутрішніх і зовнішніх чинників. Відповідно
процеси демократичного розвитку відбувалися по-різному: від успіху до
невдач, від прогресу до регресу, від різкого зростання активності громадян
до раптової їх пасивності. Втім, успішне здійснення демократичних
перетворень у сучасній Україні не зможе відбутися без вирішення одного із
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важливих завдань, пов’язаного з ефективним реформуванням освітньої
галузі.
На початкових етапах становлення сучасної демократії відомий
французький дослідник Алексіс де Токвіль відзначав необхідність «навчати
людей демократії, відроджувати, наскільки це можливо, демократичні
традиції, очищати звичаї, регулювати демократичні рухи, поступово
заохочувати громадян до справ управління державою, позбавляючи їх від
недосвідченості у цих питаннях і витісняючи їхні сліпі інстинкти
усвідомленням своїх справжніх інтересів...»1.
Саме освіта може забезпечити необхідні підготовчі суспільні умови,
щоб налаштувати мотивацію й установки населення на його готовність
скористатися відчутними перевагами демократії. «Освітня сфера, – вважає
О. Рафальський, – має прищеплювати інтерес до наукових досліджень,
їхніх результатів і фундаментальних проблем. Тільки суспільство,
орієнтоване на наукове пізнання світу, може бути вільним від ганебних
упереджень – етнічних, расових і релігійних; здатне завдяки критичному
мисленню протистояти деструктивним ідеологіям і девіантним навіюванням.
Таке суспільство буде спроможне цінувати власні традиції, розуміти власну
історію і брати участь у світовому культурному розвиткові 2. У подальшому
така освітня діяльність значно прискорить усвідомлення людьми значущості
здійснення ефективних процесів демократизації та трансформаційних
перетворень через використання інструментів й алгоритмів стратегії
інноваційного оновлення сучасної України.
Надзвичайно важливе значення в цьому процесі має наша багата
культурологічна спадщина, величезний позитивний досвід використання
традицій
діяльності
просвітницьких
структур,
накопичені
наукові
узагальнення
відносно
застосування
політико-правового
всеобучу
населення, а й також сучасні підходи у впровадженні громадянської освіти
як одного з ключових засобів демократизації та консолідації українського
суспільства.
Громадянська освіта як науковий концепт
У ретроспективі української історії саме просвітницька діяльність
набула значних досягнень та поширення у суспільстві. Перше Товариство
«Просвіта» було засноване у 1868 р. у Львові. Тогочасне українське
1

Токвиль Алексис де. Демократия в Америке / Пер. с франц. – Москва: Прогресс,
1992. – C. 30.
2
Рафальський О.О. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір. –
Київ: Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. –
C. 7.
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суспільство, яке було розділене між пануванням декількох чужоземних
держав, нагально потребувало розвитку та піднесення рівня національної
свідомості серед усіх верств, формування ідеї національної єдності,
проведення масових просвітницьких заходів, залучення енергійного
молодого
покоління
до
національно-культурного
руху3.
Науковопросвітницька, культурно-освітня, видавнича та інші види діяльності, які
згідно зі статутом здійснювали товариства «Просвіти», покладено в основу
формування державницького мислення тодішнього населення, охоплюючи
своєю діяльністю та просвітницькими матеріалами різні верстви
суспільства. Приклад «Просвіти» засвідчив, наскільки важливим у контексті
державотворення є навчання та донесення до соціуму інформації
суспільно-політичного характеру.
Підтримання
функціональності
демократії,
завершення
трансформаційних процесів у сучасних умовах України залежить від
ціннісних орієнтацій, установок та дій всього суспільства. Адже згідно з
Конституцією України єдиним джерелом влади є народ. Однак, уже
недостатньо лише участі громадян у різних форматах політичного
волевиявлення раз на кілька років. Сьогодні формується тип нового
громадянина, який повинен також бути освіченим, грамотним та активним
ініціатором й учасником змін у своїй громаді, країні. У цьому і полягає
значення
громадянської
освіти,
аби
сформувати
громадянські
компетентності особистості, необхідні для життя в умовах демократії.
Упровадження громадянської освіти досить давно і активно
здійснюється у країнах Європейського Союзу, але й також протягом
останніх років в Україні, коли значно зросла необхідність у формуванні
компетентного громадянського суспільства. Громадянську освіту часто
ототожнюють із політичною освітою, проте їх цілі і завдання в чомусь
співпадають і водночас відрізняються. М. Іванов поєднує громадянську та
політичну освіту на політико-функціональному рівні, коли для вирішення
певних завдань суспільства мобілізується весь ресурс обох систем. Щодо
політичної освіти він визначає її як «систему передачі знань про політичне
життя засобами усіх соціальних інституцій, які певною мірою поширюють
знання про нього»4.
На відміну від М. Іванова, М. Дмитренко інтерпретує її двояко, але
дещо вужче: «політична освіта – це галузь навчання, яка не так чітко
визначена, як інші. Вона охоплює багато шкільних і вузівських дисциплін, а

3

Пашук В. Статути «Просвіти» // Просвіта»: історія та сучасність (1868-1998): зб.
матеріалів та док. / упоряд., ред. В. Герман. – Київ : Просвіта : Веселка, 1998. – C. 16–17.
4
Іванов М.С. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства. –
Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2004. – C. 24.
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її цілі не обмежуються лише пізнанням, а стосуються цінностей та
поведінки»5.
Колектив українських учених під керівництвом С. Рябова вважає, що
сутність громадянської освіти у демократичному суспільстві полягає в
«культивуванні цінностей, прав, свобод і гідності людини, розвитку вміння
відстоювати власні права в разі зазіхань на них з боку інших людей або
влади, формування громадянської компетентності, прихильності до
цінностей демократії, поширенні критичного ставлення людей до уряду та
спродукованих ним постанов і рішень, а також у мотивуванні індивідів до
участі у розв’язанні проблем громадського життя»6. Польські науковці
інтерпретують громадянську освіту як засіб від дефіциту громадянської
активності, в основі якої закладено прагнення до співпраці 7. Вона також
спрямована на розвиток толерантності як важливої умови забезпечення
мирного взаємоіснування членів суспільства, налагодження суспільного
діалогу. Іншими словами, громадянська освіта спрямована на формування
громадянина не як об’єкта політики, а як суб’єкта, який активно
долучається до процесу її творення.
Ми розглядаємо демократію, в якій наступили умови для інтенсивного
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, де їх компоненти
пронизують усі сфери функціонування владних інституцій і перетворюють
людей не тільки на носіїв влади, а й учасників безпосередньої владної
діяльності. Відповідно для структур демократії наступає зовсім інший рівень
відповідальності, що стосується розроблення і прийняття важливих рішень.
Спочатку це проявляється на рівні структур місцевого значення, потім –
загальнодержавного і згодом – планетарного масштабу. За таких умов
виникає феномен новітнього формату представництва – «інформаційнокомунікаційної демократії», де громадянська освіта повинна активно
використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні засоби та знаряддя.
Традиційно
у
сталих
процесах
демократизації
під
час
трансформаційних перетворень в структурних елементах громадянського
суспільства постійно відбуваються динамічні зміни, які стимулюються,
прискорюються та урівноважуються позитивним впливом громадянської
освіти. Їх не можна описати статично, але там виразно демонструється
постійне розширення просторових меж для однієї, дуже важливої
5

Дмитренко М.А. Формування політичної культури суспільства в трансформаційний
період. – Київ: НПУ, 2006. – C. 109.
6
Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні: аналіт. звіт / відп.
ред. С. Рябов. – Київ: Тандем, 2004. – C. 41.
7
Napiontek O. Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa. Edukacja obywatelska
w działaniu / red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar, 2013. S. 106.
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функціональної складової. Вона стосується поглиблення та закріплення
впливу громадянської освіти на різні напрями суспільної консолідації.
Німецькі дослідники Вольфганг Меркель і Ганс-Йоахім Лаут вважають, що
процес консолідації демократії є єдиним завершеним процесом, у результаті
якого наступають консолідовані різні рівні демократичного порядку, серед
яких одним із найважливіших є рівень громадянсько-культурної
консолідації, котра розширює сферу розповсюдження та укорінення
демократичних цінностей в суспільстві8.
Необхідно звернутися до концептуальних засад діалектики демократії
у співвідношенні держави і громадянського суспільства, представленої
Джоном Кіном, який відзначає, що «в інститутах державної влади потрібно
вбачати інструменти, за допомого яких втілюються в життя закони,
проголошується нова політика, затверджуються правові кордони для
регулювання окремих інтересів»9. Тому багаточисельні громадські
організації (від самоврядних профспілок, кооперативів, незалежних ЗМІ
тощо) повинні мати більше повноважень, щоб тримати під контролем своїх
політичних «представників». «Громадянське суспільство повинно стати для
політичної влади вічним «більмом на оці»10.
Громадянська освіта виходить за межі політичної сфери і політичної
освіти, парадигма якої має міждисциплінарний характер та яку визначає
спроможність заповнити знаннєвий і поведінковий вакуум, необхідний
сучасному громадянину. Таке функціональне призначення зумовлене
передусім новими форматами організації суспільного життя, в яких
громадянська освіта сприяє утвердженню демократії, завершенню
трансформаційних процесів перехідного періоду від тоталітаризму до
демократії, консолідації суспільства шляхом формування у нього такої
позитивної якості, як толерантності. На прикладі Польщі та України як двох
сусідніх країн, яких поєднує культурна, мовна, соціальна близькість і
водночас певний тягар комуністичного минулого, у яких трансформаційні
перетворення розпочались майже з невеликою різницею у часі, розглянемо
ключові передумови та дії суспільно-політичного характеру, що визначили
роль та перебіг упровадження громадянської освіти.

8

Lauth H.-I., Merkel W. Zivilgesellschaft im Transformationsprozess. Länderstudien zu
Mittelost- und Südeuropa, Asien, Afrika, Lateinamerika und Nahost. Politikwissenschaftliche
Standpunkte. Mainz, 1997. Bd. 3. 385 р.
9
Кин Дж. Демократия и гражданское общество / Пер. с англ.; послесл.
М.А. Абрамова. – Москва: Прогресс-Традиция, 2001. – C. 50.
10
Там само.
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Громадянська освіта у процесі демократичних змін у Польщі
Трансформаційні перетворення, що відбувалися під час переходу від
тоталітаризму до демократії у Польщі, на початкових етапах розпочиналися
із суспільного порозуміння між діючими владними елітами та авторитетними
представниками від опозиції. Для досягнення суспільного компромісу було
використано унікальну формулу договірної демократії на драматичних
засіданнях «Круглого столу» з лютого по квітень 1989 р. На початку червня
того ж року відбулися напіввільні вибори до парламенту, а пізніше було
сформовано центральні органи влади із представників від незалежної
профспілки «Солідарності» та старих правлячих комуністичних еліт. У
травні 1990 р. пройшли демократичні вибори до органів самоврядування на
рівні гмін, які успішно виграли опозиційні сили від «Солідарності».
Так з’явилася перша відкрита демократична владна структура на
місцевому рівні, а у грудні 1990 р. пройшли загальнонаціональні вибори
президента, у 1991 р. – перші демократичні вибори до двох палат
польського парламенту. У 1992 р. було прийнято Малу Конституцію, яку
змінить у 1997 р. Конституція Республіки Польща, що була затверджена
польським народом на загальнонаціональному референдумі у травні того ж
року. Завершальною фазою польських інституційних перетворень стала
адміністративно-територіальна реформа з утворенням гмінних, повітових та
воєводських структур самоврядування11. Такою була послідовність
еволюційних
демократичних
інституційних
процедур,
якими
забезпечувалося досягнення суспільної консолідації з чітко визначеною
результативністю.
У подальшому відбулися ефективні реформи в багатьох галузях.
Завершальним акордом польських трансформаційних перетворень став
вступ країни до НАТО та Європейського Союзу, де Польща займає провідне
активне місце. Таким чином, польський досвід засвідчує, що на початку
1990-х років в країну повернулися із-за кордону представники різних сфер
виробництва, науки, освіти, культури, які свого часу іммігрували на Захід.
Багато хто з них очолив нові управлінські структури і тим самим привніс
реальний досвід інститутів західної демократії на зрозуміле їм ментальне
суспільне підґрунтя. Крім того, польська еліта мала чітко визначену
стратегію демократичних перетворень, яку одразу ж почали втілювати у
життя.
Компетентність та усвідомлення кращих демократичних практик
сприяло поступовому і консолідованому демократичному розвитку Польщі.
11

Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: навч. посіб.
для студ. вузів. – 2-ге вид., випр. – Київ: Професіонал, 2004. – C. 90, 116.
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Власне тому у цій країні сьогодні важливе значення відводиться
громадянській освіті. Хоча спочатку її ідеї та цілі не знаходили підтримки у
влади, тому до процесу імплементації активно включилися громадські
організації. Це водночас сприяло розвитку та формуванню дієвого
громадянського суспільства. Так, у 1994 р. у Польщі створюється
незалежна освітня організація – Центр громадянської освіти, завданнями
якого визначено, окрім поширення основ громадянської освіти, залучення
дітей та молоді до громадської діяльності на рівні школи, місцевої громади
чи держави. Центр реалізує різні освітні проекти (більше 40), які
спрямовані на зміну формату польської школи. Співпрацюючи з вчителями,
учнями, центр навчає новим методам пізнання та розуміння світу, розвиває
критичне мислення, підприємництво та відповідальність, заохочуючи до
формування відносин, заснованих на взаємній повазі та партнерстві 12.
Вивчення основ громадянської освіти у Польщі здійснюється також і в
школі. Як зазначає представниця польської наукової думки О. Напьонтек,
такий процес у школі відбувається на двох рівнях: перший – це знання, що
опановуються під час класних занять, а другий – це те, як функціонує
школа. Адже для того, щоб навчатися демократії, необхідно, щоб і школа
показувала приклад дотримання відповідних принципів13. Громадянська
освіта – це не лише набуття теоретичних знань, але й активна практика.
Саме тому на країнах Європейського Союзу активно використовується
сьогодні поняття громадянська освіта в дії, оскільки формування знань
здійснюється шляхом участі. Відповідно для дітей та молоді – це може бути
участь в шкільному та університетському самоврядуванні, молодіжних
радах, які функціонують при органах місцевого самоврядування,
парламенті тощо. Таким чином формується суб’єктність та самостійність у
поведінці молоді, основи відповідальності за власні дії та рішення.
Прояви трансформаційних процесів в українських
парадоксах та роль у них громадянської освіти
В умовах України трансформаційні перетворення мали інший
контекст, ніж в Польщі, що пов’язано з культурологічними домінантами,
сформованими й укоріненими за довготривалі роки бездержавності в
українській еліті та в пересічних громадян. Наприкінці 1980-х років
відбулося суттєве пробудження українського суспільства. На вулиці і площі
великих й малих міст та сіл масово вийшло населення зі своїм
12

O Centrum Edukacji Obywatelskiej. Centrum Edukacji Obywatelskie:
internetowa. URL: https://ceo.org.pl/o-nas/o-ceo (dostęp: 19.07.2019).
13
Napiontek O. Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa. – S. 109.
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незадоволенням існуючим комуністичним режимом. Цей загальний вирій
людських емоцій породив специфічну ейфорію під назвою «вулична або
мітингова демократія». Виникає драматична, абсолютно суперечлива та
парадоксальна ситуація, коли повстає виняткова можливість поставити
жирну крапку і покінчити раз і назавжди з тоталітарним минулим,
приступивши до ліквідації його інституційних базових основ шляхом
обрання демократичних представників. В Україні – все відбувається
навпаки. Колишня партноменклатурна еліта вправно та на довго
інтегрується в нову суспільно-політичну реальність, що відображається на
нестабільному, маятниковому коливанні демократичного розвитку України,
коли відбувається активне протистояння нових демократичних цінностей зі
старими комуністичними.
Зрозуміти,
наприклад,
феномен
глибинного
закріплення
в
українському соціумі «партноменклатурного домінування» допоможе
культурологічний
парадокс,
пов'язаний
з
«найвідчутнішими
суперечностями світоглядної сфери», що стосується духовного відродження
української політичної нації, «відтворенням її ідентичності, з вирішенням
широкого кола проблем, що віками накопичувалися у цій ключовій ланці
суспільного буття»14. Ще один парадокс можна назвати симбіозним, який
представлений у поширеному примітивному розумінні широким загалом
населення та різними елітними групами змісту державної архітектоніки.
Відтак стає абсолютно логічним його симбіозний генотип, що об’єднував
радянську владну модель з новоствореними фасадними інституціями
названими
демократичними.
Тому
не
випадково
віце-президент
американського Національного фонду підтримки демократії Надія Дюк у
праці «Наступне покоління в Росії, Україні та Азербайджані: молодь,
політика, ідентичність та зміна» розділ про Україну назвала: «Україна:
земля парадоксів»15. Адже інколи суспільну парадоксальність складно
навіть пояснити з логічної точки зору співіснування протилежних речей та
фактів, як і з’ясувати їх причинно-наслідковий зв'язок.
Парадоксальність таких українських реалій пов’язана з багатьма
причинами: чи були елітні групи здатні здійснити демократичні
перетворення; чи диспонувала суспільна свідомість готовністю сприймати
ідеї демократії; чи існувала стратегія реформ трансформаційного
характеру; чи були відповідні внутрішні умови, щоб здійснювати ефективну
демократизацію без прояву вище названих парадоксів; чи закінчиться
процес популістських обіцянок, які ніколи не призводять до суспільно
14

Гальчинський А.С. Час національного пробудження: публіцистичне есе. – Київ,
2004. – C. 9.
15
Diuk N. The Next Generation in Russia, Ukraine, and Azerbaijan: Youth, Politics,
Identity, and Change. New Jork: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. P. 33.
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значущих результатів? тощо Наведений аналіз свідчить про суперечливість
українських процесів об’єктивного і суб’єктивного характеру. Суспільство
перебуває у стані очікувань.
Надії і сподівання українського суспільства потрібно трансформувати
у знання та навички, які необхідно застосовувати в розбудові ефективної
моделі демократії в Україні. На жаль, із початком трансформаційних
процесів питання освіти для демократії в Україні було проігноровано,
оскільки не вважалось пріоритетним. Лише зовсім недавно, після активних
протестних рухів, які переросли у дві великі революції періоду
незалежності, відчутним став суспільний запит на громадянську освіту.
Звичайно, на різних суспільних рівнях здійснювалося навчання
окремих елементів громадянської освіти, але комплексного підходу до
розуміння та закладення основ її впровадження відбулося на початку 2000х років. Президією Академії педагогічних наук України в 2000 р. було
затверджено першу Концепцію громадянського виховання дітей і молоді. У
цій концепції «громадянська освіта» розглядалася науковцями як складова
«громадянського виховання». Наступною була Концепція громадянської
освіти в середній школі України, яку розробили українські вчені у рамках
проекту «Освіта для демократії в Україні». У 2012 р. здійснюється наступна
спроба розробити та затвердити концепцію громадянської освіти на
міністерському рівні. 3 жовтня 2018 р. Кабінет Міністрів схвалив Концепцію
розвитку громадянської освіти в Україні. Згідно із цим документом
громадянська освіта розглядається як «навчання та громадянське
виховання на основі національних та загальнолюдських цінностей». У
Концепції визначено два ключові напрями:
1) правова освіта громадян;
2) реалізація права на участь.
Здійснюватиметься громадянська освіта як в системі формальної,
неформальної, так і інформальної освіти16.
Наприкінці березня 2019 р. Міністерство освіти і науки України
винесло на громадське обговорення проект «Стратегії розвитку
громадянської освіти на період до 2022 р.», реалізація якої передбачена
концепцією і планом заходів, спрямованих на консолідацію українського
суспільства.
У
стратегії
визначено
умови
формування
цілісної
системи
громадянської освіти, створення умов для забезпечення її функціонування,

16

Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні / Кабінет
Міністрів України. [Електронний ресурс]. – URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/proshvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini
(дата
звернення:
16.07.2019).
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починаючи із демократизації освітнього середовища17. Відзначимо, що у
рамках впровадження концепції Нової української школи з 2018 р. учні 10х класів розпочали вивчення інтегрованого курсу «Громадянська освіта».
Громадянська освіта в Україні здійснюється не лише у школі, але й
також в позашкіллі, в структурах громадянського суспільства. Вдалим
прикладом є проекти, які реалізуються в системі позашкільної освіти Малою
академією наук України, зокрема Школа громадянської і волонтерської
участі та патріотичного виховання «Агенти змін», Міжнародна освітня
програма «Destination Imagination», школи культурної дипломатії тощо. На
переконання її Президента Станіслава Довгого, «Мала академія наук
України є системою формування нової інтелектуальної еліти країни, еліти,
яка ґрунтується на засадах загальнолюдських, демократичних цінностей:
вільного
мислення
та
свободи
слова,
свободи
віросповідання,
толерантності, гендерної рівності, високих етико-моральних стандартів»18.
У Школі громадянської і волонтерської участі та патріотичного
виховання «Агенти змін» навчання спрямоване на формування свідомої
ролі її учасників у суспільстві, заохочення їх до участі у процесі впливу на
розвиток соціуму. Результатом участі є створений та реалізований у своїй
громаді проект соціального або культурного спрямування. У межах
Суспільного виклику Міжнародної освітньої програми «Destination
Imagination», ліцензованим партнером якої в Україні є Національний центр
«Мала академія наук України», команди учнів аналізують проблеми своєї
громади та здійснюють спроби їх вирішити через створення та реалізацію
проектів. Вони досліджують вплив цих проектів на майбутній розвиток
громади, залучають партнерів ззовні, а отримані результати представляють
на олімпіаді. У школах культурної дипломатії учні як з України, так і інших
країн, зокрема Польщі, вивчають основи та вдосконалюють навички
міжкультурної комунікації, розвивають ціннісно-світоглядні компетенції
тощо.
Висновки. Порівняльний аналіз трансформаційних процесів у Польщі
й Україні, які відбуваються під впливом громадянської освіти дозволив
зіставити їх особливості у двох сусідніх державах. В обох країнах існує
усвідомлене переконання щодо важливої ролі громадянської освіти у
17

МОН пропонує для громадського обговорення стратегію розвитку громадянської
освіти на період до 2022 року. Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс].
–
URL:
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennyastrategiyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-na-period-do-2022-roku
(дата
звернення:
18.07.2019).
18
Коваленко О. Станіслав Довгий: «Висока оцінка ЮНЕСКО роботи МАН...».
Дзеркало Тижня. [Електронний ресурс]. – URL: https://dt.ua/EDUCATION/stanislav-dovgiyvisoka-ocinka-yunesko-roboti-man-spriyatime-poshirennyu-nashih-pedagogichnih-praktiksered-krayin-uchasnic-ciyeyi-organizaciyi-257583_.html (дата звернення: 10.07.2019).
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звершенні
демократичних
перетворень,
забезпеченні
сталого
демократичного розвитку. Громадянська освіта уможливлює миротворчі
процеси, розвиток громадянського суспільства таким чином, аби воно
переставало виконувати роль рятівника у ситуаціях загрози демократії, а
натомість виступало творцем нової демократичної реальності. Це
залежатиме від ефективності процесів з формування громадянських
компетентностей громадян, усвідомлення ними своєї ролі в демократичній
державі. І це потрібно здійснювати, починаючи з дитячого віку, шляхом
вироблення у підростаючого покоління свідомої, активної та ініціативної
позиції, сміливості і відповідальності за розвиток як своєї громади, так і
країни загалом.
Бібліографія
1. Гальчинський А.С. Час національного пробудження: публіцистичне есе.
– Київ, 2004. – 152 с.
2. Дмитренко М.А. Формування політичної культури суспільства в
трансформаційний період. – Київ: НПУ, 2006. – 192 с.
3. Іванов М.С. Політична освіта в контексті політичних трансформацій
суспільства. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 280 с.
4. Кин Дж. Демократия и гражданское общество / Пер. с англ.; послесл.
М. А. Абрамова. – Москва: Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
5. Коваленко О. Станіслав Довгий: «Висока оцінка ЮНЕСКО роботи
МАН...».
Дзеркало
Тижня.
–
[Електронний
ресурс].
–
URL:
https://dt.ua/EDUCATION/stanislav-dovgiy-visoka-ocinka-yunesko-roboti-manspriyatime-poshirennyu-nashih-pedagogichnih-praktik-sered-krayin-uchasnic-ciyeyiorganizaciyi-257583_.html (дата звернення: 10.07.2019).
6. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн:
навч. посіб. для студ. вузів 2-ге вид., випр. – Київ : Професіонал, 2004. – 335 с.
7. МОН пропонує для громадського обговорення стратегію розвитку
громадянської освіти на період до 2022 року. Міністерство освіти і науки України.
– [Електронний ресурс]. – URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlyagromadskogo-obgovorennya-strategiyu-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-na-period-do2022-roku (дата звернення: 18.07.2019).
8. Пашук В. Статути «Просвіти» // Просвіта»: історія та сучасність. (18681998): зб. матеріалів та док. / упоряд., ред. В. Герман. – Київ: Просвіта: Веселка,
1998. – С. 16–26.
9. Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні: аналіт.
звіт / відп. ред. С. Рябов. – Київ: Тандем, 2004. – 79 с.
10. Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні /
Кабінет
Міністрів
України.
–
[Електронний
ресурс].
–
URL:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitkugromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini (дата звернення: 16.07.2019).
11. Рафальський
О.О.
Консолідація
українського
суспільства:
етнополітичний вимір. – Київ: Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. –400 с.

~ 387 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

12. Токвиль Алексис де. Демократия в Америке / Пер. с франц. – Москва:
Прогресс, 1992. – 554 с.
13. Diuk N. The Next Generation in Russia, Ukraine, and Azerbaijan: Youth,
Politics, Identity, and Change. – New Jork: Rowman & Littlefield Publishers, 2012. –
226 p.
14. Lauth H.-I., Merkel W. Zivilgesellschaft im Transformationsprozess.
Länderstudien zu Mittelost- und Südeuropa, Asien, Afrika, Lateinamerika und Nahost.
Politikwissenschaftliche Standpunkte. Mainz, 1997. Bd. 3. 385 s.
15. Napiontek O. Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa. Edukacja
obywatelska w działaniu / red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. S. 104–127.
16. O Centrum Edukacji Obywatelskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej: strona
internetowa. URL: https://ceo.org.pl/o-nas/o-ceo (dostęp: 19.07.2019).
Vasyl Lisnychyi, Vasyl Dunets

THE ROLE OF CIVIC EDUCATION IN DEMOCRATIC
TRANSFORMATIONS AND CONSOLIDATION OF SOCIETY
(CASE STUDY OF POLAND AND UKRAINE)
Summary. It is impossible to carry out democratic transformations in Ukraine,
which started with the proclamation of independence, as well as to ensure the gradual
democratic development of the country without the participation of the citizens in
socio-political, economic, cultural and other processes that require conscious and
active engagement. In such conditions, the urgent issue is to teach citizens the basics
of civic competencies necessary to live in a modern democracy, implemented through
the introduction of civic education. In this article, the authors distinguish the concepts
of ―civic education‖ and ―political education‖, which are often identified. At the same
time, they define the essence of civic education, its importance for democratic
development; reveal the interrelation with information and communication
technologies, as well as the impact on the consolidation of civil society. The authors
consider the practical implementation of civic education as an example of Poland and
Ukraine, as neighboring countries, in which the transformation of the system began
with a slight difference in time in the late-80s – the early 90s. The authors present
key aspects of the experience of democratic transformation in both countries, which
determined the course of their further development and how these events determined
the format of the implementation of civic education. An example of Poland, namely
the activities of non-governmental organizations, in particular the Center for Civic
Education, as well as teaching of civic education at school is analyzed. While in
Ukraine the legal basis for the introduction of civic education, which is defined at the
level of conceptual documents, are researched. As an example of good practices,
projects with elements of civic education implemented by the Junior Academy of
Sciences of Ukraine in the extracurricular education system are presented. Based on
the study, the role of civic education in the democratic transformations, peacemaking
processes, as well as the need for its education, starting with childhood, are
determined.
Key words: civic education, political education, civic competences, civil
society, consolidation, democratic transformation.
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Wasyl Lisnyczyj, Wasyl Dunec’

ROLA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W PRZEMIANACH
DEMOKRATYCZNYCH I KONSOLIDACJI SPOŁECZEŃSTWA
(NA PRZYKŁADZIE POLSKI I UKRAINY)
Streszczenie. Przeprowadzenie przemian demokratycznych w Ukrainie,
rozpoczętych od czasu ogłoszenia niepodległości, a także zapewnienie stopniowego
rozwoju demokratycznego kraju jest niemożliwe bez udziału obywateli w procesach
społeczno-politycznych, socjalnych, gospodarczych, kulturowych oraz innych, które
wymagają świadomego i aktywnego zaangażowania. W takich warunkach istotną
kwestią jest nauczanie obywateli w zakresie podstaw kompetencji obywatelskich
niezbędnych do życia we współczesnej demokracji, które są realizowane poprzez
wprowadzenie edukacji obywatelskiej. W tym artykule autorzy rozróżniają pojęcia
„edukacji obywatelskiej‖ i „edukacji politycznej‖, które są często utożsamiane.
Jednocześnie określają istotę edukacji obywatelskiej, jej znaczenie dla rozwoju
demokratycznego, ujawniają zarówno wzajemne powiązania z technologiami
informacyjnymi i komunikacyjnymi, jak i wpływ na konsolidację społeczeństwa
obywatelskiego. Szczególną uwagę w artykule autorzy zwrócili na praktyczną
realizację edukacji obywatelskiej na przykładzie Polski i Ukrainy jako krajów
sąsiadujących, w których z niewielką różnicą w czasie rozpoczęła się transformacja
ustrojowa pod koniec lat 80-tych – początek 90-tych. Przedstawiono kluczowe aspekty
doświadczeń transformacji demokratycznej w obu krajach, które determinowały
przebieg ich dalszego rozwoju oraz sposób, w jaki wydarzenia te określały format
realizacji edukacji obywatelskiej. Na przykładzie Polski zostały przeanalizowane
działania
organizacji
pozarządowych,
w
szczególności
Centrum
Edukacji
Obywatelskiej, a także nauczanie edukacji obywatelskiej w szkole. Podczas gdy w
Ukrainie zbadano podstawy prawne wprowadzenia edukacji obywatelskiej,
zdefiniowanej na poziomie dokumentów koncepcyjnych. Jako przykład dobrej praktyki
przedstawiono projekty z elementami edukacji obywatelskiej, wdrażane przez Małą
Akademię Nauk Ukrainy w pozaszkolnym systemie edukacji. Na podstawie badania
określono rolę edukacji obywatelskiej w przemianach demokratycznych, procesach
pokojowych, a także potrzebę jej nauczania począwszy od dzieciństwa.
Słowa kluczowe: edukacja obywatelska, edukacja polityczna, kompetencje
obywatelskie, społeczeństwo obywatelskie, konsolidacja, przemiany demokratyczne.
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Iryna Slipuhina, Natalia Polihun,
Maksym Halczenko, Ihor Czerneckyj

REALIZACJA EDUKACJI SPECJALIZOWANEJ O SKIEROWANIU
NAUKOWYM W DZIAŁALNOŚCI STEM-LABORATORIUM «MANLab»
Streszczenie. Przeprowadzona analiza wykazała, że w dzisiejszym świecie
wartości technokracji są stopniowo zastępowane wartościami naukowej produkcji,
dystrybucji, konsumpcji i stosunku do wiedzy. W tym kontekście posiadanie przez
osobowość innowacyjnych, opartych na badaniach form myślenia i kompetencji
naukowej koreluje się teraz z konkurencyjnością na rynku pracy i udaną socjalizacją.
W publikacji rozważana jest istota koncepcji edukacji specjalizowanej o kierunku
naukowym (ESKN), a także warunki zaangażowania studiującej młodzieży do
działalności naukowej i naukowo-technicznej przez system wyspecjalizowanych szkół
średnich i ośrodków pozaszkolnych, w szczególności Małej Akademii Nauk Ukrainy.
Uzasadniono, że podejście STEM do nauczania na podstawie dydaktyki cyfrowej
ułatwia skuteczne i jak najszybsze wdrożenie ESKN. Wykazano, że środowisko
edukacyjne Laboratorium STEM „MANLab‖ jest edukacyjnym i naukowym systemem
metodycznym zintegrowanym ze środowiskiem społeczno-kulturowym. Celowo tworzą
się w nim niezbędne warunki społeczno-osobowe, informacyjne i technologiczne oraz
przestrzenno-materialne dla aktywnego udziału uczniów w rozwiązywaniu sytuacji
edukacyjnych i poznawczych, w szczególności społecznie istotnych sytuacji o
charakterze problemowym. Praktyczne osiągnięcia działań Laboratorium STEM
„MANLab‖ przyczyniają się do tworzenia i rozwoju dydaktyki cyfrowej, a ich testowanie
w praktycznych działaniach letnich szkół naukowych, w wyprawach edukacyjnych i
wycieczkach, w programach „Otwartego Laboratorium Edukacyjnego‖ jest potężnym
narzędziem motywującym uczniów do uzyskania ESKN. Przeprowadzone badania
wykazały, że wprowadzenie ESKN do systemu edukacyjnego Ukrainy powinno
odbywać się w warunkach integracji edukacji formalnej i nieformalnej oraz wymaga
rozwoju
teoretycznych
i
metodycznych
podstaw
specjalnych
programów
edukacyjnych,
których praktyczną
podstawą
powinno
być
zaawansowane
doświadczenie pedagogiczne.
Słowa kluczowe. Edukacja specjalizowana o kierunku naukowym, podejście
STEM do nauczania, Laboratorium STEM, „MANLab‖, dydaktyka cyfrowa, Narodowe
Centrum „Mała Akademia Nauk Ukrainy‖, Instytut Dziecka Zdolnego, letnie szkoły
naukowe, wyprawa edukacyjna.

Wprowadzenie. Współczesna pedagogika uważa proces wychowawczy
za otwarty, synergiczny system poznawczy. Interakcja społeczno-kulturowa
poprzez tworzenie ogólnych zasobów wiedzy jest najnowszym trendem w
europejskiej polityce edukacyjnej, która jest strategicznym zasobem
społeczeństwa do rozwiązywania interdyscyplinarnych zadań, w szczególności
zadań współczesnej edukacji. Należy zauważyć, że obecna polityka edukacyjna
Unii Europejskiej opiera się na doktrynie korzyści płynących z badań, która jest
podstawą europejskiej konkurencyjności, a wczesne przygotowanie kadry
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naukowej (z ławki szkolnej) kształci strategiczne zasoby społeczeństwa 1.
Europejska analiza socjologiczna wykazała wysoki stopień zbieżności
kompetencji „zatrudnieniowych‖ z kompetencjami badawczymi, dlatego aby
stać się materialnie i społecznie skutecznym, konieczne jest nabycie
kompetencji w tworzeniu nowej wiedzy 2. Szybkość zmian technicznych i
technologicznych we współczesnym świecie wymaga od osoby innowacyjnych,
opartych na badaniach form myślenia, a jej udana socjalizacja koreluje się
teraz z kompetencjami naukowymi. Dziś problem zasobów ludzkich, które
mogą tworzyć i wprowadzać nową wiedzę do procesów społecznogospodarczych i technologicznych, jest dotkliwy. Stopniowo wartości
technokracji zastępowane są wartościami naukowej produkcji, dystrybucji,
konsumpcji i stosunku do wiedzy (―facts, information, and skills acquired by a
person through experience or education‖3), która powinna stać się miarą
bogactwa i determinować rozwarstwienie społeczeństwa.
Edukacja specjalizowana o kierunku naukowym
Konieczność tworzenia innowacyjnej edukacji na Ukrainie jest prawnie
określona w Ustawach Ukrainy „O edukacji‖ (art. 21 „Specjalistyczna
edukacja‖) oraz „O naukowym, naukowo-technicznym działaniu‖ (art. 26
„Zaangażowanie młodzieży uczniowskiej w działalność naukową, naukowotechniczną‖). Tak więc edukacja specjalizowana o kierunku naukowym (ESKN)
jest uważana za „rodzaj specjalistycznej edukacji, opartej na nauczaniu
skoncentrowanemu na badaniach, mających na celu dogłębne badanie
przedmiotów profilowanych i nabywanie kompetencji niezbędnych do dalszej
badawczej, eksperymentalnej, projektowej, wynalazczej działalności‖4. Ponadto
„państwo stwarza warunki dla zaangażowania młodych ludzi do działalności
naukowej i naukowo-technicznej przez system wyspecjalizowanych szkół
średnich i ośrodków pozaszkolnych, w szczególności liceów naukowych i szkół z
internatem naukowym, Małą Akademię Nauk Ukrainy lub innych podobnych

1

Research Excellence Framework 2021. URL: https://www.ref.ac.uk/news// (Accessed
on: June, 12, 2019).
2
Maripaz C. Abas, Ombra A. Imam. Graduates’ Competence on Employability Skills and
Job Performance // «International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)»
Vol.5, No.2, June 2016, pp. 119-125. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1108534.pdf.–
P.120. (Accessed on: June, 18, 2019).
3
Oxford Dictionary. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/knowledge.
(Accessed on: July, 08, 2019).
4
Про
освіту:
Закон
України
від
05.09.2017
№
2145-VIIІ.
URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page (дата звернення: 20.06.2019).
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instytucji edukacji pozaszkolnej‖5. W dokumentach programowych oświaty
krajowej szczególną uwagę zwraca się na potrzebę wykorzystywania
badawczych form nauczania już w wieku szkolnym, w szczególności
„przestrzeń edukacyjna będzie infrastrukturą do zapewniania różnych form
uczenia się ... kształtowania umiejętności w działalności naukowej i
wynalazczej‖6 .
Należy zauważyć, że z jednej strony ESKN ze swej natury jest dwu
funkcyjna, ponieważ jest jednocześnie obszarem przecięcia dwóch tworzących
system instytucji społecznych – nauki i edukacji, z drugiej zaś strony jej
praktyka jest wrażliwa na procesy społeczno-ekonomiczne i wyprzedza rozwój
jej teorii7.
Analiza doświadczeń światowych pozwoliła wyróżnić dwa podejścia do
interpretacji pojęcia „edukacji naukowej‖ jako celowej aktywności poznawczej8.
Pierwsze podejście skupia się na rozwoju zdolności intelektualnych i twórczych
opartych na naturalnej ciekawości dziecka wykorzystującej metodę badawczą
poznania świata; jest zapewniona w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i
informalnej,
z
celowym
zaangażowaniem
zasobów
edukacyjnych
podstawowego,
dodatkowego,
wyższego
i
wstępnego
wykształcenia
zawodowego, instytucji naukowych, muzeów, organizacji pozarządowych,
zakładów produkcyjnych, struktur biznesowych itp.
Drugie podejście wyróżnia ESKN jako rozwijanie zdolności do twórczości
naukowej i naukowo-technicznej w procesie specjalistycznego nauczania
studentów, którzy są skłonni do działalności naukowej i inżynierskiej; jest ona
zrealizowana w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach pozaszkolnych, a
następnie w szkołach wyższych i innych wyspecjalizowanych instytucjach
szkolnictwa wyższego.
Należy zauważyć, że oba podejścia obejmują integrację instytucji
edukacyjnych z systemem powiązań zawodowych instytucji społecznych. W
Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 25.11.2015. –
№ 848-VIII. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page. (дата звернення:
07.07.2019).
6
Нова українська школа. Концепцептуальні засади реформування середньої школи.
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf. (дата звернення: 18.06.2019).
7
National
Center
for
Science
Education.
Annual
Report
2017.
URL:
https://ncse.com/files/2017AnnualReport.pdf/ (Accessed on: June, 23, 2019).
8
Поліхун Н. І., Сліпухіна І. А. , Чернецький І. С. Наукова освіта як інновація в
системі освіти України // Наукові записки.– Вип. 168.– Сер.: Пед. науки.– Кропивницький:
РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018.– С. 186-189. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/2014rik/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku/sektsiia-3/356-general-information/naukovichasopysy-tsdpu/pedahohichni-nauky/9117-naukova-osvita-yak-innovatsiya-v-systemi-osvityukrayiny . – C.188. (дата звернення: 23.06.2019).
5
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tym środowisku edukacyjnym istnieją dwa bieguny pedagogiczne: tradycyjny
zespół pedagogiczny z jednej strony oraz naukowcy, specjaliściprzedstawiciele prawdziwej praktyki – z drugiej. W takich warunkach szkolne
klasy są tylko jednym z możliwych miejsc wiedzy o świecie, a funkcja
nauczycieli jest przenoszona z posiadaczy i kluczowych tłumaczy wiedzy na
rzecz opiekunów i koordynatorów procesu edukacyjnego.
Jako przedstawiciele Centrum Edukacji Naukowej UNESCO w 2017 r.
specjaliści Narodowego Centrum „Mała Akademia Nauk Ukrainy‖ (NC MANU)
oraz Instytutu Dziecka Zdolnego Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych
Ukrainy (IDZ NANPU) uczestniczyli w codwuletnim forum naukowym „The 8th
World Science Forum on Science for Peace‖. Podobnie jak na poprzednich
forach, po zakończeniu została opracowana wspólna deklaracja, do której
przyjęto poprawkę od IDZ NANPU: Edukacja o kierunku naukowym oparta na
badaniach / dociekliwości jest niezbędna do kształtowania krytycznego
myślenia, budowania i wspierania cywilizowanych gospodarek opartych na
wiedzy. Długoterminowy pokój można osiągnąć w naszym świecie tylko wtedy,
gdy wiedza naukowa stanie się podstawą podejmowania decyzji politycznych, a
nauka i myślenie oparte na dowodach będą wspierane i zyskują autorytet na
wszystkich poziomach społeczeństwa, gdy wolność myśli jest kultywowana
jako ważny czynnik nauki i badań, a prawo powszechne do nauki jest
promowane i zapisywane na poziomie regionalnym i globalnym9.
Należy zauważyć, że ważnym aspektem tworzenia teoretycznych i
metodologicznych podstaw edukacji naukowej jest konieczność opracowania i
wdrożenia konkretnych metod praktycznych, które obecnie opierają się na
umiejętnościach cyfrowych.
Dydaktyka cyfrowa
Umiejętność korzystania z technologii cyfrowych w kontekście stosowania
do nauk przyrodniczych oznacza przede wszystkim zdolność i gotowość do
korzystania z cyfrowych środków uzyskania, przetwarzania, interpretowania i
demonstrowania danych badawczych.
W latach 2013-2018 eksperci naukowi i pedagogiczni Laboratorium
MANLab NC MANU opracowali i przetestowali z udziałem nauczycieli i
studentów ze wszystkich regionów Ukrainy prace laboratoryjne, edukacyjne i
badawcze wykorzystując możliwości nowoczesnego sprzętu cyfrowego
(kompleksy pomiarowe, cyfrowe wideo / audio i mikroskopy, programy
9

Declaration of the 8th World Science Forum on Science for Peace: Text adopted on 10
November
2017,
Dead
Sea,
Jordan.
URL:
https://2017.worldscienceforum.org/data/cikkek/110/1100/cikk110045/Declaration_leaflet_E.pdf. – P. 3. (Accessed on: June, 18, 2019).
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analityczne i symulacyjne), co stanowi istotny wkład w rozwój teorii i praktyki
cyfrowej dydaktyki na Ukrainie10. Otrzymane pozytywne innowacyjne
doświadczenie pedagogiczne stworzyło podstawy do stwierdzenia o pojawieniu
się dydaktyki cyfrowej w wyniku interakcji technologii psychopedagogicznych,
informacyjnych i cyfrowych11. Opiera się ona na efektywnym wykorzystaniu
nowoczesnych
cyfrowych
obiektów
edukacyjnych
w
innowacyjnych
środowiskach edukacyjnych. Najtrudniejszym etapem jego realizacji jest
projektowanie cyfrowych zasobów edukacyjnych. Istotnym problemem jest to,
że w wielu przypadkach społeczno-techniczna konfiguracja cyfrowego uczenia
się jest zasadniczo tradycyjnym formatem edukacji w nieco ulepszonej formie
„cyfrowej‖.
Cyfrowe narzędzia do nauki działają jednocześnie jako metoda, środek i
rezultat uczenia się, ukazując w ten sposób ich interdyscyplinarność, która jest
obecnie trendem pedagogicznym.
Podejście STEM do uczenia się i jego implementacja
Z drugiej strony, szczególne nadzieje w kontekście rozwoju ESKN opierają
się na podejściu STEM do uczenia się. Jego charakterystyczną cechą jest również
podejście interdyscyplinarne: zastosowanie praktycznych podejść do badania
dyscyplin przyrodniczych i matematycznych. Model poznawczy stworzony w ten
sposób przez podmiot edukacji w świadomości przedmiotu edukacji jest w dużej
mierze spersonalizowany i nie ogranicza się do metodologii niektórych dyscyplin
naukowych, a na poziomie osobistym zapewnia autentyczne doświadczenie
praktyczne i kształtowanie wiedzy przedmiotowej, a w społeczeństwie - gotowość
do dalszego zatrudnienia zgodnie z wymaganiami XXI wieku 12.
Integralną częścią edukacji STEM jest sieć ośrodków i laboratoriów STEM
- organizacji edukacyjnych, których celem jest promowanie rozwoju globalnej
siły roboczej XXI wieku13. Tworzone one są przy wyższych, ogólnokształcących
10

Сліпухіна І. А.,
Поліхун Н. І.,
Чернецький І. С. Педагогіка
ХХІ
століття:
формування цифрової дидактики // Зб. наук. пр.: педагогічні науки. – Херсон: ХДУ, 2018.
–
№ 83.
–
Т. 1.
–
С.231–237.
URL: http://www.ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_83/part_1/45.pdf.
–
C. 233.
(дата
звернення: 21.06.2019).
11
Биков В.Ю., Лещенко М.П. Цифрова гуманістична педагогіка: актуальні проблеми
педагогічних досліджень у галузі використання ІКТ в освіті // Інформаційні технології і
засоби навчання. 2016. № 3 (53). С. 1-17.– C. 11.
12
STEM
2026:
A
Vision
for
Innovation
in
STEM
Education.
URL:
https://innovation.ed.gov/files/2016/09/AIR-STEM2026_Report_2016.pdf. (Accessed on: April,
12, 2019) .
13
Hom E. J. What is STEM Education? // ―Live Science Contributor‖. URL:
http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html. (Accessed on: April, 12,
2019).
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i
pozaszkolnych
instytucjach,
laboratoriach
naukowych,
specjalnie
zorganizowanych przestrzeniach edukacyjnych z odpowiednim wyposażeniem
materialnym
i
technicznym,
programami
edukacyjnymi,
ekspertami
(naukowcami,
nauczycielami,
przedstawicielami
struktur
biznesowych,
14
konsultantami itp.) . Zidentyfikowaliśmy następujące kompetencje ośrodków i
laboratoriów STEM 15:

ustanowienie dynamicznych partnerstw i współpracy między
ogólnokształcącymi szkołami, uniwersytetami i innymi instytucjami szkolnictwa
wyższego, przedstawicielami biznesu i przemysłu w celu wdrożenia inicjatyw
STEM w dziedzinie edukacji;

inicjowanie, organizowanie i zarządzanie pilotażowymi programami
edukacyjnymi, które umożliwiają uczniom studiowanie i pracę w różnych
środowiskach kulturowych w celu rozwiązywania problemów globalnych,
zdobywania prawdziwego doświadczenia w nauce, technice i technologii, na
przykład w międzynarodowych ekspedycjach geograficznych, obserwacjach
astronomicznych, 3D drukowaniu dla tworzenia artefaktów przyszłości itp.;

koordynacja
działań
międzynarodowych
szkół,
konferencji,
sympozjów w dziedzinie edukacji STEM i rozwoju technologii, okrągłych stołów
do omawiania ważnych osiągnięć nowych w polityce publicznej oraz wpływ
innowacyjnych globalnych programów edukacyjnych STEM na te wydarzenia z
udziałem liderów i praktyków edukacji światowej, prowadzenie dyskusji
tematycznych itp.;

szkolenia dla odpowiednich rodzajów działań nauczycieli, szkolenie
systematyczne, doradztwo, przywództwo oraz wszelkie niezbędne wsparcie w
realizacji programów STEM.
Działania Laboratorium STEM «MANLab»
Na Ukrainie istnieje system zaangażowania utalentowanych uczniów do
działalności badawczej, w szczególności poprzez ich udział w różnych
programach konkursowych NC MANU. Ostatnim czasem pojawia się coraz
więcej projektów i programów mających na celu stworzenie kreatywnego
środowiska dla rozwoju i wspierania talentu dzieci, z naciskiem na stosowanie
podejść i metod rozwoju innowacji, wynalazczości, badań itp. IDZ NANPU we
współpracy
z
NC
MANU
prowadzi
badania
problemów
wsparcia
14

Vilorio
D.
STEM
101:
Intro
to
tomorrow’s
jobs.
URL:
https://www.bls.gov/careeroutlook/2014/spring/art01.pdf. (Accessed on: April, 12, 2019).
15
Стрижак О., Сліпухіна I., Поліхун Н., Чернецький І. STEM-освіта: основні дефініції
// Інформаційні технології і засоби навчання – К.:ІІТЗН НАПН України, 2017. – Т. 62. –
№ 6. – С. 16-33. – URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1753/1276
(дата звернення: 15.06.2019).
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psychologicznego i pedagogicznego uzdolnionych dzieci, które są skłonne do
badań, jak i specjalnych programów edukacyjnych ESKN.
Szczególną uwagę zasługują wirtualne środowiska edukacji STEM, na
przykład edukacyjne i naukowe środowisko innowacyjne Laboratorium STEM
„MANLab‖16, którego funkcjonowanie zapewnia się przez dział tworzenia
edukacyjno-tematycznych systemów wiedzy NC MANU w trybie wirtualnym i
rzeczywistym. Jest to portal zawierający kilka grup danych. Informacja dla
nauczycieli na temat ogólnej metodologii wdrażania projektów STEM / STEAM
oraz podstaw dydaktyki cyfrowej jest przedstawiona w rozdziale „Gabinet
metodologiczny‖. Pomysły i zmiany metodologiczne w akademickich badaniach
STEM / STEAM dla uczniów zostały przedstawione w rozdziałach „Badania‖ i
„Metodyki‖. Należy zauważyć, że badania, dotyczące dyscyplin przyrodniczych i
humanistycznych, które przedstawione są w formie prac badawczych, zostały
pogrupowane według podrozdziałów:
 Science – zgodnie ze szkolnymi naukami przyrodniczymi: fizyką,
astronomią, chemią, biologią, geografią, mineralogią i ekologią;
 Technology – zgodnie z nowoczesnymi technologiami: biotechnologia,
materiałoznawstwo,
informacja,
chemia,
nanotechnologia,
żywność,
technologie medyczne i energia;
 Engineering
–
modelowanie,
prototypowanie,
projektowanie
technologiczne, działalność patentowa, projektowanie;
 Arts / All – zgodnie ze szkolnymi naukami humanistycznymi i
ekonomicznymi: język ukraiński i języki obce, historia, sztuka, design,
ekonomia, prawo;
 Math – algebra, geometria, matematyka wyższa.
Rozdział „Testowanie‖ portalu Laboratorium STEM „MANLab‖ zawiera zdalne
narzędzia do diagnozowania interesów dziecka w naukach przyrodniczych i
pozwala na połączenie badań indywidualnych i grupowych w trybie wirtualnym
i rzeczywistym.
Tak więc w środowisku edukacyjnym Laboratorium STEM „MANLab‖
można wyróżnić takie składniki:
 informacyjno-technologiczne
(programy
edukacyjne,
materiały
dydaktyczne, laboratoria wirtualne);
 przestrzenno-materialne (wyposażenie od wiodących producentów
krajowych i zagranicznych);
 społeczno-osobowe (studenci ogólnych i pozalekcyjnych placówek
edukacyjnych, studenci szkół wyższych, pracownicy naukowi, naukowo-

16

STEM-лабораторія МАНЛаб.
18.06.2019).

– URL: http://stemua.science. (дата звернення:
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pedagogiczni i pedagogiczni, wolontariusze z różnych branż i entuzjaści
edukacji STEM na Ukrainie).
Wykłady i zajęcia naukowe dla nauczycieli dotyczące rozwoju
umiejętności badawczych, wsparcia pedagogicznego działalności badawczej
uczniów NC MANU, a także szkolenia i zajęcia praktyczne dla uczniów z
różnych miast Ukrainy w ramach projektu NC MANU „Otwarte Laboratorium
Edukacyjne‖ wdrażają w praktykę edukacyjną naukowe opracowania IDZ
NANPU.
STEM-laboratorium MANLab zapewnia letnim szkołom przyrodniczym
wsparcie w zakresie nauki i metodologii 17 – jeden z wielu projektów
edukacyjnych NC MANU. Przez cały tydzień uczniowie NC MANU mają okazję,
aby pod opieką specjalistów i naukowców NC MANU, pracować nad projektami
naukowymi i inżynieryjnymi, kształcić i rozwijać umiejętności formułowania
zadań i opracowania planu działań, zdobywać doświadczenie w pracy
zespołowej na prawdziwym projekcie badawczym, poszerzać i pogłębiać wiedzę
w interesujących dziedzinach nauki, skutecznie prezentować projekty w kilku
językach. Przykładami projektów badawczych zaproponowanych w tegorocznej
szkole fizycznej były: badanie ultradźwiękowego efektu kapilarnego, badanie
efektu fotoakustycznego, badanie soczewki akustycznej z balonu, badanie
zmiany dźwięku podczas obrotu dysku Eulera, badanie wibracji dźwięku, które
powstają podczas zderzenia ceramicznych magnesów o kulistym kształcie.
Jednym z innowacyjnych obszarów działalności edukacyjnej jest
prowadzenie wypraw badawczo-rozwojowych w ramach projektu NC MANU,
podczas którego odbywa się praktyczna realizacja metod edukacji naukowej w
prawdziwym badaniu przedmiotów przyrodniczych w regionie szkoły. Uczniowie
biorą aktywny udział w rozwiązywaniu sytuacji naukowo-poznawczych,
społecznie znaczących o charakterze problematycznym, dotyczących regionu
ich bezpośredniego zamieszkania.
Interdyscyplinarne, zorientowane na praktykę zadania edukacyjne są
realizowane w kompleksowym badaniu naturalnych obiektów krajowych w
trakcie edukacyjnych wycieczek przyrodniczych lub wypraw „Mój aksjomat
nieskończoności‖18, które odbywają się 2-3 razy w roku zgodnie z programem
opracowanym przez organizatorów wraz ze specjalistami. Złożone badania
akurat naturalnych obiektów pozwalają na połączenie praktycznych zadań w
17
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celu rozwijania umiejętności badawczych i umiejętności tworzenia wiedzy w
zakresie fizyki, geologii, mineralogii, chemii, biologii, ekologii i wielu innych
dyscyplin, z naciskiem na rozwój poznawczo-mentalny i twórczych cech
uczniów, kształtowania umiejętności pracy z rzeczywistymi problemami
otaczającego świata, gotowość do rozwiązywania złożonych zadań, krytyczne i
kreatywne myślenie itp. W programie ekspedycji planowana jest współpraca
grupowa i zbiorowa, wymiana doświadczeń, relacje partnerskie, podział
kompetencji na każdym etapie pracy, w procesie oceny wyników, w organizacji
interakcji ze specjalistami itp. Do planowania zadań badawczych i samej
wyprawy zaangażowani są eksperci z wybranych tematów, które pomagają
opracować linię badań eksperymentalnych, wybrać odpowiednie metody,
urządzenia i materiały, udzielić uczestnikom porad dotyczących interpretacji
wyników, pewnych trendów w rozwoju badanych zjawisk, sformułowania
wniosków itp. Ważnym aspektem przy planowaniu wyprawy (wycieczki) jest
wybór terenu, który ma wystarczającą ilość materiałów do badań i koniecznie
zawiera problem lub kompleks problemów ekologicznych, ekonomicznych,
społecznych, historycznych itp. Stwarza to możliwości promocji własnych
hipotez, wdrażania dyskusji naukowej i pozyskiwania nowych danych, pewnego
społecznie istotnego wyniku badań eksperymentalnych przy użyciu
standardowych technik lub tych proponowanych przez specjalistów,
organizatorów wyprawy.
Dla przykładu przedstawimy zestaw zadań edukacyjnej i naukowej
wyprawy na szczyt Koczubejowski (Żółte Wody, obwód Dniepropietrowski),
obiekt przyrody o wyjątkowej historii geologicznej, unikalnym składzie
mineralogicznym (wydobycie rud uranu), anomalii magnetycznej, akumulacji
ciężkich metali pochodzenia naturalnego, specyficznej flory i fauny:
 zapoznać się z historią eksploatacji sztolni Koczubejowskiej;
 zbadać tło radioaktywne i indukcję pola magnetycznego Ziemi;
 zdefiniować minerały występujące w obszarze badawczym;
 opisać owady i zbiorowiska roślinne w obszarze badawczym;
 ujawnić wskaźnik zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi;
 przeprowadzić eksperymentalną weryfikację wpływu metali ciężkich na
skład biochemiczny roślin;
 zweryfikować
kwasowość,
przewodność
elektryczną,
obecność
2+
2+
3+
siarczanów, chlorków, jonów Pb , Cu , Fe w wodzie rzeki Ingulec.
W trwającej kilka miesięcy wyprawie uczestniczyli starsi uczniowie z
Kropiwnickiego i Żółtych Wód. Wyniki uzyskane w tym badaniu są podstawą do
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planowania dalszych badań przyrodniczych i są dostępne na stronach
internetowych NC MANU oraz szkól uczestniczących19.
Warunkiem wstępnym szerokiego wdrożenia podejścia edukacyjnego
STEM, jak każdego innego, jest dostępność metodologicznych opracowań,
opartych na odpowiednich zasadach tego podejścia, a także szkolenie
nauczycieli, którzy wdrażają podejścia zorientowane na STEM do uczenia się.
Na podstawie laboratorium badań eksperymentalnych z udziałem naukowców
IDZ NANPU odbywają się warsztaty edukacyjne i naukowe dla nauczycieli,
kierowników ośrodków naukowych, metodologów, menedżerów i innych
zainteresowanych osób – „Otwarte Laboratorium Edukacyjne‖20. Problemy
omawiane na seminariach: teoria i
praktyka edukacji naukowej,
interdyscyplinarne i praktyczne podejście do procesu uczenia się, planowanie i
zorganizowanie projektów STEM, podstawy cyfrowej dydaktyki, praktyka
korzystania z cyfrowych systemów pomiarowych w organizacji badań
naukowych.
Na przykład, przedstawimy program seminarium naukowego i
praktycznego „Projekt badawczy STEM: planowanie, organizacja, wdrażanie‖:
1. Projekt badawczy STEM w warunkach integracji edukacji formalnej i
nieformalnej.
2. Rodzaje, możliwości i przykłady realizacji projektów STEM na Ukrainie.
3. Zajęcie praktyczne „Projekt badawczy STEM „Tajemnicy zielonego liścia‖.
4. Dyskusja na temat: Problemy i perspektywy realizacji projektów
badawczych STEM na Ukrainie.
W procesie przygotowania do seminarium, jak i podczas przeprowadzono
badanie poglądów uczestników seminarium na temat niektórych problemów
związanych z budowaniem ESKN w edukacji formalnej, zgodnie z Ustawą
Ukrainy „O edukacji‖, której programy zostały opracowane w edukacji
nieformalnej, a przede wszystkim w NC MANU. Zbadaliśmy postawę
nauczycieli, menedżerów i metodologów we wdrażaniu projektów badawczych
STEM w zakresie integracji edukacji formalnej i nieformalnej. W ankiecie wzięło
udział 48 respondentów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w seminarium, z
czego 54% ma doświadczenie w organizacji projektów badawczych STEM.
Wyniki badania były następujące. Na pytanie „Co bardziej znacząco wpływa na
pobudzenie zainteresowania dyscyplinami STEM‖ 45% respondentów uważa, że
edukacja nieformalna, 2% - formalna, a 52% uważa, że zarówno formalna i
19
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Мала
академія
наук.
URL:
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Лабораторія МАНЛаб (науково-дослідницька лабораторія НЦ МАНУ). URL:
https://www.facebook.com/groups/1478556822414112/. (дата звернення: 15.06.2019).
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nieformalna. Na pytanie „Na ile można zintegrować programy edukacji
nieformalnej z systemem edukacji formalnej‖ tylko 26% respondentów
wskazało najwyższy poziom prawdopodobieństwa. Najwyższy poziom
znaczenia miały 60% respondentów na temat współpracy z instytucjami
naukowymi, produkcyjnymi i kulturalnymi w promowaniu integracji edukacji
formalnej i nieformalnej; 88% respondentów opowiedziało się za dostępnością
laboratoriów badawczych i nowoczesnych narzędzi nauczania w promowaniu
integracji edukacji formalnej i nieformalnej. Odnośnie istniejących problemów,
które utrudniają realizację projektów STEM w dziedzinie badań naukowych w
systemie szkolnictwa średniego (pytanie otwarte), respondenci wyrazili
następujące (zestawione według znaczenia oceny): wsparcie finansowe i
logistyczne, gotowość nauczyciela, słaba interakcja ze specjalistami, brak
opracowanych programów szkoleniowych, nieprzygotowane ramy prawne i
regulacyjne, brak motywacji nauczycieli i menedżerów, stereotypy i wyraźne
rozróżnienie między funkcjami edukacji formalnej i nieformalnej, przeciążenie
programów szkoleniowych, potrzeba specjalnej literatury naukowej i
metodologicznej, niska gotowość uczniów do samodzielnej nauki w celu
pogłębienia wiedzy. Badanie potwierdza zatem aktualność i konieczność
istotnych przekształceń integracyjnych w systemie edukacji szkolnej i
pozaszkolnej.
Wnioski. Wdrożenie ESKN powinno odbywać się w specjalnym
edukacyjnym i naukowym środowisku innowacyjnym – w systemie, który
celowo tworzy niezbędne społeczno-osobowe, informacyjne i technologiczne
oraz przestrzenno-materialne warunki do aktywnego udziału w rozwiązywaniu
problemów edukacyjnych i poznawczych, problemów o szczególnie ważnym
charakterze społecznym oraz transferu metod i wyników działań edukacyjnych
i poznawczych do własnego doświadczenia ucznia.
Środowisko edukacyjne Laboratorium STEM „MANLab‖ jest platformą
metodologiczną nauczania i badań, która reprezentuje innowacyjne
doświadczenie pedagogiczne, integrując podejście STEM z tworzeniem pracy
badawczej i dydaktyką cyfrową. Jest ono zintegrowane z systemem społecznokulturowego środowiska, a zatem jest elastyczne i „wrażliwe‖ na wpływy
zewnętrzne, na przykład techniko-technologiczne.
Kluczową cechą Laboratorium STEM „MANLab‖ w kontekście wdrożenia
ESKN jest to, że materiały dydaktyczne mogą być wykorzystywane w innych
rodzajach edukacji nieformalnej, takich jak letnia szkoła nauki, wyprawy
badawcze i wycieczki, które są potężnym środkiem motywowania uczniów.
Opracowanie teoretycznych i metodologicznych zasad organizacji studiów
edukacyjnych, warsztatów badawczych, wypraw edukacyjnych i naukowych z
wykorzystaniem sprzętu cyfrowego, przeprowadzonych przez pracowników
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Laboratorium STEM „MANLab‖ NC MANU, potwierdziło ich skuteczność.
Aprobata w praktycznej pracy letnich szkół naukowych w programach
„Otwartego Laboratorium Edukacyjnego‖ jest pierwszym krokiem w kierunku
rozwoju teorii i praktyki ESKN na Ukrainie.
Badanie wykazało, że rozwój ESKN na tle wprowadzenia podejścia STEM
do edukacji powinien odbywać się w kontekście integracji edukacji formalnej
oraz
nieformalnej
i
wymaga
opracowania
specjalnych
programów
edukacyjnych, których praktyczną podstawą powinno być innowacyjne
doświadczenie pedagogiczne w realizacji takich projektów.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО
СПРЯМУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ STEM-ЛАБОРАТОРІІ «МАНЛаб»
Анотація. Доведено, що у сучасному світі цінності технократії поступово
замінюються цінностями наукового виробництва, поширення, споживання і
ставлення до знань. У цьому контексті наявність у особи інноваційних, науководослідницьких форм мислення, її наукова компетентність нині корелює з
конкурентною спроможністю на ринку праці і успішною соціалізацією. Розглянуто
сутність поняття «спеціалізована освіта наукового спрямування» (СОНС), а також
умови залучення учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності
через систему спеціалізованих загальноосвітніх і позашкільних закладів освіти,
зокрема, Малу академію наук України. Обґрунтовано, що STEM-підхід у навчанні
на основі використання цифрової дидактики сприяє ефективному впровадженню
СОНС з якомога раннього віку. Виявлено, що освітнє середовище STEMлабораторії «МАНЛаб» є інтегрованою з соціокультурним оточенням навчальнонауковою методичною системою. У ній цілеспрямовано створюються необхідні
соціально-особистісні, інформаційно-технологічні і просторово-матеріальні умови
для активної участі учнів у розв’язанні навчально-пізнавальних, зокрема,
соціально значущих ситуацій проблемного характеру. Практичні здобутки
діяльності STEM-лабораторії «МАНЛаб» сприяють становленню і розвитку
цифрової дидактики, а їх апробація у практичній діяльності літніх наукових шкіл,
у навчально-дослідницьких експедиціях і екскурсіях, програмах «Відкритої
освітньої лабораторії» є потужним засобом підвищення мотивації учнів для
здобуття СОНС. Проведене дослідження дозволило з’ясувати, що впровадження
СОНС в освітню систему України має відбуватися в умовах інтеграції формальної і
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неформальної освіти та потребує обгрунтування теоретичних і методичних засад
спеціальних освітніх програм, практичною основою яких має бути передовий
педагогічний досвід.
Ключові слова: спеціалізована освіта наукового спрямування, STEM-підхід
у навчанні, STEM-лабораторія, «МАНЛаб», цифрова дидактика, Національний
центр «Мала академія наук України», Інститут обдарованої дитини, літня наукова
школа, навчальна експедиція.
Iryna Slipukhina, Nataliia Polikhun ,
Maksym Halchenko, Ihor Chernetskyі

REALIZATION OF SPECIALIZED SCIENTIFICALLY
ORIENTED EDUCATION IN THE ACTIVITY
OF THE «MANLab» STEM LABORATORY
Summary. The analysis showed that in today's world the values of technocracy
are being gradually replaced by the values of scientific production, distribution,
consumption and attitude to knowledge. In this context, the presence of innovative,
research-based forms of thinking and scientific competence of the personality now
correlates with its successful socialization. The essence of the concept of specialized
scientifically oriented education (SSOE) is considered, as well as the conditions for
involving young people in scientific and scientific and technical activities through the
system of specialized secondary and supplementary educational institutions, in
particular, the National Centre ―Junior Academy of Sciences of Ukraine‖. It is
substantiated that the STEM approach to teaching on the basis of digital didactics
facilitates the efficient implementation of the SSOE as early as possible. It is shown
that as an educational environment STEM laboratory ―MANLab‖ is integrated with
socio-cultural environment by educational and scientific methodical system. It
purposefully creates the necessary socio-personal, informational and technological and
space-material conditions for the active participation of students in solving educational
and cognitive, in particular, socially significant situations of problematic nature. The
practical achievements of the activities of the STEM laboratory ―MANLab‖ contribute to
the establishment and development of digital didactics and their testing in the
practical activities of summer scientific schools, in educational research expeditions
and excursions, in the programs of the "Open Educational Laboratory" is a powerful
tool for motivating students to obtain a SSOE. The conducted research has shown that
the introduction of SSOE into the educational system of Ukraine should take place in
the conditions of the integration of formal and informal education and requires the
development of theoretical and methodical foundations of special educational
programs, the practical basis of which should be advanced pedagogical experience.
Key words: specialized scientifically oriented education, STEM approach to
education, STEM laboratory, MANLab, digital didactics, National Centre ―Junior
Academy of Sciences of Ukraine‖, Gifted Children's Institute, summer scientific school,
educational expedition.
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Марина Мельник

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ
ОБДАРОВАНОСТІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Анотація. Висвітлено результати багаторічних досліджень теоретикометодологічного і прикладного характеру відділу діагностики обдарованості
Інституту обдарованої дитини НАПН України. Викладено теоретичні та методичні
основи
ідентифікації
інтелектуальної,
академічної,
творчої,
естетичної
обдарованості у дітей та юнацтва. Висвітлено результати експериментального
вивчення когнітивних та особистісних чинників розвитку обдарованості.
Представлено емпірично виявлені особливості розвитку обдарованої особистості.
Узагальнено результати розроблення діагностичних методик з виявлення
обдарованості у дітей та молоді. Визначено академічну обдарованість як
сукупність здібностей легко і швидко отримувати нову інформацію і засвоювати її
незалежно від предметної ферис, описано її показники та принципи ідентифікації.
Схарактеризовано основні типи академічно обдарованих учнів. Обґрунтовано
дефініцію естетичної обдарованості як функціональну систему, інтегральним
параметром якої є здатність до оцінки. Визначено структуру естетичної
обдарованості. Описано оціночну функцію психіки в реалізації обдарованості в
цілому
та
естетичної
обдарованості
зокрема.
На
основі
результатів
експериментальної роботи схарактеризовано подібності і відмінності у проявах
академічної, інтелектуальної та творчої обдарованості учнів. Схарактеризовано
модель діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості
старшокласників. Висвітлено експериментально виявлені особистісні чинники
розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників. Описано відмінності у
когнітивно-поведінкових та особистісних проявах інтелектуально обдарованих
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, які захищають роботи на
відділеннях точних та гуманітарних наук Малої академії наук України.
Сформульовано основні досягнення й окреслено перспективи подальшого
дослідження проблеми діагностики обдарованості.
Ключові слова: обдарованість, інтелектуальна обдарованість, академічна
обдарованість, естетична обдарованість, психодіагностика обдарованості, методи
психодіагностики обдарованості.

Вступ. Успішна реалізація інтелектуально-творчого потенціалу
обдарованої особистості нині є одним з основних ресурсів соціального й
економічного розвитку держави. Вирішення означеної проблеми є
суб’єктивно цінним для кожної обдарованої особистості й об’єктивно
значущим для держави. Відтак актуальною є оптимізація освітнього
процесу в навчальних закладах, спрямована на психолого-педагогічний
забезпечення розвитку обдарованості.
Діагностика обдарованості нині не є самоціллю, а необхідною
складовою освітнього процесу, адже допомагає ідентифікувати дітей,
потенціал яких не розвивається в умовах масової «усередненої» освіти,
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визначити індивідуальні глибинні та ситуаційні фактори, що стимулюють
(або гальмують) реалізацію здібностей обдарованої дитини. Складність
такої роботи зумовлюється специфікою детермінації обдарованості: жодна
із особистісних чи когнітивних особливостей обдарованої особистості не
може бути визнана універсальною, оскільки обдарованість є результатом
функціонування та розвитку цілісної особистості в конкретному соціальнокультурному
контексті1.
Відтак
особливої
актуальності
набуває
обґрунтування теоретичних та методологічних засад психодіагностики
обдарованості на різних вікових етапах.
Саме на розв’язання цієї проблеми спрямована науково-дослідна
робота відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини
НАПН України. За час існування відділу співробітниками було здійснено
розв’язання спектру теоретико-методологічних та практичних завдань:
 з’ясування
теоретичних
та
методичних
основ
ідентифікації
інтелектуальної, академічної, творчої, естетичної обдарованості у дітей та
юнацтва;
 вивчення
когнітивних
та
особистісних
чинників
розвитку
обдарованості;
 дослідження особливостей розвитку обдарованої особистості;
 визначення
сензитивно
доцільних
методик
діагностики
інтелектуальної, академічної, творчої, естетичної обдарованості (тестових,
візуальних, комп’ютерних, моделювання експериментальних ситуацій);
 розроблення діагностичних методик виявлення обдарованості у дітей
та молоді.
Дослідники долучилися до розроблення шести науково-дослідних
робіт: «Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості»
(2007–2009 рр.); «Методичні засади діагностики академічної обдарованості
учнів загальноосвітньої школи» (2010–2012 рр.); «Науково-методичні
засади діагностики естетичної обдарованості дітей дошкільного та
шкільного віку» (2013–2015 рр.); «Науково-методичні засади психологічної
діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості
старшокласників»
(2016–2018 рр.);
«Науково-методичні
засади
діагностики практичного інтелекту учнівської молоді» (2016–2018 рр.);
«Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних
чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів
ліцею» (2019 р. – по теперішній час).
Доцільно узагальнити творчий доробок колективу відділу діагностики
обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України. У результаті
1

Щебланова Е. И. Неуспешные одаренные школьники. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013. – 245 с.
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науково-дослідної роботи «Методичні засади діагностики академічної
обдарованості учнів загальноосвітньої школи»2 було визначено, що
ефективна діагностика академічної обдарованості повинна базуватися на
таких принципах: комплексний характер оцінювання поведінки та
навчально-пізнавальної діяльності учня, достатня тривалість ідентифікації
основних показників академічної обдарованості, аналіз поведінки дитини в
тих сферах навчально-пізнавальної діяльності, які найбільше відповідають
її нахилам та інтересам, використання сучасних тренінгових, активних
методів, оцінка академічної обдарованості експертами із значним досвідом
діяльності, оцінка ознак обдарованості по відношенню до актуального рівня
психічного розвитку учня з урахуванням зони найближчого розвитку,
переважна опора на екологічно валідні методи психодіагностики.
Академічна обдарованість розглядалася науковцями як сукупність
здібностей легко і швидко отримувати нову інформацію і засвоювати її
незалежно від предметної області. Відтак, показниками академічної
обдарованості можна вважати: успішність у навчанні; високий рівень
досягнень
за
результатами
участі
предметних
олімпіадах
та
інтелектуальних змаганнях; рівень сформованості ключових компетенцій та
навчальних компетентностей; нестандартні підходи у вирішенні навчальнопізнавальних завдань; притаманність різних стилів навчальної діяльності;
високий рівень сформованості навичок перетворювальної діяльності;
легкість, швидкість засвоєння нових знань та способів діяльності;
швидкість відтворення знань та способів діяльності; глибина розуміння та
відтворення знань; здібність до швидкого накопичення досвіду; самостійна
пізнавальна активність; наполегливість; висока мотивація досягнення та
прагнення до успіху;високий рівень емоційно-оціночного ставлення до
суб’єктів освітнього середовища.
Пріоритетним для виявлення академічної обдарованості учнів
визначено навчальне середовище вербальної інформації з її буквеними,
цифровими, нотними конструктами. Таким чином, академічна обдарованість
виявляється у таких суміжних і взаємодоповнюваних здібностях учнів, як
лінгвістичні, математичні, музичні.
Узагальнення
результатів
експериментального
вивчення
цієї
3
проблеми дозволило виокремити два типи академічно обдарованих учнів.
Для першого типу є характерним вибірковість інтересів, самостійна
пошуково-пізнавальна
активність,
допитливість,
наявність
задатків
інтелектуальної та творчої обдарованості, схильність до мрій та
2

Буров О. Ю., Кузьменко В. У., Бєльська Н. А. Методичні засади
академічної обдарованості учнів загальноосвітньої школи: монографія
О. Ю. Бурова. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 202 c.
3
Там само.
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фантазування, спрямованість на інтелектуальну та (або) творчу сферу
професійної діяльності, перфекціонізм (що особливо проявляється у високій
вимогливості до себе). Тоді як другий тип академічно обдарованих учнів
характеризується нечіткою, «дифузною» спрямованістю інтересів та
схильностей,
низьким
рівнем
самостійної
пошуково-пізнавальної
активності, високою активністю при невисокій тривожності, честолюбством
та
схильністю
до
конкуренції
з
однолітками,
високим
рівнем
цілеспрямованості,
відповідальності
та
організованості,
емоційною
стійкістю, самоконтролем, високим рівнем продуктивності мнемічних
процесів, високим рівнем адаптованості до вимог шкільного навчання, що
виявляється через певну конформність та готовність підкорятися
авторитетам. Окрім того, охарактеризованим типам притаманна соціальна
сміливість, схильність до ризику, оптимізм.
Експериментально-дослідна робота4 була спрямована на виявлення
подібностей та відмінностей у проявах академічної, інтелектуальної та
творчої обдарованості учнів. Зокрема, визначено, що здатність до
навчання, інтелект і креативність як фактори, що покладено в основі
потенційної академічної, інтелектуальної та творчої обдарованості,
корелюють між собою, проте ступінь «тісноти» зв'язків достатньо слабкий,
що вказує на відносну автономність кожної із зазначених когнітивних
здібностей. За узагальненим показником академічної обдарованості (що
включає академічну успішність, експертні оцінки здатності до навчання,
експертні оцінки пізнавальної активності, наявність позашкільних
академічних досягнень) можна передбачити високий інтелект, проте не
креативність. Інтелектуально обдаровані учні самостійні в мисленні,
критичні, мають потребу в розумінні й осмисленні світу. Водночас
академічно обдаровані більш адаптивні й використовують високий рівень
інтелектуального розвитку для пристосування відповідно до вимог
оточуючого середовища.
Окрім того, для інтелектуально обдарованих учнів кореляція
інтелекту та успішності є мінімальною. Низькі результати у навчанні мають
як учні з низьким інтелектом, так і високоінтелектуальні. Що ж стосується
академічної обдарованості, особливої значущості набувають мотиваційноособистісні детермінанти (зовнішня мотивація, спрямованість особистості,
Я-концепція)5.
4

Бєльська Н. А. Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності: посіб. – К.: Ін-т обдарованої
дитини НАПН України, 2016. – 200 с.; Буров О. Ю., Кузьменко В. У., Бєльська Н. А.
Методичні засади діагностики академічної обдарованості учнів загальноосвітньої школи:
монографія / за ред. О. Ю. Бурова. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 202 c.
5
Там само.
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Вивчення детермінант розвитку обдарованості продовжилося у
наступній науково-дослідній роботі відділу – «Науково-методичні засади
діагностики естетичної обдарованості дітей дошкільного та шкільного
віку»6. Зокрема, науковцями досліджувалася оціночна функція психіки в
реалізації обдарованості в цілому та естетичної обдарованості 7. У
дослідженні також було створено концепцію діагностики естетичної
обдарованості й розроблено практичний інструментарій її виявлення8.
Естетична
обдарованість
розглядається
дослідниками
як
функціональна система, інтегральним параметром якої є здатність до
оцінювання. Вона побудована у вигляді ієрархічної трирівневої структури:
 пасивно-реактивний рівень, компонентами якого є перцептивний
(підвищена, у порівнянні із популяцією, чутливість до краси і гармонії,
готовність та уміння бачити гарне й естетичне там, де інші не помічають) та
емоційно-чуттєвий (здатністю до глибокого переживання краси через
активізацію і розвиток естетичних почуттів);
 ментально-критичний, що проявляється у здатності до оцінювання,
формування аргументованого естетичного судження, переконливого
оформлення власного висновку;
 активно-творчий,
свідченням
якого
є
здатність
особистості
створювати продукт, що відповідає критерію естетичного й високо
оцінюється експертами.
У результаті експериментального дослідження9 було з’ясовано, що
естетична обдарованість пов’язана зі стильовими особливостями оцінної
діяльності. Зокрема, було виявлено, що учні із задатками естетичної
обдарованості уникають негативних оцінок при сприйнятті інформативно
невизначених стимулів (ймовірно, це вказує на їхню схильність позитивно
сприймати світ, на відкритість для нового досвіду), не схильні до крайнощів
при оцінці та інтерпретації інформації (зумовлюється здатністю помічати
незначні нюанси та відтінки) та уникають як простих, так і дуже складних
оціночних шкал. Окрім того, було доведено, що естетична обдарованість не
6

Малиношевська А. В. Виявлення естетичної обдарованості у підлітків: посібник. –
К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2015. – 70 с.; Методичні засади діагностики
естетичної обдарованості дітей та молоді: монографія / В. Тименко, Н. Аніщенко,
Н. Бєльска, В. Кузьменко, Е. Помиткін. – К., 2015. – 216 с.; Бельская Н. А. Роль оценочной
функции психики в структуре эстетической одаренности: пособ. – К. : Ин-т одаренного
ребенка, 2014. – 94 с.
7
Бельская Н. А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической
одаренности: пособ. – К.: Ин-т одаренного ребенка, 2014. – 94 с.
8
Методичні засади діагностики естетичної обдарованості дітей та молоді:
монографія / В. Тименко, Н. Аніщенко, Н. Бєльска, В. Кузьменко, Е. Помиткін. – К., 2015. –
216 с.
9
Бельская Н. А. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической
одаренности: пособ. – К.: Ин-т одаренного ребенка, 2014. – 94 с.
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пов’язана з рівнем креативності – серед естетично обдарованих дітей
зустрічаються як високо творчі, так і навпаки. Для естетично обдарованих
дітей характерним є високий рівень саморегуляції довільної психічної
активності, гнучкість та пластичність в реалізації своїх планів, залежність
від думок та оцінок оточуючих. Також було встановлено, що естетична
обдарованість позитивно пов’язана із поленезалежністю та вербальним і
математичним інтелектом, а також із просторовим інтелектом та
експертними оцінками вчителів, що слугує підтвердженням значення
оціночної функції як інтелектуальної операції.
Водночас естетична обдарованість дошкільника10 розглядалася як
сукупність
індивідуально-психологічних
властивостей
дитини,
що
забезпечують високу успішність естетизації різних видів дитячої діяльності.
Критеріями естетичної обдарованості дитини дошкільного віку визначено
такі: потреба у сприйнятті та мотивація до створення естетичного,
переживання естетичних почуттів, наявність уявлень про естетичне,
сформованість естетичного смаку, адекватність оцінювання естетичного,
здатність створювати естетичне в різних видах дитячої діяльності. Відтак,
методика діагностики естетичної обдарованості дошкільників має включати
поетапне застосування наступних методів: експертного оцінювання,
спостереження,
анкетування
(педагогів
та
батьків),
методика
незавершених
речень
(включає
бесіду
з
дітьми),
моделювання
експериментальних ситуацій, ігрові тестові завдання, аналіз продуктів
дитячої діяльності.
Здійснені
дослідження
дозволили
визначити
обдарованість
особистості як індивідуальний когнітивний, мотиваційний, соціальний тощо
потенціал, який дозволяє досягати високих результатів в одній або більше
сферах. Саме тому дослідна робота за темою «Науково-методичні засади
психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної
обдарованості старшокласників» стала логічним етапом подальшого
розроблення проблеми діагностики обдарованості 11.

10

Методичні засади діагностики естетичної обдарованості дітей та молоді:
монографія / В. Тименко, Н. Аніщенко, Н. Бєльска, В. Кузьменко, Е. Помиткін. – К., 2015. –
216 с.
11
Бєльська Н. А. Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих
старшокласників, схильних до дослідницької діяльності: посіб. – К.: Ін-т обдарованої
дитини НАПН України, 2016. – 200 с.; Мельник М. Ю. Портфоліо інтелектуально
обдарованого старшокласника, схильного до дослідницької діяльності : методичні
рекомендації. – К.: Ін-т обдарованої дитини, 2017. – 42 с.; Психологічна діагностика
інтелектуально
обдарованих
старшокласників:
метод.
посіб.
/
Н. А. Бєльська,
М. Ю. Мельник, Н. І. Поліхун, К. Г. Постова. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України,
2018. – 142 с.
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Метою науково-дослідної роботи було розроблення комплексу методів
психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної
обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, та
створення технології їх практичного використання.
Концептуальна ідея дослідження базувалася на припущенні, що
обдарованість є функціональною системою, в якій системотвірим фактором
виступає особистісна складова. Саме особистість (інтереси і схильності,
ціннісно-мотиваційні чинники, система емоційно-вольової саморегуляції,
особистісні якості та властивості) виступає каталізатором розвитку
когнітивних ресурсів. Окрім того, в деяких випадках особистісні
особливості можуть виступати як чинники, які гальмують або блокують
розкриття обдарованості, що значно звужує можливості самоактуалізації
обдарованої особистості та досягнення нею успіху в обраній діяльності.
В основу психологічної діагностики особистісних чинників розвитку
інтелектуальної обдарованості старшокласників покладено модель, яка
дозволяє систематизувати особистісні детермінанти інтелектуальної
обдарованості в цілісну ієрархічну співпідпорядкованість. До структури
моделі було включено:
 принципи: цілісності, комплексності, надійності, компліментарності,
довготривалості, позитивної діагностики, динамічної діагностики;
 критерії
та
показники
обдарованості:
внутрішній
критерій,
показниками якого є особистісні та когнітивні особливості особистості,
зокрема: високий рівень інтелекту та креативності, перфекціонізм,
нонконформізм, готовність за необхідністю до автономного існування,
толерантність до невизначеності, схильність до ризику та інтуїтивних
рішень в умовах дефіциту інформації, схильність до вирішення завдань
понад необхідних вимог, ступінь спрямованості на цінності творчопродуктивної самореалізації у житті, допитливість, відкритість досвіду
тощо; зовнішній критерій, показниками якого є: успішність особистості у
одній або декількох сферах, легкість засвоєння знань, глибина розуміння
та відтворення знань, самостійна пізнавальна активність, задоволеність
діяльністю тощо,
 методи
діагностики:
вивчення
когнітивних
та
особистісних
особливостей особистості, експертна оцінка обдарованості;
 визначення індивідуальних глибинних та ситуаційних факторів, що
стимулюють (або гальмують) реалізацію потенціалу обдарованого
старшокласника;
 рекомендації учасникам освітнього процесу щодо створення
сприятливого середовища розвитку та реалізації обдарованості.
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У результаті емпіричного дослідження12 було встановлено, що
інтелектуально обдарованим старшокласникам, схильним до дослідницької
діяльності, притаманні розумова самостійність, підвищена критичність
мислення, здатність самостійно виходити на глобальне, філософське
осмислення
складних
інтелектуальних
проблем,
нонконформізм,
протистояння авторитетам при впевненості у своїй правоті, підвищений
раціоналізм, самодостатність, емоційна зрілість. Такі учні характеризуються
також
схильністю
до
переживання
самотності,
запереченням
альтруїстичних та підприємницьких цінностей, орієнтацією на ризик при
професійному виборі та схильністю брати відповідальність на себе при
управлінні кар’єрою, інтуїтивно-логічні, винахідливі, перфекціоністи.
Окрім того, виявлено відмінності у когнітивно-поведінкових та
особистісних проявах інтелектуально обдарованих старшокласників,
схильних до дослідницької діяльності, які захищають роботи на відділеннях
точних та гуманітарних наук Малої академії наук України. Наприклад, учні,
які захищають роботи на відділеннях гуманітарних наук, частіше, ніж учні,
які захищають роботи на відділеннях точних наук, демонструють
гармонійний тип спілкування, несхильні до конфліктів, більш активні,
комунікабельні, допитливі, схильні до творчого пошуку. Такі учні частіше
орієнтуються на наступні цінності: щастя та благополуччя інших людей,
щасливе сімейне життя, гармонія з оточуючим світом. Для них важливо
бути толерантною та поблажливою людиною. Вони також більш
доброзичливі, конформні і менш конфліктні, характеризуються більш
високим рівнем саморегуляції. Водночас їм властива дещо більша
чутливість і тривожність. Таких учнів можна віднести до експансивного
типу особистості, з про-соціальною та гуманістичною спрямованістю. Їм
притаманний високий рівень емоційної зрілості, ефективна адаптація до
міжособистісного та формально-професійного соціального простору.
Водночас учні, які захищають роботи на відділеннях точних наук,
схильні до інтроверсії, незалежні, самостійні, об'єктивні та досить точні в
оцінках людей, подій та явищ. Загалом їх можна охарактеризувати як
раціонально-логічних,
зосереджених,
насамперед,
на
задоволенні
особистих потреб та цілей. Такі учні значуще частіше, порівняно з
однолітками, орієнтуються на цінності безпеки; здоров’я; матеріально
забезпеченого життя. Їм також важливо бути сміливою, розумною та
вимогливою до себе та інших людиною.

12

Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників: метод.
посіб. / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, Н. І. Поліхун, К. Г. Постова. – К.: Ін-т обдарованої
дитини НАПН України, 2018. – 142 с.
~ 411 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

За результатами дослідження частотного розподілу шістнадцяти типів
темпераменту (в рамках типології К. Юнга) встановлено відмінності
інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької
діяльності, від учнівського загалу. Визначено, що учні-члени МАН України
більш раціональні, інтуїтивні та емоційні у реакціях, вчинках та у прийнятті
рішень. Вивчення відмінностей між експериментальною та контрольною
групами на рівні чотирьох типів темпераменту показало, що інтуїтивночуттєвий (інтуїтивно-емоційний) тип зустрічається серед учнів-членів МАН
України
значуще
частіше,
а
сенсорно-імпульсивний
(сенсорноірраціональний) тип – навпаки, значно рідше.
Окрім того, досліджувалися професійні орієнтації учнів, схильних до
науково-дослідної діяльності (учні-члени МАН України). Результати
експериментального вивчення проблеми показали відмінності у виборах
артистичних (творчих) і конвенційних (нетворчих) професій: учні із
середніми успіхами у навчанні більшою мірою орієнтовані на творче
самовираження, в той час як призери конкурсу вибирають види діяльності,
що дозволяють спиратися насамперед на «консервативні», алгоритмізовані
підходи до розв'язання задач. При цьому рівні інтересу до інтелектуальноаналітичної роботи в обох групах не відрізняються. За час роботи відділу
дослідниками було схарактеризовано особливості дизайн-діяльності та її
можливості при діагностиці обдарованості 13, описано методику діагностики
практичного інтелекту учнівської молоді14.
Таким чином, узагальнення напрацювань досліджень відділу
діагностики Інституту обдарованої дитини НАПНУ дозволяє визначити
найвагоміші теоретико-методологічні та прикладні здобутки:
 з’ясовано
теоретико-методологічні
основи
ідентифікації
інтелектуальної, академічної, творчої, естетичної обдарованості у дітей та
юнацтва;
 розроблено моделі діагностики інтелектуальної, академічної, творчої,
естетичної обдарованості у дітей та юнацтва;
 з’ясовано особливості взаємозв’язку когнітивних та особистісних
чинників розвитку обдарованості;
 обґрунтовано та розроблено науково-методичні засади діагностики
практичного інтелекту учнівської молоді;
13

Тименко В. П., Коберник О. М. , Шевчук Т. О. Ігродизайн обдарованої дитини:
визрівання емоцій і почуттів особистості: монографія. – К.: ІОД, 2009. – 250 с.;
Тименко В. П. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних
умінь особистості: монографія. – К.: Пед. думка, 2009. – 381 с.
14
Тименко В. П., Мельник М. Ю., Грицан О. Г. Методика діагностики практичного
інтелекту учнівської молоді: метод. посіб. – К.: Ін-т обдарованої дитини НАПН України,
2017. – 156 с.
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 схарактеризовано особливості дизайн-діяльності та її можливості при
діагностиці обдарованості;
 адаптовано та апробовано ряд діагностичних методик для роботи з
обдарованими дітьми (тест «Типи креативності» К. Венкера; тест
невербальної креативності Р. Вільямса; тест розумового розвитку для
абітурієнтів та старшокласників (АСТУР); тест емоційної спрямованості
Б. Додонова;
методика
вивчення
естетичної
обдарованості
«Мистецтвознавець»; тест структури інтелекту Р. Амтхауера; експертна
оцінювальна анкета для визначення учнів з ознаками інтелектуальної та
академічної обдарованості та ін.);
 комп’ютеризовано профорієнтаційну психодіагностичну програму для
старшокласників та тест розумового розвитку для старшокласників та
абітурієнтів (АСТУР)15;
 розроблено
методику
виявлення
особливостей
розвитку
винахідливості дошкільників.
Перспективи подальших досліджень пов'язуємо з вивченням
проблеми діагностики обдарованості в напрямі некласичної психології:
виявлення конкретних психологічних якостей, властивостей, станів тощо
на дослідження цілісної особистості, яка наділена унікальним внутрішнім
світом, здатна до саморозвитку. Відтак актуальним є вивчення смислових
параметрів, що покладено в основі сприйняття особистістю самої себе,
інших людей, об'єктів, подій, дослідження особливостей побудови
обдарованою особистістю інтегрованого образу світу. В цьому контексті
актуальним є розкриття та дослідження особистісних конструктів
обдарованої особистості (згідно із теорією Дж. Келлі), що дозволить
виокремити фактори, що знаходяться в основі проектування життєвих
стратегій. На наше переконання, це сприятиме покращенню психологопедагогічного супроводу розвитку обдарованої особистості, підвищенню
рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників освітніх
закладів, що працюють з обдарованими дітьми та молоддю.
Окрім того, значення реалізації інтелектуального і творчого
потенціалу обдарованої особистості як одного з основних ресурсів
соціального й економічного розвитку нашої держави нерозривно пов'язане
із вибором тієї сфери майбутньої професійної діяльності, в якій найбільш
повно
реалізуються
її
обдарування.
Це
зумовлює
необхідність
удосконалення традиційної системи професійної орієнтації, яка покликана
забезпечити
успішне
самовизначення
щодо
майбутньої
професії
обдарованих учнів ліцею. Можна стверджувати, що при виборі професії,
Тестотека. – [Електронний ресурс]. – URL: http://testoteka.iod.gov.ua (дата
звернення: 21.07.2019).
15
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яка відповідає обдарованості, учень зможе успішно реалізувати себе у
майбутній
професії.
Водночас
ефективність
виявлення
чинників
самовизначення щодо майбутньої професії передусім залежить від
валідності та надійності обраних методів діагностики, а також від
кваліфікованості експерта, який проводить діагностику. Відтак важливим є
дослідження проблеми професійного самовизначення обдарованих учнів, а
також обґрунтування комплексу інструментарію діагностики когнітивних й
особистісних чинників самовизначення та виявлення причин гальмування
розвитку обдарованості, що значно звужує можливості самоактуалізації
обдарованої особистості та досягнення нею успіху в обраній сфері.
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Maryna Melnyk

THEORETICAL-METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE
GIFTEDNESS DIAGNOSTICS: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES
Summary. The article includes results of many years of theoretical,
methodological and practical research by the team of Department of diagnostic of
giftedness of the Institute of Gifted Child of NAES of Ukraine. The substantiated
theoretical and methodological foundations of identification of children and young
people intellectual, academic, creative, aesthetic giftedness are presented. The results
of experimental study of cognitive and personality factors of giftedness are
highlighted. Experimentally revealed features of gifted personality development are
described. The results of the development of diagnostic methods for the identification
of giftedness in children and young people are summarized. Academic giftedness is
defined as a set of abilities to easily and quickly receive new information and to adopt
it regardless of the subject area; indicators and principles of identification are
described. The main types of academic gifted students are characterized. Aesthetic
giftedness is substantiated as a functional system whose integral parameter is the
ability to evaluate. The structure of aesthetic giftedness is presented. The evaluative
function of the psyche in the realization of giftedness in general and aesthetic
giftedness is described in particular. Similarities and differences in the manifestations
of academic, intellectual and creative giftedness of students, determined by the
results of experimental work, are described. Model of diagnostics of personal factors
of development of intellectual giftedness of students presented. Personality factors of
intellectual giftedness development of high school students are highlighted.
Differences in cognitive-behavioral and personality manifestations of intellectually
gifted high school students who are prone to research activities that protect work at
the departments of exact and humanitarian sciences of the Small Academy of
Sciences of Ukraine are described. The main achievements are formulated and the
prospects for further development of the problem of diagnosis of giftedness are
outlined.
Key words: giftedness, intellectual giftedness, academic giftedness, aesthetic
giftedness, psychological diagnosis of giftedness, methods of psychological
diagnostics of giftedness.
Maryna Melnyk

TEORETYKO-METODOLOGICZNE PODSTAWY DIAGNOSTYKI
UZDOLNIEŃ: OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki wieloletnich badań nad
teoretycznym, metodologicznym i stosowanym charakterem działu diagnostyki
talentu Instytutu Dziecka Zdolnego Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych
Ukrainy. Przedstawiono uzasadnione podstawy teoretyczne i metodologiczne
identyfikacji talentu intelektualnego, akademickiego, twórczego, estetycznego u
dzieci i młodzieży. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych czynników
poznawczych i osobowościowych rozwoju uzdolnień. Opisane empirycznie cechy
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uzdolnionego rozwoju osobowości. Podsumowano wyniki opracowania metod
diagnostycznych dla odkrycia uzdolnień u dzieci i młodzieży. Zdolność akademicka
jako zestaw umiejętności jest zdeterminowana, aby łatwo i szybko otrzymywać nowe
informacje i przyswajać je niezależnie od obszaru tematycznego, opisuje jego
wskaźniki i zasady identyfikacji. Opisano główne typy uczniów uzdolnionych
naukowo. Potwierdzony jest talent estetyczny jako system funkcjonalny, którego
integralnym parametrem jest zdolność do oceny. Reprezentowana jest struktura
estetycznego uzdolnienia. Opisano szacunkową funkcję psychiki w realizacji
uzdolnień w ogóle, aw szczególności talentu estetycznego. W wyniku prac
eksperymentalnych opisano podobieństwa i różnice w przejawach talentu
akademickiego, intelektualnego i kreatywnego uczniów. Przedstawiono model
diagnostyki osobistych czynników rozwoju uzdolnień intelektualnych uczniów szkół
średnich. Podkreślono eksperymentalnie ujawnione czynniki osobowościowe rozwoju
uzdolnień intelektualnych uczniów szkół średnich. Opisy różnic w poznawczobehawioralnych i osobowościowych przejawach uzdolnionych intelektualnie uczniów
szkół średnich, którzy są skłonni do prowadzenia badań naukowych, które chronią
prace w oddziałach nauk ścisłych i humanitarnych Małej Akademii Nauk Ukrainy.
Sformułowano główne osiągnięcia i perspektywy dalszego rozwoju problemu
diagnostyki uzdolnień.
Słowa kluczowe: uzdolnienia, zdolność akademicka, zdolność estetyczna,
zdolność intelektualna, psychodiagnostyka uzdolnień, metody psychodiagnostyki
uzdolnień.
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Мілєна Міленіна

АНТРОПОЛОГІЯ ІНТЕЛЕКТУ ЯК БІОЛОГІЧНЕ
ПІДҐРУНТЯ ОСВІТИ ДЛЯ МИРУ
Анотація. Схарактеризовано положення соціологічної теорії щодо розуміння
природи людини, теологічної педагогіки та антропологічного підходу в освіті як
фундаментальні засади освіти для миру. Ключові тези викладеного матеріалу
базуються довкола антропоцентричності — стану, в якому соціальні процеси,
структури
загальнолюдського
життя
породжуються
самою
людиною
і
зосереджуються на ній, де соціальний всесвіт обертається навколо неї. Визнання
пріоритету інтересів, прав і свобод не держави, не соціальних груп, а суверенної
людської особистості формує сутність антропоцентризму. Враховуючи актуальність
освіти для миру, автором порушено питання про підхід, що виходить із
формування комплексного, цілісного та системного знання про людину, введений
у контекст прикладних наук щодо взаємодій «людина – людина», «людина –
суспільство», «людина – природа», що забезпечує продуктивне сприяння
розвитку людського потенціалу. Перенесення розуміння механізмів культурної
еволюції та природного відбору на методи виявлення та підтримки особливостей
індивідуальної особистості, глибинний соціопсихологічний аналіз видового та
індивідуального, на думку автора, відкриває розуміння специфіки потреб та
можливих методів взаємодії. Обґрунтовано необхідність упровадження освіти для
миру з урахуванням комплексного аналізу специфіки функціонування людської
психіки, що сформувалася еволюційним шляхом становлення людського виду і
надалі розвивається. Запропоновано визначення механізмів культурної еволюції
та природного відбору на основі методики виявлення та підтримки особливостей
індивідуальності.
Ключові
слова:
педагогічна
антропологія,
антропоцентричність,
антропоцентричний аналіз, соціопсихологічний аналіз, біопсихоаналіз, культурна
еволюція, природний відбір, інтелект.

Вступ. З метою аналізу сучасних викликів не лише у сфері науковотехнологічного прогресу, а передусім суспільних та соціальних змін
доцільно звернутися до антропоцентричного підходу і поглянути на
надбання та структуру сучасного світу як на результат копіткого
багатомільйонного біологічного становлення людини – соціальної,
біологічно обумовленої одиниці. Кожний елемент людської культури – від
створення наскельних написів та перших мисливських ритуалів до
джазових варіацій, запуску космічних зондів та розробки штучного
інтелекту – є втіленням виняткової здатності людського інтелекту. Однак
сучасні наукові дослідження у сфері освіти стверджують, що ми
систематично знищуємо цю здатність у наших дітях, розглядаючи дитину
як набір характеристик, закладених у них батьками та школою. Якщо ж
поглянути на природну зумовленість людського потенціалу, то не можемо
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виключити науковий біологічний підхід, який виходить із того, що людство
– це примати, які виникли в той момент еволюції, коли детермінація
поведінки інстинктами досягла мінімуму, а розвиток мозкової діяльності –
максимуму. При цьому паралельно з розвитком нервової системи розвиток
мозкової діяльності пов’язаний з розвитком захисних оболонок і механізмів,
функція яких спрямована на захист від дії стимулів зовнішнього
середовища. Відтак стрижневим чинником формування особистості стає
кореляція ознак і механізмів, сформованих шляхом природного відбору, з
одного боку, і соціального середовища, до якого в людині закладені
потужні адаптивні тенденції, з іншого.
Для здійснення ефективної переорієнтації освітніх підходів варто
виходити з комплексного розуміння специфіки функціонування людської
психіки та використання нею унікальних структур адаптації до дійсності,
що сформувалися еволюційним шляхом становлення людського виду і
продовжують шлях формування. Конструюючи освітнє середовище і його
ефективний вплив на розвиток особливих здібностей кожної дитини,
необхідно виходити зі специфіки людської психіки, з основ знань про
функціонування живого організму. На нашу думку, підхід до формування
комплексного, цілісного та системного знання про людину, введений у
контекст прикладних наук щодо взаємодій «людина – людина», «людина –
суспільство», «людина – природа» здатний забезпечити продуктивне
сприяння розвитку людського потенціалу. Цієї мети неможливо досягти без
синтезу здобутків різноаспектних наук про людську природу: етології,
зоосеміотики, генетики, нейробіології, соціобіології та соціопсихології,
семіотики, різних напрямів антропології тощо.
Включення надбань цих наук у педагогічний контекст дозволить
створити педагогіко-антропологічні фундаментальні засади освіти для миру
з метою структуризації та диференціації підходів до створення
сприятливого середовища формування цілісної особистості зі збереженими і
максимально розвиненими її природніми здібностями. При вирішенні всіх
проблем цілей, сутності та шляхів виховання і навчання педагоги виходять
з природи дитини. Так, наприклад, в основі природничої педагогічної течії
завжди лежить розуміння людини як частини природи, біологічної істоти,
що володіє певними перевагами. Відповідно до соціологічного напряму
природа людини майже цілком похідна від суспільства, індивідуальну
свідомість – від колективної. Теологічна педагогіка базується на вченні про
людину як образ і подобу Божу або ж виходить з інших догматів
провіденціальної спрямованості. Антропологічна течія в педагогіці
відрізняється багатофакторним підходом до витоків і процесів розвитку
особистості — до педагогічного втручання в їх перебіг. На нашу думку,
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саме вона найбільшою мірою відповідає запитам та потреби освіти для миру
в умовах сучасного стрімко мінливого світу.
Педагоги-антропологи досліджують взаємодію і біологічних, і
соціальних, і духовних чинників у структурі особистості. Одним із перших
дослідників, які актуалізували питання про педагогічну антропологію як
галузь пізнання, був К. Ушинський. Він використав це поняття у своїй
фундаментальній праці «Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної
антропології». К. Ушинський виходив з ідеї необхідності всебічних знань
про людину, на яких має базуватися педагогіка як практична діяльність.
«Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона
повинна передусім ознайомитися з людиною в усіх відношеннях», – це
положення педагога було і залишається аксіомою для всієї реалістичної
науки про виховання. «Вихователь повинен знати людину в родині, у
суспільстві, у всіх вікових періодах, у всіх класах, у всіх станах, у радості й
горі, у величі й приниженні, у надмірі сил і в хворобі, серед злету
необмежених надій та на смертному одрі (…) він повинен знати спонукальні
причини найбрудніших і найпіднесеніших діянь, історію зародження
злочинних і величних думок, історію розвитку будь-якої пристрасті й будьякого характеру. Лише тоді буде він у змозі черпати в самій природі
людини засоби виховного впливу», – справедливо стверджував
К. Ушинський1.
Педагогічна антропологія прагне зрозуміти, як олюднюється людина і
як люди різного віку впливають один на одного; наскільки ми виховувані
на різних етапах життя; які причини і процеси становлення особистості;
яким є характер різних груп із чисельністю членів від двох до всього роду
людського, і як особистість взаємодіє з ними. Сучасне суспільство стрімко
рухається до антропоцентричності – стану, в якому соціальні процеси,
структури загальнолюдського життя виростають із самої людини і
замикаються на ній, де соціальний всесвіт обертається навколо людини.
Визнання пріоритету інтересів, прав і свобод не держави, не соціальних
груп, а суверенної людської особистості формує сутність антропоцентризму.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогіки не зустрічаємо
спроб конституювати педагогічну антропологію як окрему сферу
педагогічних досліджень. Протилежна тенденція сформувалася в західній
педагогічній культурі. У Німеччині ще в 20-і рр. XX ст. формуються ідеї,
пов'язані зі створенням педагогічної антропології. Так, Г. Нуль у своїй праці
«Педагогічне людинознавство» висловлює думку, що педагог лише тоді
може досягти успіху у вихованні, коли буде використовувати знання про
Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. – Т. 5 / Сост. С.Ф. Егоров. – М.:
Педагогика, 1990. – С. 15.
1
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людину з різних галузей науки. Його послідовники й учні (О. Больнов,
І. Дерболав,
В. Лоха,
Г. Рот
та
ін.)
обґрунтовували
положення
антропологічного підходу у педагогічній теорії. Одні з них (О. Больнов,
А. Флітнер) вважали, що філософська антропологія, що досліджує сутність
людини, є світоглядною основою педагогіки. Інші (В. Лоха) зазначали, що
основним питанням педагогічної антропології має бути питання про сутність
виховання людини. Треті (І. Дерболав) вбачали в педагогічній антропології
одну з педагогічних дисциплін, яка, узагальнюючи дані безлічі
антропологічних наук, слугує методологічною підставою педагогічної
діяльності2.
Один із найбільш відомих дослідників у галузі педагогічної
антропології Б. Бім-Бад трактує предмет науки як «людину, яка виховує й
виховується», як суб'єкт та об'єкт освіти, а саму педагогічну антропологію
– як системне і цілісне знання про цей предмет3. Отже, на відміну від
загальної антропології педагогічна антропологія пізнає людину як суб'єкт
та об'єкт освітнього процесу. При такому розумінні предмета педагогічної
антропології – вчення про людину як об'єкт і суб'єкт виховання – він
(предмет) майже повністю збігається з предметом педагогіки в цілому: та
частина педагогічної проблематики, яка пов'язана з людиною, складає
предмет педагогічної антропології.
Виклад основного матеріалу. Для реалізації антропологічного
підходу до розуміння феномену людського інтелекту пропонується
введення в контекст педагогіки здобутків таких наук, як:
 (когнітивна) етологія та еволюція;
 нейробіологія;
 соціобіологія та соціопсихологія;
 семіотика та культурна антропологія.
Питання, які вивчає соціобіологія, етологія і певні види антропології,
перебувають у площині від світських до духовних і стосуються майже
усього сущого – романтичних відносин, любові, сексу (чи дійсно чоловіки
та/або жінки за своєю природою моногамні; які обставини роблять їх
такими), ворожнечі і дружби (яка еволюційна логіка лежить в основі
державної політики чи політики загалом), егоїзму, самопожертви, почуття
провини (чому природний відбір зберіг почуття провини, відоме як совість,
чи дійсно воно є орієнтиром для «моральної» поведінки), соціального
статусу і соціального зростання (чи обумовлена ієрархічна структура
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. – Т.2.
Психология развития человека. – М., 2000. – С. 66-71.
3
Бим-Бад Б.М. Антропологические основания теории и практики образования /
Б.М. Бим-Бад. – М., 1994. – С. 66.
2
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нашого суспільства природою людини), диференціації нахилів чоловіків і
жінок у таких сферах, як дружба і честолюбство (чи є ми бранцями нашої
статі), расизму, ксенофобії, війни (чому ми легко виводимо великі групи
людей за межі наших симпатій), обману, самообману і підсвідомості (чи
можлива розумна чесність), різних психопатологій (чи природні депресія,
неврози, параноя; якщо це так, то як пом'якшити їх прояв), відносин
любові та ненависті між братами і сестрами, здатності батьків завдавати
психічної шкоди своїм дітям (чиї інтереси при цьому беруться до уваги)
тощо.
Розкриття основних законів психологічного розвитку неможливе без
застосування еволюціоністського інструментарію. Якщо ми хочемо
дізнатися, наприклад, як рівень амбіційності або невпевненості формується
за допомогою раннього досвіду, ми повинні спочатку з'ясувати, чому
природний відбір уможливив їх формування.
Для розуміння індивідуальних особливостей людської психіки
звернімося до розуміння загальної природи людини як біологічного виду і
механізмів еволюційного формування її видових характеристик. Тривалий
період в науці панувала думка, що унікальність людини полягає у
використанні знарядь та пізнавальних можливостях. Як показують сучасні
дослідження за поведінковими та мисленнєвими реакціями шимпанзе, їхні
розумові здібності не поступаються людським і навіть перевершують їх.
Експерименти, проведені Лейпцизьким Інститутом еволюційної
антропології, засвідчують, що пізнавальний апарат людини володіє
щонайменше
двома
унікальними
особливостями,
що
пояснюють
4
еволюційний скачок і прогресивність біологічного виду людини . Передусім
це здатність людини до глибокого розуміння думок іншої людини (яку
проявляють діти, ще перебуваючи в утробі матері, демонструючи розуміння
слів, думок і настрою своїх батьків), здатність інтуїтивного «передбачення»
думок та об’єднання своїх розумових зусиль задля окреслення, розуміння і
досягнення спільної мети – чи то забиття мамонта, чи то побудови
хмарочосу. Шимпанзе розуміють і наслідують один одного інакше: вони
прекрасно комунікують зі своїм найближчим оточенням, але демонструють
нездатність об’єднуватися у великі групи задля досягнення спільної мети.
Психологи й антропологи вважають, що здатність людини об’єднуватися в
групи стала головною умовою, що визначила хід еволюційного розвитку
людини.
Крім того, людство демонструє культурний інерційний ефект (термін
М. Томассело5): люди модифікують свої знаряддя, покращуючи їх і потім
4
5

В мире науки. Эволюция: Сага о человечестве. – №11. – 2014. – С. 54.
Там само. – С. 55.
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передають ці знання нащадкам, що призвело, наприклад, до того, що
винайдений камінь для забиття мамонта через тисячоліття поступився
пращі, пізніше – катапульті, кулі і зрештою міжконтинентальній балістичній
ракеті. Така інерція сформувала гіпотезу соціального мозку (Робіт Данбар,
Оксфорд6). При цьому необхідно враховувати, що мозок – це енергомістка
біологічна конструкція, що призначена для вирішення проблем адаптації.
Усі здібності головного мозку виникли і вдосконалювались для вирішення
простих біологічних задач: розмноження, їжа та домінантність. У зв’язку з
цим для оцінювання потенціальних можливостей людського мозку і
психічної поведінки людини варто виокремити, з одного боку, його
еволюційні та структурні обмеження, посилаючись на наше «мавпяче»
минуле, а з іншого – соціобіологічні механізми відбору.
Генетика
Технічно можна до десяти років виявити достатньо повний спектр
здібностей підлітка. Але до цього часу буде упущена стадія формування
захопленості, ціннісних критеріїв, становлення совісті, моральності, без
яких таланти, навіть видатні, можуть мати деструктивне втілення. Саме
усвідомлюючи, що вирішальне значення для розвитку мають умови
виховання і освіти в дитячо-підлітковому періоді, що для реалізації генія
потрібен «попит», соціальне замовлення на геніальність саме цього типу,
можна, вивчаючи проблему, чітко переконатися в ролі генетики.
Якщо ми технічно відтворимо умови виховання, які мали, наприклад,
Бетховен, Моцарт, Гете, Бекон, Ейнштейн, то чи стане це запорукою
досягнення бажаного результату?
Ідея про те, що людина може
сформуватися будь-якою, якщо створити належні умови (Б. Скіннер), не
надто виправдовується в сучасних реаліях7. Не виправдовується й ідея, що
найвіддаленіші
куточки людської
підсвідомості
повністю
незмінні,
визначаються інстинктами і вродженими акцентами, так само, як ідея, що
психологічні відмінності між людьми полягають головним чином у
генетичних відмінностях – у генах, в яких закодовані закони розумового
розвитку, але не обов'язково у відмінностях між генами.
Генетичні відмінності індивідуумів, звичайно, відіграють роль, але,
напевно, особливе значення має загальний генетичний базис: відповідно
до типової для всього виду генетичної програми розвитку, яка вбирає
інформацію про соціальне середовище
і
відповідно налаштовує

6
7

В мире науки. Эволюция: Сага о человечестве. – №11. – 2014. – С. 55.
Skinner B. Was ist Behaviorismus? Reinbek bei Hamburg: Rohwolt, 1978. – P. 9-11.
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дозріваючий розум, майбутній прогрес у вивченні впливу середовища
полягає у вивченні генів.
Таким чином, природа людини має дві форми, які з природних причин
зазвичай ігноруються. Перша форма переконливо очевидна і вважається
зрозумілою за замовчуванням (наприклад, почуття провини). Друга форма
породжує відмінності між людьми в процесі їх дорослішання, і, таким чином,
природно приховується (програма розвитку, яка калібрує почуття
провини). Природа людини складається з важелів і з механізмів їх
налаштування, і вони невидимі для носія. Здатність знайти у кожної дитини
її власні, лише її властиві точки сприйняття й обдарованості, складає
сутність педагогічного та батьківського такту, а відшукання «клавіш»
потенційних здібностей, їх максимальний розвиток вимагають виняткової
уваги, проникливості й праці.
Дослідження когнітивних соціальних та психоемоційних
показників через вивчення їх еволюційного становлення
Якщо ми будемо підходити до інтелекту з позиції етології та еволюції,
то аналіз поведінкового акту лише в тому випадку можна вважати
повноцінним, коли дослідник намагається визначити:
 функцію пристосування: як поведінковий акт впливає на здатність
виду виживати і продукувати потомство;
 причину: які дії запускають поведінковий акт;
 розвиток в онтогенезі: як поведінка змінюється з роками, упродовж
індивідуального розвитку (онтогенезу) і який попередній досвід необхідний
для прояву поведінки;
 еволюційний розвиток: які
відмінності і
подібності
схожих
поведінкових актів у споріднених видів, і як ці поведінкові акти могли
виникнути і розвиватися у процесі філогенезу?
З одного боку, ми маємо враховувати, що людина обирає таку
поведінку, яка найбільшою мірою забезпечує передачу її домінантних генів.
З іншого боку, абсолютно еквівалентно, ми маємо фокусуватися на тому,
що соціальне середовище (сімейне коло, культурні особливості, соціальний
запит) коригує поведінку особистості у бік їх демонстрації або накладення
механізмів пригнічення з ціллю адаптації.
Продуктивним для розуміння природи індивіда, на нашу думку, є
глибинний біопсихоаналіз онтогенезу особистості у зіставленні з
еволюційним психоаналізом людського виду. Механізми адаптації
індивідуального і соціального мозку ідентичні, вибудовуються за
принципом поєднання тактик захисту і компенсаторних реакцій
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(соціобілогічні механізми інтелекту) та забезпечення основних потреб
(соціобілогічні механізми інстинктивної поведінки) організму. Відтак
системний підхід до вивчення еволюції соціального інтелекту та
становлення людського виду загалом у синхронії його біологічної і
культурної
модифікації
дозволить
ближче
підійти
до
розуміння
особливостей певного індивіда та специфіки його розвитку.
За такого підходу ми можемо по-новому подивитися на різні типи
притаманної людини поведінки та усталених культурних норм, зокрема, й
етичних. Перша проблема, з якою зустрічається дослідних еволюційного
розуміння етики, – величезне різноманіття її форм (від «священного»
аристократизму вікторіанської Англії до моральної «розбещеності» дикунів
з безліччю проміжних форм). Якщо мораль базується на людській біології,
то чому моральні імперативи так сильно відрізняються між собою? Невже
араби, африканці й англійці мають різні «гени моралі»?
Сучасна еволюційна психологія зазначає, що в основі міцного
фундаменту «моральності» людської спільноти є загострена чутливість усіх
людей до громадської думки8. Любов до схвалення, страх ганьби, так само
як небайдужість до похвали або осуду засновані на інстинкті. Порушення
норм може завдавати людині страждань, а відтак прихильність моральним
правилам має вроджений базис. Не вродженим є лише конкретний зміст
моральних кодексів.
Намагаючись зрозуміти, як еволюція схвалила моральний (або будьякий інший) імпульси, критично важливо зосередитися на формах
поведінки, які вони породжують. Зрештою, природний відбір оцінює саме
поведінку, а не думку або емоцію; дії, а не почуття безпосередньо
сприяють транспортуванню генів. З такого ракурсу розуміння етичної
складової ми можемо зовсім по-іншому інтерпретувати моральну поведінку
або свідоме порушення її принципів. Так, наприклад, намагаючись
зрозуміти потяг окремої особистості до самозбереження, а іншої – до
самоствердження та самопожертви (подекуди ціною самознищення), ми
можемо простежити витоки формування егоїзму та альтруїзму шляхом
природного відбору. Для цього ми розглядаємо гени, що визначають
ознаку, в усіх можливих шляхах і ситуаціях їх схвалення поетапно: у
повсякденному житті широкого соціального кола, вузького родинного кола,
індивіда наодинці із собою і в ситуаціях суперництва. Лише після того, як
вичерпані можливості таких пояснень, можна з обережністю долучати
дослідження суперництва між популяціями. Такий підхід вимальовує іншу
парадигму тлумачення поведінкової реакції.
8

Жуков Д. А. Стой, кто ведет? // Биология поведения человека и других зверей: в
2 т. – М.: Альпина нон-фикшн, 2014. – Т.1. – С. 54.
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Антропометричний підхід передбачає розуміння людини як поєднання
наслідуваних інстинктів, розвинених органів чуття, гормонального
контролю реалізації форм поведінки та мислення як форми мозкової
активності, що призводить до появи нестандартних рішень стандартних
ситуацій при включенні людини в контекст соціального інтелекту та
механізмів його розвитку, адаптації, пригнічення, захисту тощо. При цьому
необхідно брати до уваги, що інтелектуальна діяльність найбільш затратна і
економічно невигідна для мозку людини як індивіда, але надзвичайно
вигідна та продуктивна для розвитку людського виду.
Уся історія еволюції нервової системи побудована на прагненні
економії енергії, а не на її витрачанні. Будь-яке інтелектуальне
навантаження витратне для організму, а відтак в еволюції мозку склалися
вправні способи його уникнення або імітації. Наше завдання полягає в
тому, щоб виявити, в яких ситуаціях і при сукупності яких чинників індивід
«відважується» на таку виснажливу в персональному контексті поведінку,
чим регулюється такий потяг і реалізація та які механізми компенсації
супроводжують певний «надмір» мисленнєвої діяльності. Ці ж самі ракурси
досліджень є перспективними і принагідно до соціального інтелекту.
Пошук нових рішень розпочинається тоді, коли формується
невирішувана в межах видоспецифічної поведінки ситуація. Так, змусити
мозок витрачати додаткову енергію на пошук їжі можна лише тоді, коли всі
ресурси стандартних варіантів вичерпані. Мислення як пошук нових рішень
вирішення проблем складається з декількох паралельних процесів. Його
основою є пам’ять, яка охоплює велику кількість різноманітних явищ, що
мають будь-який стосунок до вирішуваної проблеми. По суті, це циклічна
активність передачі інформаційних сигналів у спеціалізованих нейронних
комплексах. Комплекси або мережі нейронів утримують різні потоки
інформації, що постійно стирається. Вибір рішення полягає в утворенні
нових систем зв’язків між уже існуючими в пам’яті системами нейронних
комплексів. Якщо такий зв’язок встановлюється, то з’являється новий
неочікуваний ланцюг взаємодій.
Для творчої активності геніальної особистості «раптове» встановлення
нових зв’язків між явищами – доволі звичайна справа. Таким чином,
мислення – це процес постійного морфогенезу випадкового створення і
руйнування нейронних зв’язків. Допоки головний мозок наших предків був
незначним за розміром, а нейронів багато, ці властивості нейронів
приводили лише до елементарного запам’ятовування і порівняння
результатів власної активності. Коли ж мозок збільшився, а зв’язки
нейронів стали налічуватися мільярдами, властивості нейронів призвели до

~ 425 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

виникнення стійкої та складної пам’яті. Переваги у способі мислення
з’являються тоді, коли порушується стабільність середовища.
Висновки. Зародження потенційної геніальності є проблемою
біологічною, а точніше генетичною. Розвиток здібностей – проблема
біосоціальна. «Успішність» формування фенотипу залежить від перебігу
процесу зіткнення генетичного матеріалу з факторами середовища.
Реалізація обдарованості – проблема соціобілогічна. Біосоціальні та
соціобіологічні гальма призводять до того, що з десятків тисяч потенційних
геніїв реалізується лише один. Людина як антропологічна одиниця
вирізняється існуванням та становленням у двох площинах, дихотомія яких
супроводжується на всіх рівнях становлення індивіда: в об’єктивному світі
речей та суб’єктивному світі ідей; у реалізації інстинктивного мавп’ячого
минулого та інтелектуального осмислення дійсності; у стратегіях поведінки,
зумовленої необхідністю передати свої сильні гени та здатності до
механізмів захисту й пригнічення такої поведінки задля прийняття та
схвалення суспільством; у кореляції інстинкту самозбереження та
самоствердження; у становленні особистісного інтелекту, включеного в
контекст соціального; у пластичності нейронів головного мозку (створення
нових зв’язків задля вирішення нових задач) та стабільності пам’яті як
компенсаторної функції мозкової діяльності тощо.
Перенесення розуміння механізмів культурної еволюції та природного
відбору на методи виявлення і підтримки особливостей індивідуальної
особливості,
глибинний
соціопсихологічний
аналіз
видового
й
індивідуального відкриває глибинне розуміння особливостей потреб та
можливих методів взаємодії.
Чому ж все сформувалося таким чином і де проводити межу, що
відокремлює інстинкт від інтелекту? Для цього від аналізу людини через
зіставлення з тваринами підемо ще далі – послуговуючись знанням з різних
напрямів наукового знання відповімо на питання, як можна розуміти
особливість життя по відношенню до живих істот загалом. За Л. Бергсоном
життя – це порив, прагнення чогось досягти, властиве кожній істоті, однак
у різних формах9. У людини цей порив відрізняється від усіх інших і
пов'язаний насамперед з інтелектом. Життя долає опір неживої матерії, це
прагнення, сутність якого полягає в тому, щоб, пройшовши форму зародка,
створити фактом свого існування розбіжні напрямки, варіативність самого
життя, за якими розподіляється його порив. Розподіл цих відмінних
напрямів ми спостерігаємо в усіх проявах життя. На прикладі,
запозиченому з психології, можемо спостерігати це у феномені характеру
9

Бергсон А. Творческая эволюция / пер. с фр. В. А. Флеровой. – М.: КАНОН-пресс,
Кучково поле, 1998. – С. 49-53.
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людини. У єдиній і нерозділеній індивідуальності, коли людина ще дитина,
закладені нібито різні особистості, які можуть бути разом тому, що
перебувають ще в стані зародження. У міру зростання особистості ці
індивідуальності стають несумісними і ми змушені робити вибір. Іншими
словами, наш життєвий шлях усіяний уламками того, чим ми починали бути
і чим ми могли б стати.
Природа ж зберігає всі прагнення. Так, наприклад, якщо зіставити
устремління життєвого пориву в людському суспільстві і в суспільстві
мурашок, то ми побачимо, що мурашки об'єднані, згуртовані й
дисципліновані. Люди ж роз'єднані й ворожі по відношенню один до
одного, але здатні до прогресу. Вивчення розвитку полягає в тому, щоб
виділити відоме число розбіжних напрямків, оцінити важливість того, що
сталося на кожному з них, визначити та дослідити прагнення, що
роз’єдналися.
На нашу думку, сучасні дослідники не приділяють належної уваги
проблемі розвитку людського інтелекту і соціальних механізмів адаптації.
Безумовно, для цього необхідно вийти за межі того гуманітарного
інструментарію, який ми використовуємо аналізу знань про природу
людини, в тому числі про її визначення обдарованості. Зречення людини
від інстинктивних задоволень може розглядатися лише на основі
системного підходу, як, наприклад аналізу генези інтелекту або
генетичного відбору, але й простежуватися на локальних рівнях, йдеться
про:
формування
людської
культури,
субкультур,
мікроісторії,
трансформації міфологічного мислення в історичне, а також раціональне
пояснення міфу і релігії, розуміння загальної ієрархічної структури
людських онтологічних можливостей, механізмів захисту людського его,
способів конструювання власної реальності і мовної картини світ, стратегії
мовних комунікацій та багато інших аспектів, які включені у складний
комплекс освітянських стратегій для миру, на яких зосереджені такі науки,
як: зоопсихологія, етологія, етнолінгвістики, семіотика, культурна
антропологія.
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Miliena Milenina

ANTHROPOLOGY OF INTELLIGENCE AS A BIOLOGICAL
FOUNDATION FOR EDUCATION FOR PEACE
Summary. The article deals with the natural pedagogical approach, sociological
way to understanding of human nature, theological pedagogy, and anthropological
approach in education as the fundamental principles of education for peace. Key paper
theses are based on anthropocentricity, a state in which social processes, structures
of universal human life begin and end with a man himself, and the social universe
revolves around a man. Recognition of the priority of sovereign human being instead
of the rights and freedoms of state and social groups forms the essence of
anthropocentrism. Taking into account the relevance of education for peace, the
author raises the question of an educational approach that proceeds from the
formation of integrated, holistic and systematic knowledge of a person, introduced in
the context of applied sciences on "man-man", "man-society", "man-nature"
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interactions, which can provide a productive contribution to the development of
human potential. According to the author, switching the understanding of the
mechanisms of cultural evolution and natural selection to the methods of identifying
and maintaining the peculiarities of an individual personality, deep sociopsychological
analysis of the species and individual, opens a deep understanding of the peculiarities
of needs and possible methods of interaction. The necessity of reorientation of
education approaches for peace with the comprehension of the specifics of human
psyche functioning, which was formed by the evolutionary way of the formation of the
human species and continues the path of formation, is substantiated. Application of
understanding of cultural evolution mechanisms and natural selection in the method of
revealing and maintaining features of individual peculiarities is proposed.
Key words: pedagogical anthropology, anthropocentrism, anthropocentric
analysis, sociopsychological analysis, biopsychoanalysis, cultural evolution, natural
selection, intelligence.
Miliena Milenina

ANTROPOLOGIA INTELIGENCJI JAKO PODSTAWA
BIOLOGICZNA EDUKACJI DLA POKOJU
Streszczenie. W artykule zostało rozpatrzono przyrodniczy nurt pedagogiczny,
socjologiczny kierunek rozumienia natury człowieka, pedagogikę teologiczną oraz
podejście antropologiczne w edukacji i wychowaniu jako podstawowe zasady edukacji
dla pokoju. Kluczowe tezy przedstawionego materiału opierają się na
antropocentryczności - stanie, w którym procesy społeczne, struktury powszechnego
ludzkiego życia wyrastają z samego człowieka i są na nim zamknięte, gdzie
wszechświat społeczny kręci się wokół człowieka. Uznanie priorytetu interesów, praw i
wolności nie państwa, nie grup społecznych, a suwerennej osobowości ludzkiej kształci
istotę antropocentryzmu. Biorąc pod uwagę aktualność edukacji dla pokoju, autor
porusza kwestie o podejściu edukacyjnym, które wywodzi się z formowania
zintegrowanej, holistycznej i systematycznej wiedzy o osobie, wprowadzonej w
kontekście nauk stosowanych dotyczącej interakcji „człowiek-człowiek‖, „człowiekspołeczeństwo‖, „człowiek-natura‖, które jest w stanie zapewnić produktywne
wsparcie rozwoju potencjału ludzkiego. Według autora przeniesienie zrozumienia
mechanizmów ewolucji kulturowej i doboru naturalnego na metody rozpoznawania i
wsparcia osobliwości indywidualnej osobowości, głęboka analiza socjopsychologiczna
gatunku i jednostki, otwiera głębokie zrozumienie cech potrzeb i możliwych metod
interakcji. Uzasadniono konieczność reorientacji podejść edukacji dla pokoju z
uwzględnieniem kompleksowego zrozumienia specyfiki funkcjonowania ludzkiej
psychiki, która została ukształtowana przez ewolucyjny sposób formowania gatunku
ludzkiego i kontynuuje ścieżkę kształcenia. Zaproponowano zastosowanie rozumienia
mechanizmów ewolucji kulturowej oraz doboru naturalnego w metodyce
rozpoznawania i wsparcia osobliwości indywidualnej osobowości.
Słowa kluczowe: antropologia pedagogiczna, antropocentryzm, analiza
antropocentryczna,
analiza
socjopsychologiczna,
biopsychoanaliza,
ewolucja
kulturowa, dobór naturalny, inteligencja.
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Wiktor Możgin

NAUKOWA EDUKACJA NA WSPÓŁCZESNYM UNIWERSYTECIE
JAKO DETERMINANTA ZRÓWNOWAŻONEGO
I POKOJOWEGO ROZWOJU
Streszczenie. We współczesnym zglobalizowanym świecie następuje
redefinicja podstawowych wartości kształtujących relacje miedzy ludźmi. W tym
kontekście istotną rolę zaczynają odgrywać procesy skierowane na wymianę
doświadczeń kulturowych, które stanowią tło wzajemnej akceptacji oraz tolerancji. W
dzisiejszych czasach miejscem, w którym dochodzi do owej dyfuzji kulturowej jest
wspólnota akademicka. Internacjonalizacja procesów edukacyjnych skierowana na
kooperację przedstawicieli różnych narodowości jest siłą napędową zrównoważonego
rozwoju na świecie. Uniwersytety, obok funkcji edukacyjnej oraz badawczej, pełnią
także zasadniczą rolę w procesie zacierania różnic ideologicznych oraz
aksjologicznych, stanowiących częstokroć przyczynę konfliktów. Naukowa edukacja
oparta na zasadach współpracy międzynarodowej nie tylko zwiększa potencjał
osiągnięć naukowych, lecz także stwarza warunki dalszego rozwoju poprzez
implementację uzyskanych rozwiązań w różnych ośrodkach akademickich na całym
świcie. Teoretyczne założenia modelowych rozwiązań funkcjonowania uniwersytetów
przewidują wzajemne relacje między wspólnotą akademicką a jej otoczeniem w
postaci władzy, rynku oraz innych środowisk, które wpływają na funkcjonowanie
uczelni wyższych. Implikacją takiego stanu rzeczy jest to, iż uniwersytet jest istotnym
elementem w systemie państwowych instytucji. W związku z tym procesy edukacyjne
realizowane na współczesnych uniwersytetach, których istota polega na
umiędzynarodowieniu aspektów badawczego oraz poznawczego, stanowią źródło
rozwoju społecznego. Dlatego ważnym jest poddanie rzetelnej analizie procesów
internacjonalizacji naukowej edukacji, bowiem stworzy to warunki wypracowana
nowych rozwiązań i pogłębienia międzynarodowej kooperacji akademickiej,
następstwem której będzie rozwój poczucia wzajemnej akceptacji oraz tolerancji
społecznej, co z kolei przyczyni się do zapobiegania konfliktowych sytuacji na całym
świecie.
Słowa
kluczowe:
Naukowa
edukacja,
współczesny
uniwersytet,
internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, tolerancja, rozwój państwowy.

Wprowadzenie. W 2018 roku Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do rąk
Nadii Murad1, irackiej działaczki społecznej, oraz Denisa Mukwege2,
kongijskiego lekarza, którzy otrzymali to wyróżnienie za wysiłek skierowany na
zwalczanie przemocy seksualnej jako narzędzia wykorzystywanego podczas
wojen i konfliktów zbrojnych. Z kolei w 2014 roku Pokojową Nagrodą Nobla

1

The Nobel Prize, Nadia Murad, Facts,
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/murad/facts/ (dostęp: 12.06.2019).
2
The Nobel Prize, Denis Mukwege, Facts,
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/mukwege/facts/ (dostęp: 12.06.2019).
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zostali nagrodzeni Kailash Satyarthi3, działacz społeczny z Indii oraz Malala
Yousafzai4, pakistańska obrończyni praw kobiet. Norweski Komitet Noblowski
przyznał im nagrodę za walkę przeciwko ciemiężeniu dzieci i młodzieży oraz za
działania skierowane na rzecz dostępu wszystkich dzieci do edukacji.
Tendencja przyznawania Pokojowej Nagrody Nobla jest skierowana głównie na
humanizację istniejących warunków, w których funkcjonuje współczesny
człowiek. Implikacją takiego stanu rzeczy jest wkomponowanie działań na
rzecz pokoju w sferę aksjologiczną, bowiem to wartości odgrywają
najważniejszą rolę na drodze do osiągania kompromisów pomiędzy
zwaśnionymi stronami.
Zatem w dzisiejszych czasach konfrontacja interesów różnych grup
społecznych jest przenoszona na płaszczyznę wartości oraz norm, którymi
kierują się jednostki. W tym kontekście przełomowym był koniec lat 40. XX
wieku, bowiem wówczas nadano innego sensu zjawiskom, które dotychczas
wpływały
na
funkcjonowanie
ludzi.
Nastąpiła
redefinicja
zwrotów
technologicznego oraz kulturowego. Egzemplifikacją tych zjawisk było
chociażby skonstruowanie w 1944 roku przez naukowców z Harvard University
pierwszego komputera, czy fakt, iż w 1947 roku został wynaleziony tranzystor,
który odegrał istotną rolę w przyśpieszeniu procesu przesyłania ważnych
informacji z najodleglejszych zakątków świata nie tylko za pośrednictwem
prasy oraz radia, lecz także telewizji5. Zwrot kulturowy z kolei przejawiał się w
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak być człowiekiem po wydarzeniach II
wojny światowej, kiedy pojęcie praw i wolności jednostki było rzeczą
abstrakcyjną. Społeczeństwo wówczas znalazło się przed wyzwaniem ponownej
redefinicji ludzkich wartości oraz norm postępowania w relacjach z innymi. W
tym okresie szerokiego rozgłosu nabrała filozofia egzystencjalizmu, jednym z
prekursorów której był Jean Paul Sartre. Podstawowym założeniem
egzystencjalizmu było twierdzenie, iż człowiek powinien postępować według
subiektywnych przekonań, uniezależniając się od wpływów otoczenia6.
Mimo to powstaje pytanie, czy takie rozwiązanie w stosunku do jednostki
jest pożyteczne dla niej samej? Współpraca z innymi, bądź też określając
inaczej, z otoczeniem danej jednostki, stanowi determinantę przyszłego
rozwoju społecznego. Procesy na arenie światowej, które zdominowały okres
po II wojnie światowej, a mianowicie dekolonizacja, demokratyzacja oraz
3

The Nobel Prize, Kailash Satyarthi, Facts,
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/satyarthi/facts/ (dostęp: 14.06.2019).
4
The
Nobel
Prize,
Malala
Yousafzai,
Facts,
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/facts/ (dostęp: 14.06.2019).
5
W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005, s.
24-25.
6
R. Aron, The Opium of the Intellectuals, London 1957, s. 57-60.
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integracja, były możliwie poprzez kooperację państw, społeczeństw na różnych
płaszczyznach – politycznej, gospodarczej, ale także kulturowej. Poznanie
różnic kulturowych, ich akceptacja, a następnie implementacja tych
doświadczeń w kontekst współpracy na rzecz rozwoju, odbywały się przede
wszystkim poprzez różnego rodzaju procesy edukacyjne. Miejscem, które
stanowiło płaszczyznę wymiany kulturowej, była między innymi wspólnota
akademicka. Uniwersytet stanowił źródło idei oraz pomysłów na ukształtowanie
współczesnego świata. Biorąc pod uwagę to, iż zakres podstawowych funkcji
uniwersytetu sprowadza się do dwóch zasadniczych założeń, a mianowicie, z
jednej strony zadaniem uczelni wyższej jest przeprowadzanie badań, mających
bezpośredni wpływ na rozwój innowacyjności, z drugiej zaś – edukacja, która
powinna wpływać na proces kształtowania się kapitału ludzkiego, istotą którego
jest dążenie do rozwoju w oparciu o zasady kooperacji i efektywności7.
Jednakże perspektywa funkcjonalna nie ogranicza się wyłącznie do tych dwóch
zasad, bowiem uniwersytety pełnią również inną funkcję, a mianowicie
niwelują różnice między kulturami oraz sprzyjają wymianie doświadczeń
między przedstawicielami różnych grup społecznych. Implikacją takiego stanu
rzeczy jest tolerancja oraz wzajemne zrozumienie się ludzi, prezentujących
różne kultury. Uniwersytet w tym kontekście, obok swojej funkcji edukacyjnej
oraz badawczej, pełni także funkcję kooperacyjną, która stanowi skuteczne
narzędzie w procesie innowacyjnego rozwoju społeczeństwa. Dlatego celem
niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu edukacyjnego na
uniwersytecie jako determinanty kształtującej postawę wzajemnej akceptacji
oraz otwartości w stosunku do przedstawicieli innych kultur, stanowiącą
podstawę rozwoju oraz pokoju na świecie.
Idea współczesnego uniwersytetu
Współcześnie uniwersytet jest instytucją, która ulega permanentnym
zmianom. Tendencja owej zmienności oraz proces dopasowania do środowiska,
w którym uniwersytet funkcjonuje, jest widoczna od samego początku
powstania uniwersytetu jako instytucji. Istotnym jest, iż zmienia się nie tylko
instytucjonalna istota uniwersytetu, lecz także procesualna idea jego
funkcjonowania.
Perspektywa teoretyczna wskazuje, iż na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu
lat
ukształtowało
się
wiele
modeli
funkcjonowania
uniwersytetów, które były stosowane przez rożne państwa na całym świecie.
Warto wspomnieć chociażby jednoczynnikowy model Fransa van Voughta,
7

M. Dąbrowa-Szefler, Nauka w gospodarce opartej na wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo
Wyższe‖, nr 2(22)/2003, s. 72-74.
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który polega na zależności systemu szkolnictwa wyższego od władzy, która
sprawuje bezpośrednią kontrolę (model kontynentalny), bądź nadzór (model
anglosaski) nad uniwersytetami8. Innym przykładem modelowych założeń
funkcjonowania uczelni wyższych jest wieloczynnikowy model Clarka. Polega
on na zależności systemu szkolnictwa wyższego, jak również poszczególnych
instytucji edukacyjnych od państwa, rynku oraz oligarchii akademickiej.
Implikacją takiego rozwiązania jest ukształtowanie się wewnątrz tego modelu
odpowiednich kategorii, a mianowicie – modelu biurokratycznego, modelu
rynkowego oraz modelu oligarchii akademickiej9.
Modelowe rozwiązania funkcjonowania uniwersytetów korespondują z
dwoma podstawowymi ideami wspólnot akademickich. Pierwsza z nich rozumie
uniwersytet jako instytucję dydaktyczno-badawczą, której zasadniczym celem
jest poszukiwanie prawdy. Idea ta sięga swoimi korzeniami czasów starożytnej
Akademii Platońskiej, lecz szerszego rozgłosu nabrała za sprawą zasad
uniwersyteckich propagowanych przez Wilhelma von Humboldta. Stanowiła ona
podstawę nauczania w XIX i na początku XX wieku10. Drugą ideą
funkcjonowania uniwersytetu jest traktowanie tej instytucji jako szkoły
zawodowej. Określenie „szkoła zawodowa‖ jest rozumiane w tym kontekście
jako instytucja, której głównym celem jest wyuczenie określonego zawodu, a
nie poszukiwanie prawdy. Jest to bardzo ogólne twierdzenie, użyte dla potrzeb
zasygnalizowania
istniejącej
dychotomii
w
procesie
funkcjonowania
11
uniwersytetów . Głównym wyznacznikiem tego rodzaju uniwersytetów był
pragmatyzm. Miał on przynosić wymierne korzyści wszystkim, którzy byli
zaangażowani w proces edukacji.
Istnienie dychotomii ideowej w procesie funkcjonowania uniwersytetów
stanowi tło rozważań o obliczu współczesnego uniwersytetu. Druga połowa XX
wieku była czasem zakwestionowania fundamentalnych idei działalności
uniwersytetu jako instytucji dydaktyczno-badawczej. Tendencja upadku
uniwersytetu jest związana z kontekstem kulturowym oraz społecznym, gdyż
coraz częściej wątpiono w wartość metody badań naukowych oraz w
prawomocność wiedzy i nauki12. Ważnym aspektem był również wspomniany
pragmatyzm polegający na wykorzystywaniu zdobytej wiedzy. Przejawem
8

Por. F. Van Vought, Governmental Strategies and Innovation In Higher Education,
London 1989.
9
Por. B. R. Clark, The Higher Education System: Academic Organization In Crossnational Perspective, Berkeley 1983.
10
K. Sauerland, Idea uniwersytetu – aktualność tradycji Humboldta? „Nauka i
Szkolnictwo Wyższe‖, 2(28)/2006, s. 89-91.
11
W. Możgin, The Condition of a Modern University – Is There a Problem? ―Human
Future Image‖, vol. 11/2019, s. 57-58.
12
A. Kobylarek, Uniwersytet – zarys ewolucji idei podstawowej, „Nauka i Szkolnictwo
Wyższe‖, 1(19)/2002, s. 9
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owego pragmatyzmu jest z jednej strony wyuczony specjalista, a z drugiej, jak
to określił John Newman – intelektualista bądź też dżentelmen, który zdobytą
wiedzę często nie przekłada na korzyści materialne oraz finansowe13.
Ukształtowane na przestrzeni XIX oraz XX wieku idee uniwersytetu,
których prekursorami byli Wilhelm von Humboldt oraz John Newman odegrały
istotną rolę w procesie powstawania zasad funkcjonowania współczesnego
uniwersytetu, który częstokroć określa się jako instytucja, w której
prowadzona jest zarówno dydaktyka, jak i badania naukowe. Wyraźnie widać,
że liberalna idea uniwersytetu, która ukształtowała się na początku XIX wieku
w Niemczech znalazła więcej zwolenników, w porównaniu do uniwersytetu
„angielskiego‖, „newmanowskiego‖. Jednakże model zaproponowany przez
Wilhelma von Humboldta w dzisiejszych czasach podąża w stronę skrajności,
która przejawia się w pragmatyczności podejścia do wiedzy, którą się zdobywa.
Nie było by w tym nic złego, gdyż pragmatyzm stanowi użyteczne
wykorzystywanie wiedzy – co ze swojej natury zaprzecza koncepcji
propagowanej przez Johna Newmana. Problem tkwi przede wszystkim w
poziomie nauczania, który z roku na rok radykalnie się obniża14.
Uniwersytet XXI wieku nie jest instytucją, która w swoim założeniu ma
nauczać, jak człowiek powinien postrzegać rzeczywistość oraz ją rozumieć.
Czasy takiego uniwersytetu, którego przejawem była idea niemiecka oraz
angielska, zmieniły się. Współcześnie uniwersytet jako instytucja przeżywa
kryzys. Umasowienie, upodmiotowienie oraz obniżenie poziomu edukacyjnego
są odpowiednimi czasownikami określającymi dzisiejsze uniwersytety.
Mimo tych problemów, które dotyczą kondycji współczesnych systemów
szkolnictwa wyższego, istnieje czynnik, o którym nie można zapominać w
kontekście rozważań o przestrzeni akademickiej. Uniwersytety są miejscem, w
którym zdobywanie wiedzy i poszukiwanie prawdy koresponduje z pojęciem
tolerancji oraz akceptacji różnorodności kulturowej. Obcowanie z innością
przyczynia się do zrozumienia kim jesteśmy w tym świecie oraz jak
powinniśmy się zachowywać wobec innych. Uniwersytet, jak twierdził John
Newman, powinien wychowywać w każdej jednostce dżentelmena, który
rozumie
oraz
akceptuje
różnorodność,
która
we
współczesnym
zglobalizowanym świecie staję się rzeczą powszechną, z którą każdy człowiek
powinien się zapoznać.

13

W. Możgin, dz. cyt., s. 59.
Por. R. Arum, J. Roksa, Academically Adrift. Limited Learning on College Campuses,
Chicago 2011.
14
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Uniwersytet jako instytucja wymiany
doświadczeń kulturowych
Niniejsza część artykułu zostanie poświęcona zilustrowaniu tendencji
funkcjonowania uniwersytetu jako miejsca nie tylko, gdzie się zdobywa wiedzę
oraz odpowiednie umiejętności, lecz przede wszystkim jako miejsca, gdzie
odbywa się wymiana doświadczeń kulturowych, która wpływa na kształtowanie
się postawy tolerancji oraz akceptacji różnorodności. Implikacją takiego stanu
rzeczy jest kooperacja w różnych sferach funkcjonowania człowieka pomiędzy
przedstawicielami różnych narodowości oraz kultur. Stanowi to tło dla
panowania pokoju oraz zrównoważonego rozwoju na świcie. Tendencja
wzajemnego poznawania się oraz zrozumienia się powinna być nieodłącznym
aspektem każdego systemu edukacji na całym świcie. Dlatego warto w tym
miejscu rozpatrzeć tę kwestię z dwóch perspektyw, a mianowicie współpracy
przedstawicieli różnych grup społecznych na poziomie uniwersytetu jako
jednostki dydaktyczno-badawczej oraz uniwersytetu jako miejsca, gdzie
odbywa się wymiana doświadczeń kulturowych, która wpływa na kształtowanie
się postawy wzajemnej tolerancji.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na aspekt internacjonalizacji
funkcjonowania uniwersytetów. Jest to związane przede wszystkim z
umiędzynarodowieniem badań naukowych, polegającym na zaangażowaniu w
proces badawczy przedstawicieli z różnych jednostek akademickich. Wpływa to
mianowicie
na
poszerzanie
pespektywy
naukowej
oraz
możliwości
implementowania wyników owych badań w różne systemy edukacyjne. Innym
zaś skutkiem umiędzynarodowienia badań jest możliwość uzyskania większego
dofinansowania na ich realizację, bowiem wykazanie zaangażowania w
projekcie przedstawicieli z różnych instytucji naukowych zwiększa nie tylko
potencjał, lecz także prestiż takiej grupy. Umiędzynarodowienie procesu badań
naukowych zostało poddane gruntownej analizie na początku lat 60. XX wieku i
od tego czasu stanowi nieodłączny element większości systemów edukacyjnych
na całym świcie15.
Internacjonalizacja funkcjonowania uniwersytetów polega również na
mobilności studentów oraz kadry akademickiej pochodzących z różnych krajów.
Najbardziej
znanym
przykładem
owej
mobilności
jest
program
międzynarodowej współpracy szkół wyższych Erasmus. Idea powstania tej
inicjatywy nawiązuje do postaci Erazma z Rotterdamu, który jak inni wybitni
ludzie renesansu kształcił się w różnych europejskich uniwersytetach, a jego
poglądy na edukację nawiązywały do podstawowych założeń humanizmu.
Mobilność studentów związana z chęcią poszerzania swoich zdolności oraz
15

Por. D. J. De Solla Price, Mała nauka - wielka nauka, Warszawa 1967.
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poziomu wiedzy na innych uniwersytetach we współczesnym świecie jest
zjawiskiem permanentnym i w dalszej perspektywie nieuniknionym16.
Innym
zaś
aspektem
umiędzynarodowienia
funkcjonowania
uniwersytetów
jest
możliwość
wymiany
doświadczeń
kulturowych.
Współcześnie istnieje wiele inicjatyw wspierających dyfuzję kulturową
przedstawicieli różnych narodowości. Wyjazdy na staże naukowe, szkoły letnie,
różnego rodzaju międzynarodowe organizacje młodzieżowe działające przy
uniwersytetach to są tylko kilka przykładów inicjatyw, które wpływają na
rozwój internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Coraz bardziej zauważalną
tendencją stało się organizowanie tego rodzaju przedsięwzięć w miejscach,
które niegdyś były odizolowane od szeroko rozumianego Zachodu. Warto
zwrócić uwagę chociażby na szkoły letnie organizowane przez Uniwersytet
Teherański, bowiem w kontekście waśni z Zachodem oraz napiętą sytuacją
dyplomatyczną, władze Iranu wyrażają zgodę na otwarcie się dla innych
poprzez wzajemną wymianę kulturową oraz edukacyjną. Innym zaś
przykładem owej internacjonalizacji są prowadzone od 2005 roku we
współpracy z Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem seminaria naukowe „Arka‖
dla przedstawicieli narodowości ukraińskiej, polskiej, żydowskiej oraz
krymskotatarskiej. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest wymiana
doświadczeń kulturowych i wzbudzenie poczucia wzajemnej tolerancji. Wartym
uwagi w tym kontekście jest również działalność Uniwersytetu Al-Azhar w
Kairze, skierowana na przyznawanie stypendiów zagranicznym studentom z
Zachodu na naukę w tym uniwersytecie. Celem tej inicjatywy obok nauki
języka arabskiego jest zapoznanie młodych ludzi z nowoczesną interpretacją
religii oraz uczynienie z nich „ambasadorów‖, którzy po powrocie do swoich
krajów przekażą informacje innym, poprzez co zmniejszy się różnica w
postrzeganiu określonych aspektów, stanowiących często sferę ideologicznych
oraz aksjologicznych konfliktów17.
Zjawisko wymiany doświadczeń kulturowych między przedstawicielami
różnych społeczności na płaszczyźnie wspólnoty akademickiej stanowi istotny
czynnik współczesnych procesów edukacyjnych. Można zaryzykować tezę, iż
kontekst wymiany kulturowej w każdym uniwersytecie ma swoją długą i
wieloaspektową tradycję. Na przykład, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
czerpie doświadczenie w tej dziedzinie z myśli Pawła Włodkowica. Ten wybitny
myśliciel nie tylko przywołał oraz znacząco rozwinął koncepcję prawa narodów,
był on także prekursorem koncepcji podstaw współcześnie rozumianych praw
16

Por. Education at a Glance 2018. OECD Indicators, https://read.oecdilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018 (dostęp: 8.05.2019).
17
M. Łuniewski, Uniwersytet Al-Azhar: Muzułmański Harvard, „Rzeczpospolita‖/„Plus
Minus‖, https://www.rp.pl/Plus-Minus/312159910-Uniwersytet-Al-Azhar-MuzulmanskiHarvard.html (dostęp: 15.05.2019).
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kulturowych, zarówno indywidualnych, jak i wspólnotowych podmiotów relacji
międzykulturowych18.
Zastanawiając się nad aspektem różnorodności kulturowej w
poszczególnych uniwersytetach należy przede wszystkim zwracać uwagę na
historyczne konotacje rozwojowe owych jednostek akademickich. Zatem nie
tylko model funkcjonowania systemu edukacji w danym kraju oraz
odpowiednia idea rozwoju tego systemu stanowią podstawę kooperacji na
płaszczyźnie międzynarodowej, lecz przede wszystkim odrębne, poszczególne
uniwersytety stanowią miejsce, gdzie odbywa się wymiana doświadczeń
kulturowych i buduje się postawę tolerancji. Kumulacja tych aspektów stanowi
podstawę pokojowego rozwoju społeczeństw na całym świcie.
Podsumowanie. W podsumowaniu niniejszych rozważań warto
zasygnalizować, iż zadaniem współczesnych uniwersytetów jest nie tylko
bezrefleksyjne przekazywanie wiedzy, lecz przede wszystkim takie
przygotowanie procesów edukacyjnych, które uwzględniałyby warunki
otoczenia, w których funkcjonuje społeczność akademicka. Zglobalizowany
świat stawia przed wspólnotą uniwersytecką nieproste wyzwanie, a mianowicie
poprzez proces nauczania uczelnia wyższa powinna kształtować postawę
tolerancji i wzajemnej akceptacji. Internacjonalna kooperacja na różnych
poziomach edukacji uniwersyteckiej stanowi płaszczyznę, w której kształtuje
się wymiana kulturowych doświadczeń.
Określenie „międzykulturowy‖ pojawiło się w latach 70. XX wieku w
Stanach Zjednoczonych i odnosiło się do nawiązania trwałych oraz
dynamicznych relacji między przedstawicielami różnych narodowości
reprezentujących odrębne kręgi kulturowe19. Istotą tego zjawiska było
sprowadzenie na jedną płaszczyznę funkcjonalną członków różnych grup
społecznych. Szkolnictwo wyższe w tym kontekście nie stanowiło wyjątku,
bowiem w tymże czasie zaczął się kształtować amerykański model edukacji
wielokulturowej, stanowiący podstawę funkcjonowania programu wychowania
wielokulturowego, który obecnie jest stosowany na szeroką skalę przez
instytucje edukacyjne na całym świecie. Jego główne założenia sprowadzały się
do nadania równych szans przedstawicielom różnych narodowości do
uczestniczenia w procesie edukacyjnym oraz dopasowanie warunków
edukacyjnych do wymogów ówczesnego świata.
Współcześnie naukowa edukacja na poszczególnych uniwersytetach
stanowi odrębną płaszczyznę. Mimo to rzeczownikami, które łączą wszystkie
zachodzące obecnie procesy edukacyjne, są wielokulturowość oraz tolerancja.
18

L. Korporowicz, Jagiellonian Cultural Studies, ―Politeja‖, nr 2/1 (20/1)/2012, s. 10-12.
P. P. Grzybowski, Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego, „Przegląd
Pedagogiczny‖, 1/2007, s. 59-61.
19
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Kooperacja akademicka nie byłaby możliwa bez wyeliminowania sprzeczności
ideologicznych oraz aksjologicznych między przedstawicielami różnych
narodowości. W związku z tym procesy edukacji akademickiej powinny opierać
się na rozwoju współpracy międzynarodowej. Wspomniane w niniejszym
artykule inicjatywy internacjonalizacji życia akademickiego w najbliższych
latach powinny być w zdecydowanym stopniu zwiększone, bowiem w
środowisku akademickim istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju czynności.
Istotą umiędzynarodowienia procesów edukacyjnych jest z jednej strony
wymiana doświadczeń oraz zwiększenie potencjału naukowego, z drugiej zaś –
jest to kreowanie prostych sposobów na wyeliminowanie sprzeczności
wynikających z braku wzajemnego zrozumienia i akceptacji. Dlatego,
współczesne uniwersytety powinny dążyć do zwiększonej aktywności w sferze
internacjonalizacji procesów edukacyjnych, poprzez poszerzanie sieci relacji
międzynarodowych.
We współczesnym świecie przepełnionym różnego
rodzaju konfliktami ideologicznymi, kulturowymi, które częstokroć przeradzają
się w konflikty zbrojne, proces edukacji naukowej oparty na wspólnej
kooperacji, w który są zaangażowani przedstawiciele różnych narodowości,
stanowi jedną z dróg do osiągnięcia pokoju oraz zrównoważonego rozwoju na
świcie. W związku z tym nie należy bagatelizować roli uniwersytetów jako
miejsca, gdzie poprzez procesy edukacyjne odbywa się proces niwelowania
różnic kulturowych wpływających na kształtowanie zrozumienia i wzajemnej
społecznej akceptacji.
Bibliografia
1. Aron R., The Opium of the Intellectuals, Secker & Warburg, London 1957.
Arum R., Roksa J., Academically Adrift. Limited Learning on College Campuses,
University of Chicago Press, Chicago 2011.
2. Clark B. R., The Higher Education System: Academic Organization In Crossnational Perspective, University Of California Press, Berkeley 1983.
3. Dąbrowa-Szefler M., Nauka w gospodarce opartej na wiedzy, „Nauka i
Szkolnictwo Wyższe‖, nr 2(22)/2003.
4. De Solla Price D. J., Mała nauka - wielka nauka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1967.
5. Education at a Glance 2018. OECD Indicators, https://read.oecdilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018 (dostęp: 8.05.2019).
6. Grzybowski P. P., Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego,
„Przegląd Pedagogiczny‖, 1/2007.
7. Kobylarek A., Uniwersytet – zarys ewolucji idei podstawowej, „Nauka i
Szkolnictwo Wyższe‖, 1(19)/2002.
8. Korporowicz L., Jagiellonian Cultural Studies, „Politeja‖, nr 2/1 (20/1)/2012.
9. Łuniewski
M.,
Uniwersytet
Al-Azhar:
Muzułmański
Harvard,
„Rzeczpospolita‖/„Plus Minus‖, https://www.rp.pl/Plus-Minus/312159910-UniwersytetAl-Azhar-Muzulmanski-Harvard.html (dostęp: 15.05.2019).
~ 438 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

10. Możgin W., The Condition of a Modern University – Is There a Problem?
―Human Future Image‖, vol. 11/2019.
11. Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
12. Sauerland K., Idea uniwersytetu – aktualność tradycji Humboldta? „Nauka i
Szkolnictwo Wyższe‖, 2(28)/2006.
13. The Nobel Prize, Denis Mukwege, Facts,
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/mukwege/facts/(dostęp: 12.06.2019).
14. The Nobel Prize, Kailash Satyarthi, Facts,
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/satyarthi/facts/ (dostęp: 14.06.2019)
15. The Nobel Prize, Malala Yousafzai, Facts,
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/facts/(dostęp: 14.06.2019).
16. The Nobel Prize, Nadia Murad, Facts,
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2018/murad/facts/ (dostęp: 12.06.2019).
17. Vought Van F., Governmental Strategies and Innovation In Higher Education,
Jessica Kingsley, London 1989.
Віктор Можгін

НАУКОВА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЯК ЧИННИК
СТАЛОГО І МИРНОГО РОЗВИТКУ
Анотація. У сучасному глобалізованому світі відбувається переосмислення
основних цінностей, що визначають специфіку відносин між людьми. Важливе
значення має обмін культурним досвідом, який є основою толерантності у процесі
налагодження ефективної комунікації. В сучасних реаліях академічна спільнота є
толерантним середовищем, у якому зберігається відповідна культурна
особливість. Інтернаціоналізація освітніх процесів, спрямованих на співпрацю
представників різних національностей, є рушійною силою сталого розвитку світу.
Університети, окрім навчальної та дослідницької функцій, також відіграють
фундаментальну роль у процесі розмивання ідеологічних й аксіологічних
відмінностей, які часто є причиною конфліктів. Наукова освіта, що ґрунтується на
принципах міжнародного співробітництва, не лише збільшує потенціал наукових
досягнень, але також створює умови для подальшого поступу наукової взаємодії
завдяки процесу імплементації отриманих рішень у різних академічних осередках
по всьому світу. Функціонування університетів передбачає взаємні відносини між
академічною спільнотою та науковим середовищем, що виявляється у формі
влади, ринку та інших спільнот. Відповідно університет стає важливим елементом
у системі державних установ. Освітній процес у сучасних університетах
ґрунтується на інтернаціоналізації дослідницьких та пізнавальних аспектів. Тому
важливою проблемою є проведення аналізу специфіки інтернаціоналізації
наукової освіти, оскільки це створить умови для нових рішень та поглибить
міжнародне академічне співробітництво, у результаті – сприятиме формуванню
почуття взаємного визнання і толерантності в суспільстві, що допоможе запобігти
конфліктним ситуаціям у всьому світі.
Ключові слова: наукова освіта, сучасний університет, інтернаціоналізація
вищої освіти, толерантність, державний розвиток.
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Viktor Mozhhin

SCIENTIFIC EDUCATION IN THE MODERN UNIVERSITY AS A
BASIS OF SUSTAINABLE AND PEACEFUL DEVELOPMENT
Summary. In the modern globalized world there is a redefinition of the basic
values shaping the relationships between people. In this context, the processes aimed
at the exchange of cultural experiences that constitute the background of mutual
acceptance and tolerance begin to play an important role. Nowadays, the place where
this cultural diffusion comes about is the academic community. The
internationalization of educational processes aimed at the cooperation of
representatives of various nationalities is the driving force of sustainable development
in the world. Universities, apart from the educational and research functions, also play
a fundamental role in the process of blurring ideological and axiological differences,
which are often the cause of conflicts. Science education based on the principles of
international cooperation not only increases the potential of scientific achievements,
but also creates conditions for further development through the implementation of
solutions obtained in various academic centers around the world. The theoretical
assumptions of model solutions for the functioning of universities provide for mutual
relations between the academic community and its environment in the form of power,
market and other environments that affect the functioning of universities. The
implication of this state of affairs is that the university is an important element in the
system of state institutions. Therefore, educational processes carried out at modern
universities, the essence of which is based on the internationalization of research and
cognitive aspects, constitute a source of social development. That is why it is
important to undergo a thorough analysis of the internationalization processes of
science education, because it will create conditions for new solutions and deepen
international academic cooperation, the consequence of which will be the development
of a sense of mutual acceptance and social tolerance, which in turn will help to
prevent conflict situations around the world.
Key words: science education, contemporary university, internationalization of
higher education, tolerance, state development.
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Гліб Хоменко

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У НАУКОВІЙ ОСВІТІ:
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Анотація. Висвітлено загальні особливості застосування проектного підходу
у науковій освіті в контексті концепції сталого розвитку. Проаналізовано ключові
аспекти наукової освіти як синтезу інтелектуального розвитку й дослідницьких
практик. Виявлено основні відмінності між класичною освітою та дослідноорієнтованим навчанням. Обґрунтовано доцільність застосування проектного
підходу в контексті розвитку наукової культури в сучасному суспільстві.
Проаналізовано положення проекту «Нова українська школа» та документа
Європейської комісії Експертної групи з наукової освіти, який дозволив
сформулювати гіпотезу щодо необхідності використання нових технологій в
освітнього процесу з метою підвищення ефективності наукових досліджень.
Зазначено, що природничо-математичні та інженерно-технологічні галузі
наукового знання визнані найпопулярнішими, оскільки суспільство знань буде
опиратися у своєму розвиткові на найвищі технології. Через те, що концепція
наукової освіти не вивчалася в дискурсі радянської епохи, її поглиблений аналіз
вимагає вивчення зарубіжного досвіду, зокрема: Великої Британії, Німеччини,
США, Канади. Виявлено, що реалізація концепції сталого розвитку потребує
посилення уваги до формування рівня екологічної свідомості громадян незалежно
від їх расового чи етнічного походження. Доведено, що характерні риси наукової
освіти можна простежити у філософії Античності. Визначено, що основною метою
наукової освіти є популяризація науки серед учнівської молоді, а також їх
допрофесійна підготовка. В основу дослідницького пошуку покладено наукові
методи: аналізу та синтезу, описовий, індуктивний, діалектичний. Основною
перешкодою на шляху реалізації концепції наукової освіти може бути відсутність
необхідних лабораторій та професійна невідповідність викладачів виконанні
функцій фасилітатора.
Ключові слова: наукова освіта, проектний підхід, сталий розвиток,
екологічна свідомість, фасилітатор.

Вступ. Упродовж останніх століть людська цивілізація досягнула
вагомих кількісних та якісних показників у сфері науки і технологій, що
суттєво позначилося на поліпшенні комфорту життя більшості світового
населення. Сучасні зразки технологічного конструювання і виробництва
надали змогу людині зекономити свій час при виконанні певних дій
систематичних характеру, які раніше вимагали докладання суттєвих
зусиль. Водночас високі темпи споживання природних ресурсів внаслідок
інтенсифікації
виробничих
процесів
позначилися
деструктивним
антропогенним впливом на природу. З року в рік все більше вчених
наголошують на тому, що суспільство сьогодення має більш помірковано
ставитися до природного середовища, яке забезпечує людину базовими
елементами життя – повітрям, водою, теплом тощо. Якщо на сьогодні
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глобальне потепління досягає рекордних показників за весь період
існування людства, загрожуючи вимиранням популяції білих ведмедів і
також багатьох інших представників тваринного світу, то вже завтра
можливість існування самої людини може бути під питанням.
Для того, щоб подбати про життя своїх нащадків, наступних генерацій
виду «homo sapiens», необхідно зважати на потреби екологічного
середовища, в межах якого ми мешкаємо та приймати відповідальні
рішення на вищих щаблях державної влади у невідкладному порядку.
Одним із таких кроків щодо вирішення проблеми екологічної безпеки
постає концепція сталого розвитку під егідою ООН, яка була розроблена
представниками міжнародного аналітичного центу «Римський клуб». В
основі цієї концепції – спроба знайти баланс між двома пріоритетами
стратегічного розвитку цивілізації, що нині стоять на порядку денному –
задоволення сучасних потреб людства і захист інтересів майбутніх
поколінь. Концепція сталого розвитку передбачає суттєве підвищення рівня
екологічної свідомості громадян незалежно від їх расової чи етнічної
приналежності.
Адже
боротьба
із
прогресуючим
забрудненням
навколишнього середовища та потенційним закінченням запасів природних
ресурсів – це саме та проблема, яка має об’єднати людей у всіх точках
світу, оскільки байдужість та егоїзм можуть призвести до глобальної
екологічної катастрофи.
Виклад основного матеріалу. Реалізація концепції сталого
розвитку має змінити ситуацію у природничому комплексі на краще лише у
випадку неухильної імплементації у життєдіяльність суспільства її основних
засад. Йдеться не про імітацію чи відверту профанацію урядами окремих
країн принципів «зеленої економіки», а про свідоме ставлення з боку
кожного громадянина до природного середовища, яке його оточує. Адже у
певному сенсі турбота про природу означатиме турботу про своїх дітей та
онуків, які заслуговують на здорове та щасливе життя у найближчому
майбутньому. Усвідомити це варто ще у період молодості, оскільки рівень
екологічної свідомості є одним із невід’ємних елементів особистісного «Я»,
в межах якого на ранніх етапах життя формуються різноманітні моделі
ставлення до оточуючого світу. Відповідно найдоречніше подбати про
екологічне виховання своїх дітей якомога швидше, адже набагато простіше
робити позначення на «чистій дошці» (у розумінні Дж. Локка)1, а ніж потім
вписувати у неї щось нове шляхом численних виправлень та коригувань.
Загалом складно навіть уявити, що без підвищення рівня екологічної
1

Рассел Б. Мудрость Запада: Историческое исследование западной философии в
связи с общественными и политическими обстоятельствами / Бертран Рассел. – М:
Республика, 1998. – 479 с.
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свідомості у школярів та студентів можливо насправді вплинути на
ситуацію, яка наче «темна хмара» швидкими темпами насувається над
людством у XXІ ст.
Перехід концепції сталого розвитку від теоретичної у практичну
площину потребує поміркованої трансформації змісту освітнього процесу.
Ця думка може вважатися істинною, оскільки саме освіта за своєю
природою має набувати випереджального, антиципативного характеру,
готуючи молодь до життя у межах сьогодення та майбутнього. Якщо
впродовж попередньої доби школа відповідала переважно лише за
засвоєння учнями базових знань в межах окремих предметів навчального
плану, то на сьогодні значно важливішим є здобуття певних
компетентностей, що допоможуть випускнику школи краще орієнтуватися у
навколишньому світі, стануть рушійною силою реалізації його особистісного
потенціалу,
а
також
відповідатимуть
основним
природним
та
соціокультурним тенденціям суспільства.
У концепції «Нова українська школа» зазначається, що сучасна освіта
має не лише бути суголосною технологічним змінам – вона має діяти на
випередження. Фокус навчання переноситься з накопичення знання, яке
дуже швидко застаріває, на формування
навичок особистості, що
затребувані у ХХІ ст., на пошук необхідних даних та їх дієве застосування,
формування здатності і готовності розв’язувати проблеми. Відправною
точкою освіти є використання дослідницьких практик, які базуються на
властивих науці способах пізнання, застосуванні наукових досліджень в
якості методик навчання. Зокрема, «місія сучасного університету – це не
наукові дослідження й освіта, а освіта через наукові дослідження» 2.
Адекватною реакцією на впровадження ідей сталого розвитку у
життєдіяльність соціуму можна вважати інноваційну модель наукової освіти,
яка здатна більш виважено побудувати навчальну діяльність учнів
відповідно до запитів сучасної доби. Відповідно доцільно визначити основні
закономірності розвитку наукової освіти в контексті гармонійного існування
людини та природи.
Поняття наукової освіти у вітчизняній науці почало з’являтися на
початку ХХ ст. завдяки науковим працям В. Вернадського, C. Гессена,
К. Фортунатова. Наступний етап її розвитку припадає на 70–80-і рр. ХХ ст.
Зокрема, у працях М. Скаткіна, А. Хількевича, розкриваються базові
категорії і закономірності дидактики наукової творчості, тобто формується
теорія наукознавства та її психологічні основи. А. Карповим виокремлено і
2

Нова українська школа. Міністерство освіти і науки України. – 2016. – [Електронний ресурс].
– Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf
~ 443 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

обґрунтовано
такі
її
принципи,
як
інституціональна
інтеграція
соціокультурного
оточення,
науково-інноваційний
технологізм,
трансцендентність наукового пізнання, імператив пізнавальної свободи 3.
Наукову освіту як перспективний напрям в Україні розглядають у своїх
працях С. Довгий, М. Гальченко4, Ю. Гоцуляк, С. Бабійчук5, Н. Поліхун,
І. Сліпухіна, І. Чернецький та ін.
У зв’язку з тим, що проблема наукової освіти недостатньо
досліджувалася вітчизняними вченими, її поглиблений аналіз потребує
вивчення зарубіжного досвіду: Великої Британії, Німеччини, США, Канади,
в яких він набув популярності впродовж декількох століть тому. Першим
вчителем, що безпосередньо сприяв зародженню наукової освіти, був
В. Шарп, який працював в одній з британських державних шкіл й
одноосібно створив модель для викладання науки у місцевих школах у
1850 р. Наступний крок у розвитку наукової освіти було реалізовано у
1867 р. завдяки ефективній діяльності Британської академії прогресу
(BAAS). За підтримки цієї організації у школах почали поширюватися
предмети типу «pure science» або ж «scientific habit of mind». Ідея
інтелектуальної підготовки молоді через поширення наукових знань
здобула на той час схвалення у суспільстві. Водночас проект не був
реалізований
повною
мірою,
оскільки
школам
не
вистачало
висококваліфікованих учителів, які були достатньо обізнані у певній сфері
наукового знання.
У США впровадження наукової програми у школі було пов’язане з
об’єднанням окремих предметів у спільні навчальні цикли з метою
забезпечення
рівного доступу учнів до наукових знань поза межами
університетів, їхньої допрофесійної підготовки. Це рішення було прийнято
за підсумками проведеної конференції, у якій брали участь 30 провідних
освітян середньої школи. У результаті Національна асоціація освіти у
1892 р. прийняла рішення призначити так званий «Комітет десяти», на
який у подальшому була покладена відповідальність за організацію
процесу впровадження наукової освіти в американських школах. Наука і
освіта були об’єднані в єдине ціле в рамках вивчення іноземних мов, історії,

3

Карпов А. О. Принципы научного образования / А. О. Карпов.– Вопросы
философии.– 2004. – №11.– С. 89–102.
4
Гоцуляк Ю. В. Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно-правовий
контекст / Ю. В. Гоцуляк, М. С. Гальченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. –
2016. – №4. – С. 5-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_4_34.
5
Бабійчук С. Першопричини зародження наукової освіти в період становлення
античної філософії / С. Бабійчук // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні
аспекти. – 2017. – Вип. 6. – С. 128-136. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_17
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математики, фізики, астрономії, географії, природознавства, громадського
управління та політичної економії.
Сутність імплементації наукової програми полягала у проведенні
різноманітних експериментів впродовж уроків, що досить часто
проводилися у «польових умовах» з метою популяризації науки6.
Традиція комплексного вивчення навчальних предметів була
продовжена у ХХ ст. на прикладі функціонування програмної моделі
STEAM. В її межах було інтегровано окремі прикладні аспекти декількох
навчальних предметів: науки загалом, техніки, інженерії, мистецтва та
математики. Одним із перших засновників ініціативи STEAM є Джорджетта
Якман. Поява цієї моделі має на меті – навчити учнів новаторству, основам
критичного мислення та використанню інженерії чи технологій в
образотворчих конструкціях, застосуванню творчих підходів у вирішенні
проблем реального світу, опираючись на науково обґрунтовані знання7. У
сучасному трактуванні наукова освіта, як правило, включає три самостійні
галузі: фізику, хімію та біологію.
Хоча сам концепт наукової освіти був сформульований у ХІХ ст., його
характерні риси простежуються ще у філософській думці доби Античності.
Зокрема, «Таємний союз» піфагорійців і славнозвісний метод майєвтики
Сократа можуть бути інтерпретовані як прояв імплементації науковості в
освіті. Адже в обох випадках головним завданням вчителя було
пробудження у своїх підопічних жаги до дослідження. Чим яскравіше
вчителю вдалося запалити вогонь до знань у душі учня, тим більше шансів
в останнього на продукування нових ідей. Відповідно рівень вчителя
вимірюється не у кількості знань, якими він володіє, а у кількості своїх
учнів, яким вдалося прищепити жагу до наукових пошуків. У сучасному
трактуванні вчитель не має замінювати енциклопедію, йому необхідно
мотивувати своїх учнів до пошуків того, що досі залишається непізнаним.
Сократ як наставник, який керував дослідницькою діяльністю своїх учнів,
майстерно застосовував для цього метод діалектики, оскільки вважав, що
істини можливо досягти через дискусію та інтелектуальну працю. Вагому
роль наукової освіти обґрунтовували й інші давньогрецькі філософи:
Платон навчав мистецтву аргументації, а Аристотель стверджував, що
істинним може бути лише емпіричне знання, перевірене на особистісному

6

Report to the European commission of the expert group on science education, Science
education
for
Responsible
Citizenship.
[Online].
Available:
ttp://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf.
7
The Benefits of a Scientific Education. TutorHunt
[Online]. Available:
https://www.tutorhunt.com/articles/scientific-education.as
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досвіді. Відповідно будь-яка наукова гіпотеза, що не може бути відтворена
на практиці з метою верифікації, залишається під тягарем сумніву 8.
Неможливо не погодитися із думкою про те, що саме наука найбільше
змінює світ. Динамічно розвиваючись від століття до століття, вона робить
можливим те, що ще нещодавно сприймалося б людським розумом як дещо
нереальне. Водночас не хотілося б говорити про науку як про певний
знекровлений предмет, оскільки її цінність полягає у продукуванні
неповторних знань, а там де знання – біля витоків завжди перебуває
людина. Тому чим більше держава турбується про розвиток власної
економіки та інновацій, тим більше вона має підтримувати вчених, які
уособлюють якісні зрушення у суспільстві. Якщо у суспільстві превалює
негативний образ вченого, то про будь-який розвиток чи примноження
гуманітарного капіталу і мріяти годі.
У звіті Світового економічного форуму з людського капіталу
зазначається, що «знання і навички, втілені в індивідах, є чинником, який
визначає довгостроковий успіх набагато більше, ніж практично будь-який
інший ресурс»9. Останнє є надзвичайно важливим в умовах економіки
знань, формування якої вважається неможливим без високоякісної освіти
та ефективної фундаментальної науки. У цьому контексті цінність наукової
освіти полягає у нівелюванні стереотипів щодо образу вченого.
Впровадження наукових програм у школі надасть змогу позбавитися
усталених стереотипів з приводу науки як чогось нудного, нецікавого для
молоді.
Саме
наука
здатна
навчити
формулюванню
правильної
аргументації, виваженості думок, санітарії мислення, допомагаючи
зрозуміти, де є істина, а де – хиба. З іншого боку, зважаючи на сучасні
тенденції на ринку праці, найбільш авторитетні компанії шукають
працівників, які не лише освічені, але й розуміються у науці і техніці. Це
стосується абсолютно будь-якої сфери: від індустрії охорони здоров’я до
виробництва надсучасних автомобілів. Відповідно сучасна економіка
потребує фахівців, які не лише мають знання, але й оперують практичними
навичками.
Окресливши значення наукової освіти у XXІ ст., варто детальніше
зупинитися на основних закономірностях розвитку наукової освіти в
контексті гармонійного існування людини та природи. Досліджуючи
теоретичні і нормативно-правові аспекти реалізації наукової освіти в
українському освітньому просторі, Ю. Гоцуляк і М. Гальченко наголошують
на існуючій у вітчизняній педагогіці невизначеності цього поняття, яке
8

Матвієнко Ф. П. Антична філософія (від Мілетської школи до Аристотеля) /
Матвієнко Франка Пилипівна. – К.: Знання, 2000. – 40 с.
9
The Human Capital Report 2016 / World Economic Forum [Online]. Available:
http://www3.weforum.org/docs/HCR2016_Main_Report.pdf
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«синтезує підходи до навчання, що об’єднуються» за критеріями:
«...самостійне здобування знань…, дослідницька діяльність…, проектна
діяльність». Автори вважають, що наукову освіту можна розуміти як
освітній напрям, сукупність підходів до навчання, множину завдань до
окремих освітніх практик, вимог до підготовки учнів10.
На думку Ю. Гоцуляка, основна відмінність традиційної від наукової
освіти полягає у трансформації символічного образу учня-слухача в учняпошукача, автономного дослідника. Вчитель же в подібних умовах виступає
лише в якості консультанта, колеги, координуючи діяльність учнів у
наукових проектах. Доцільно додати до цього твердження те, що в основі
наукової освіти пріоритетним визнається не лише результат, але і сам
процес дослідження. Адже на відміну від «дорослої науки», для учнів
найважливішим залишається пізнання послідовності етапів наукового
дослідження: визначення проблеми, формулювання гіпотез, проведення
експерименту, отримання висновків тощо.
Крім того, у зв’язку із достатнім рівнем автономності учня у процесі
пошуку та засвоєння знань особливе значення має проектний підхід. Під
останнім розуміється готовність до застосування знань з різних предметів,
комплексна робота над проектом або ж множинний інтелект (у розумінні
Г. Гарднера)11. Адже наукова освіта – це певною мірою диференційована
освіта, що передбачає об’єднання різних типів інтелекту задля вирішення
спільного поточного завдання. Продуктивність наукового проекту зазвичай
залежить від того, наскільки ефективно відбувається застосування учнями
здобутих знань у практичному вимірі. Якщо вчитель у звичайній школі
намагається надати знання вже у готовому вигляді, то у межах наукової
освіти сам процес відкриття є більш цінним за отримання знань пасивним
шляхом.
Враховуючи головні особливості впровадження наукової освіти, стає
зрозумілим, яким чином вона впливає на розвиток здібностей наукової
творчості. О. Пономарьов12 та В. Вознюк13 акцентують увагу на
синергетичному підході у розвитку сучасної науки і застосуванні його до
10

Гоцуляк Ю. В. Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно-правовий
контекст / Ю.В. Гоцуляк, М.С. Гальченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. –
2016. – № 4. – С. 5-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_4_34.
11
Лавриненко Н. Множинний інтелект і обдарованість у теоретичній моделі Говарда
Гарднера // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 4 (58). –
С. 11-20.
12
Пономарьов О.С. Філософія освіти, синергетика і нова освітня парадигма / НТУ
«Харківський політехнічний інститут» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008- 09/08pasnep.pdf
13
Вознюк О. В. Синергетична парадигма креативної педагогіки: монографія / за
ред. Н. В. Гузій. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 3-22.
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обгрунтування ефективних теоретичних і методологічних засад, здатних
сприяти виходу на новий рівень розуміння сутності сучасної освіти.
Ситуативне моделювання, прогнозування і наукова творчість, як зазначає
В. Лєднєв, мають спільну природу. Водночас розвивальне навчання є
системоутворювальним чинником, що забезпечує розвиток здатності до
наукової творчості на всіх щаблях освіти: від дошкілля і початкової школи
до аспірантури та докторантури14.
Наукова освіта розглядається як засіб розвитку наукової культури
індивіда шляхом поступового його залучення до цінностей науки. Внаслідок
ознайомлення у школі з основами наукових досліджень учень отримує
можливість брати участь в особливому різновиді пізнавальної діяльності,
переймаючи
навички
експериментатора,
дослідника,
вченого.
Ознайомлюючись із сучасними досягненнями у галузі науки і технологій,
здобуваючи знання і навички, учень може реалізувати свій потенціал на
подальших етапах життя. Окрім того, завдяки цілеспрямованому
поширенню наукових знань з боку педагога в нього формується науковий
світогляд, коло наукових інтересів тощо.
Як відомо, у сучасних умовах найбільш затребуваними визнаються
природничо-математична та інженерно-технологічна галузі наукових знань,
оскільки суспільство знань опиратиметься на найвищі технології. Водночас
інші галузі знань також потребують застосування проектного підходу. У
цьому аспекті ключовою перевагою дослідно-орієнтованого навчання є
інтеграція теорії і практики шляхом збирання, опрацювання, перевірки,
аналізу, прогнозування і представлення експериментальних даних.
Наукова освіта передбачає ретельне ознайомлення з джерелами,
постановку та всебічне вивчення проблеми, чітке формулювання гіпотез,
планування навчальних дій, збір та аналіз даних, підготовку презентації, а
також виступ перед аудиторією з представленням результатів дослідження.
Завдяки покроковому виконанню кожного з цих пунктів у процесі
підготовки та захисту наукових проектів учень здобуває вишкіл та
готується до реального життя без «рожевих окулярів», в якому існує безліч
нерозв’язаних проблем у сфері науки і технологій.
Німецький філософ К. Ясперс наголошував: «Освіта не є однорідним
процесом. Вона зазнавала змін протягом історії та переймала нетотожні
форми у різноманітних суспільствах»15. У власній роботі він визначає
декілька моделей розвитку освіти, які мають безпосереднє відношення до
14

Леднев В.С. Научное образование: развитие способностей к научному творчеству
/ В. С. Леднев. – М.: МГАУ, 2002. – 120 с.
15
Ясперс Карл. Идея университета / Пер. с нем. Т. В. Тягуновой; ред. перевода О.
Н. Шпарага; под общ. ред. М.А. Гусаковского. – Минск: БГУ, 2006. – 159 с.
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застосування проектного підходу. Першу сходинку в цьому переліку
посідає схоластична освіта, що домінувала у період Середньовіччя,
оскільки репрезентувала основні світоглядно-ціннісні засади даної епохи. Її
завдання полягало у переданні конкретних фахових знань, які могли бути
виражені у словах, цифрах чи формулах. Окрім отримання відповідей на
проблемні запитання у готовому вигляді, зміст яких вважався об’єктивним
та безальтернативними, учні іноді мали змогу почути коментар вчителя.
На наступних етапах розвитку цивілізації під час навчання активно
відтворювалася дещо інша модель освітнього процесу, згідно з якою
педагог посідав місце абсолютного авторитета, а його твердження мали
сприйматися як догма. Внаслідок утвердження авторитарного підходу у
педагогіці був унеможливлений дискурс як такий, адже замість поліфонії
поглядів домінував монотонний характер викладу матеріалу. Застосування
подібного методу примітизувало освітній процес, оскільки роль педагога
зводилася до речника одновимірних, іноді пропагандистських, ідей.
Якщо в авторитарній педагогіці не пошановувалася індивідуальна
думка, а навчальний заклад порівнювався з органом контролю, то наукова
освіта має досконально змінити усталені канони освітнього процесу,
посприявши глибокій демократизації її основ. Це стосується не лише
аксіології освіти, але й методологічних її засад. Учителі мають усвідомити
необхідність орієнтуватися на учня як на особистість, мотивувати її до
критичного мислення, збільшуючи тим самим рівень персональної
відповідальності за власні вчинки. Замість надання догматичних знань у
готовому вигляді, освітня місія має полягати у порушенні спектру
суперечливих проблем перед учнями, тим самим породжуючи сумнів.
Відмовившись від передачі знань у готовому вигляді, можна
активізувати уяву та креативне мислення учнів, що стануть у нагоді для
знаходження відповідей на неоднозначні запитання. Крім того, важливо,
щоб у процесі пошуку істини вчитель та учень займали однаковий статус у
класі, маючи спільне право критично ставитися до будь-яких тверджень,
здійснювати
суб’єкт-суб’єктний
різновид
комунікації,
а
також
аргументовано доводити ймовірність протилежної істини у процесі
сприйняття навчального матеріалу. Роль вчителя у цьому випадку є
ближчою до фасилітатора, аніж до керівника на уроці.
Для розуміння специфіки застосування вчителем-фасилітатором
проективного підходу в науковій освіті, варто розпочинати із визначення
поняття самого проекту. Під проектом зазвичай розуміють певну
послідовність дій, що спрямовані на отримання кінцевого результату в
певний проміжок часу. Характерною особливістю будь-якого проекту є
обмеженість ресурсів – інтелектуальних, фінансових, загальнолюдських.
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Водночас не варто думати, що мета наукової освіти полягає у підготовці
своєрідного проектного менеджера. Адже наукова компонента є
домінуючою в рамках дослідницьких практик в навчальному процесі.
Сутність проектного підходу в науковій освіті полягає у інтеграції високого
рівня мотивації учня із наданням йому свободи у конструюванні
дослідницьких
стратегій,
а
також
звернення
уваги
на
персональну/колективну відповідальність за істинність підсумкових
результатів.
Висновки. Проектний підхід дає змогу знайти баланс між
академічними знаннями та практичними вміннями, задовольнити прагнення
особистості у вільному виборі сфери діяльності з урахуванням
зацікавленості
та
особистісного
значення
проблем.
Застосування
проектного підходу у науковій освіті уможливлює вдосконалення
дослідницьких навичок та знаходження найбільш оптимальних засобів для
реалізації кінцевої мети кожного наукового проекту. За допомогою
використання проектного підходу можна підвищити рівень наукової
культури в суспільстві, що стане важливим кроком у реалізації концепції
сталого розвитку.
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PROJECT APPROACH TO SCIENTIFIC EDUCATION: FROM THEORY
TO PRACTICE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary. The paper has been presented the general features of the
application of the project approach in scientific education in the context of the spread
of the concept of sustainable development. It has been analyzed the key aspects of
scientific education as a synthesis of intellectual development and research practices
as well as identified the main points of contact between science education and
sustainable development. It has been mentioned the basic differences between
traditional education and research-oriented training. The article has substantiated the
feasibility of using the project approach in the context of increasing the scientific
culture in current society. It was analyzed: the project "New Ukrainian School" and
the document of the European Commission of the Expert Group on Scientific
Education, which allowed formulating the hypothesis about the need to attract new
technologies to the educational process in order to increase the efficiency of scientific
researches. It is noted that the natural and mathematical and engineeringtechnological branches of scientific knowledge are recognized as the most popular,
since the knowledge society will rely on the highest technologies. Due to the fact that
the concept of scientific education was not studied in the discourse of the soviet era,
its in-depth analysis requires the study of foreign experience - Great Britain,
Germany, USA, Canada. It was emphasized that the implementation of the concept of
sustainable development requires a significant improvement in the level of
environmental consciousness of citizens, regardless of their racial or ethnic origin. It
has been proved that the characteristic features of scientific education can be traced
~ 451 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

back in philosophy of Antiquity. It is determined that the main goal of scientific
education is popularization of science among pupils as well as their pre-professional
training. The main obstacle to the implementation of the concept of scientific
education may be the lack of necessary laboratories and the professional mismatch of
teachers regarding the role of facilitator. In this work, the following scientific methods
were used: synthesis, descriptive, inductive, dialectical.
Key words: scientific education, project approach, sustainable development,
ecological consciousness, facilitator.
Glib Homenko

PODEJŚCIE PROJEKTOWE W EDUKACJI NAUKOWEJ:
OD TEORII DO PRAKTYKI ROZWOJU
Streszczenie. W pracy przedstawiono ogólne cechy zastosowania podejścia
projektowego w edukacji naukowej w kontekście rozszerzenia koncepcji
zrównoważonego rozwoju. Przeanalizowano kluczowe aspekty edukacji naukowej jako
syntezy rozwoju intelektualnego i praktyk badawczych, a także określono główne
elementy dotykowe między edukacją naukową a zrównoważonym rozwojem.
Wskazano główne różnice między edukacją klasyczną a uczeniem się opartym na
badaniach. W ramach artykułu uzasadnia się możliwość zastosowania podejścia
projektowego w kontekście zwiększenia kultury naukowej we współczesnym
społeczeństwie. Przeanalizowano projekt „Nowa Ukraińska Szkoła‖ oraz dokument
Komisji Europejskiej Grupy Ekspertów ds. Edukacji Naukowej, który pozwolił
sformułować hipotezę o potrzebie przyciągnięcia nowych technologii do procesu
edukacyjnego w celu zwiększenia efektywności badań naukowych. Zauważa się, że
gałęzie
wiedzy
naukowej
o
charakterze
przyrodniczo-matematycznym
i
technologicznym są uznawane za najbardziej popularne, ponieważ społeczeństwo
oparte na wiedzy będzie opierało się na najwyższej technologii. Ze względu na fakt, że
koncepcja edukacji naukowej nie była badana w dyskursie epoki sowieckiej, jej
dogłębna analiza wymaga badania doświadczeń zagranicznych - Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady. Podkreślono, że wdrożenie koncepcji
zrównoważonego rozwoju wymaga znacznej poprawy poziomu świadomości
ekologicznej wśród obywateli, niezależnie od ich pochodzenia rasowego lub
etnicznego. Udowodniono, że charakterystyczne cechy edukacji naukowej można
prześledzić w filozofii Starożytności. Określa się, że głównym celem edukacji naukowej
jest popularyzacja nauki wśród młodzieży, a także ich szkolenie przedprofesjonalne. W
tej pracy zastosowano następujące metody naukowe: analizę i syntezę, opisową,
indukcyjną, dialektyczną. Główną przeszkodą we wdrażaniu koncepcji edukacji
naukowej może być brak niezbędnych laboratoriów i niedopasowanie zawodowe
nauczycieli w odniesieniu do roli facylitatora.
Słowa kluczowe: edukacja naukowa, podejście projektowe, zrównoważony
rozwój, świadomość ekologiczna, facylitator.
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Денис Свириденко

КАФЕДРА ЮНЕСКО З НАУКОВОЇ ОСВІТИ:
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Анотація. В українській освіті існує усвідомлення важливості поширення
принципів та підходів наукової освіти як у освітній практиці дошкільної, шкільної
та позашкільної освіти, так і у системі підготовки сучасного вчителя для Нової
української школи. В результаті тісної співпраці Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова із Малою академією наук України та Центру
ЮНЕСКО ІІ категорії було ініційовано відкриття кафедри ЮНЕСКО з наукової
освіти на базі провідного педагогічного університету України. Окреслено
перспективи діяльності створюваної кафедри у контексті розвитку вітчизняної
освіти з метою реалізації ідей наукової освіти, які суголосні з ключовими
положеннями сталого розвитку людства. Обґрунтовано сутність наукової освіти як
концепту сучасної педагогіки, філософії освіти та освітньої політики. Визначено
соціальну місію та перспективні напрями діяльності кафедри ЮНЕСКО з наукової
освіти при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, а
також здійснено оцінку потенціалу кафедри у реалізації принципів сталого
розвитку. Зокрема, виявлено можливості кафедри щодо імплементації Цілей
розвитку тисячоліття ЮНЕСКО, Цілей сталого розвитку ЮНЕСКО тощо. Кафедра
стане платформою для дискусії щодо розбудови наукового, технічного та
інноваційного потенціалу освітнього сектору, сприятиме поширенню ідей сталого
розвитку через освітню систему, керуючись потребою подальшої раціоналізації
взаємин між людиною та природою. Кафедра розвиватиме співробітництво на
основі принципу глобального партнерства, використовуючи закордонний досвід
розбудови наукової освіти; буде створювати можливості для формування
креативних і відповідальних громадян глобального суспільства; посилювати роль
науки, технологій, інновацій на національному, глобальному та регіональному
рівнях; стимулювати творчість та різноманітність культурних проявів тощо.
Ключові слова: наукова освіта, кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти, сталий
розвиток, модернізація вищої освіти, педагогічна освіта, четверта промислова
революція.

Вступ. Упродовж останніх років українська система перебуває у стані
безперервної модернізації, спрямованої на її наближення до європейського
та в цілому до світового рівня. Зазначені трансформаційні процеси логічно
реалізуються через активне врахування визнаних в освітньому середовищі
трендів для ХХІ ст. Серед спектру модернізаційних кроків, спрямованих на
розвиток української освіти у контексті європейських та світових тенденцій,
окреме місце займає реалізації у освітній практиці підходів наукової освіти
як
світового
тренду,
що
визначає
динаміку
та
спрямованість
трансформаційні зміни у провідних світових освітніх системах. В
українському
освітньому
просторі
існує
усвідомлення
важливості
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поширення принципів та підходів наукової освіти як у освітній практиці
дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і у системі підготовки
сучасного вчителя для Нової української школи1.
У контексті поширення ідей наукової освіти як результат багаторічної
співпраці НЦ «Мала академія наук України» та Центру ЮНЕСКО ІІ категорії
при
ній
із
Національним
педагогічним
університетом
імені
М.П. Драгоманова у поточному році відбулося подання заявки щодо
відкриття кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти на базі провідного
педагогічного університету України. Тому доцільно визначити ключові
завдання створюваної кафедри, здійснити оцінку перспектив розвитку
української освіти з урахуванням світових тенденцій наукової освіти, а
також окреслити перспективи діяльності кафедри з урахуванням
концептуальних положень сталого розвитку.
Наукова освіта як концепт сучасної педагогіки,
освітньої політики та філософії освіти
Однією із сучасних світових тенденцій є упровадження освітньої
моделі наукової освіти, що набуває все більшого поширення в освітніх
системах високорозвинених країн світу, так як дозволяє отримати значно
вищі результати від самостійних учнів-дослідників, учнів-пошукачів, ніж від
залежних від вчителя учнів-слухачів. Пріоритетом в освітньому процесі є
автономність учня, що передбачає самостійний пошук інформації,
виконання як спільних навчальних проектів, так і індивідуальних
досліджень під керівництвом вчителя-консультанта. Навчання ж учня
представляє собою сукупність невеликих наукових досліджень та проектів,
які він виконує й презентує. Саме отримання знань учнем є ключовим, так
як у процесі самостійного навчання й дослідницької роботи він залучає всі
свої інтелектуальні ресурси, що сприяє досягненню більш якісних
знаннєвих результатів, ніж при пасивному сприйнятті інформації.
У вітчизняному законодавстві поняття «наукова освіта» має аналог −
«освіта наукового спрямування». Зокрема, у положеннях Закону України
від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» подано таку дефініцію: освіта
наукового спрямування − це вид спеціалізованої освіти, що базується на
дослідно-орієнтованому навчанні, спрямований на поглиблене вивчення
профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для
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Концепція Нової української школи. − [Електронний ресурс]. −
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf
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подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької
діяльності2.
Наукова освіта передбачає інший тип відносин вчителя та учня, де
вчитель виступає партнером, наставником, консультантом, ментором,
тьютором, а не ретранслятором інформації. У вітчизняній педагогіці поняття
«наукова освіта» недостатньо досліджене, втім це не означає, що зміст
цього поняття не відомий. Наукова освіта синтезує низку підходів до
навчання, які об’єднуються критерієм – самостійне навчання учня. Саме ця
проблематика спонукає до розвитку й імплементації концепту наукової
освіти у педагогічну практику України. Кінцевим результатом такої
імплементації є формування нового типу учнівського мислення, коли наука
сприймається як інструмент, засіб для вирішення практичних проблем
конкретної людини, сім’ї, міста, держави тощо. При цьому актуальним
завданням для вітчизняних стейкхолдерів освіти є створення простору
якісної комунікації вчених з проблем наукової освіти − дослідницьких
центрів, профільних кафедр тощо. У нашій державі цілеспрямованим
практичним впровадженням наукової освіти у освітню практику займається
Мала академія наук України, виховуючи учнів, які володіють не лише
базовими знаннями з основ наукових знань, але й уміннями створювати
нові винаходи, здійснювати відкриття.
Згідно із концепцією наукової освіти учні навчаються знаходити
можливі шляхи розв’язання проблеми не лише на теоретичному рівні, а й
шляхом спроб та експериментів. Наукова освіта розглядається не лише як
підготовка нового покоління науковців, а й як процес формування нового
активного типу мислення учнів (досліджувати процес та предмет вивчення,
збирати дані, аналізувати, висувати гіпотезу та перевіряти її валідність),
який гостро необхідний у сучасному світі (бізнес, аналітика, інформаційні
технології). Страх учнів перед незнанням замінюється активною діяльністю.
Окрім того, науково грамотні громадяни потрібні для критичної оцінки та
вирішення особистих, територіальних та суспільних проблем − для
забезпечення цивілізаційного поступу людства, його сталого розвитку.
Концепт «наукова освіта» є однією із теорій, відповідно до якої
впродовж останніх десятиліть розвиваються провідні освітні системи світу.
Маючи більш ніж столітню історію (її відлік починається з праць Дж. Дьюї),
на початку третього тисячоліття ідеї наукової освіти набули особливого
значення, надаючи їм статусу дороговказу розвитку освіти як відповідь на
поточні соціокультурні виклики. Потреба у створенні сприятливих умов для
реалізації ідей наукової освіти є відповіддю на соціальні запити, ініційовані
2
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процесами утвердження інформаційного суспільства із відповідною
потребою підвищення наукомісткості будь-якої сфери буття сучасного
суспільства.
Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти:
соціальна місія та перспективні завдання
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова є
флагманом української педагогічної освіти та науки. У забезпеченні
освітнього процесу університет демонструє ефективне утвердження
засадничих принципів Європейського простору вищої освіти – активно
імплементує ідеологію академічної мобільності, якості освіти, академічних
свобод студентів та викладачів. Цей педагогічний університет має значний
досвід у реалізації принципів наукової освіти при підготовці сучасного
вчителя, тому логічно постав в якості інституційної платформи для
теоретичних розробок в галузі наукової освіти, визначення механізмів їх
трансферу у реальну практику освіти, центром яких має виступити кафедра
ЮНЕСКО з наукової освіти.
Потреба у створенні кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти є відповіддю
на соціальні запити, викликані процесами підвищення наукової складової
всіх сфер буття сучасного суспільства. Під час Всесвітнього економічного
форуму у Давосі 2016 р. було проголошено четверту промислову
революцію, ключовими проблемами якої виступають штучний інтелект,
роботизація, нанотехнології, біотехнології, технологій енергозбереження
тощо3. Ці положення формують перелік викликів для системи освіти
(педагогічної зокрема) як інструмента утвердження людини для суспільства
нового типу.
Відповідно головною метою нової кафедри буде її утвердження в
якості регіонального і державного центру підготовки та перепідготовки
кадрів, підтримки обдарованої молоді й реалізації принципів наукової
освіти в школі та позашкільних навчальних закладах. Кафедра,
розвиваючи наявні в університеті зв’язки з іншими науковими школами та
освітніми інституціями, здатна виступити центром розвитку міжнародної
наукової співпраці, повинна стати головним академічним партнером Центру
ІІ категорії ЮНЕСКО «Мала академія наук України», який займається
виявленням і підтримкою обдарованої молоді.

3

The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. − [Electronic
resource]. − URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolutionwhat-it-means-and-how-to-respond/
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Серед основних завдань кафедри – створення і налагодження
міжуніверситетської мережі співробітництва під егідою ЮНЕСКО; підготовка
та перепідготовка українських педагогів, здатних реалізовувати принципи
наукової освіти; формування банку даних з проблем наукової освіти;
втілення принципів академічної мобільності як інструмента ефективної
співпраці з іншими університетами та науково-дослідними установами;
заснування англомовного наукового журналу «Теорія та практика наукової
освіти»; організація міжнародних конференцій та круглих столів під егідою
ЮНЕСКО.
Варто зазначити, що це єдина в Україні кафедра з наукової освіти.
Нова кафедра при Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова готуватиме фахівців з наукової освіти, покликаних
змінити сам характер початкової та середньої освіти в Україні, а також
популяризуватиме ідеї, які будуть покладені в основу методик, що їх
розробляють у Малій академії наук України. Одна з головних цілей
кафедри – концептуальне теоретичне узагальнення напрацювань Малої
академії наук у галузі наукової освіти.
Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти створюється в рамках програми
UNITWIN, заснованої у 1992 р. Програма об’єднує понад 700 закладів у 116
країнах світу. В Україні сьогодні функціонує 9 кафедр. Усі заклади вищої
освіти, при яких створено кафедри ЮНЕСКО, є партнерами Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Малої академії наук
України, тому взаємодії з ними буде приділено значну увагу.
«Конкурентів» у нової кафедри у світі небагато. Зокрема, це Кафедра
ЮНЕСКО з наукової освіти та природничих наук, що з 2011 р. діє при
Білоруському державному університеті у Мінську, та Кафедра ЮНЕСКО з
наукової освіти для країн Латинської Америки та Карибського басейну в
місті Алькала-де-Енарес (Іспанія), створена у 1999 р. Як бачимо, перша
кафедра опікується природничими науками, а друга – діє у вузьких
географічних рамках, опікується специфічними проблемами наукової освіти
на регіональному рівні.
Новостворена кафедра діятиме у тісній співпраці з Центром ЮНЕСКО
ІІ категорії «МАН», а також у співпраці з партнерами, які вже підтримали
ідею її створення. Йдеться як про громадські організації, так і державні
освітні та науково-дослідні установи. З метою розв’язання поточних
практичних та наукових проблем, зокрема, наукової освіти, університетом
підписано та реалізується понад 100 договорів про міжнародну співпрацю.
Створення кафедри сприятиме подальшому розвитку міжнародної
співпраці.
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Мала академія наук України як ключовий партнер кафедри має значні
здобутки у реалізації міжнародних проектів. Також академія має
багаторічний досвід у роботі з обдарованими дітьми та зі створення
методик наукової освіти, що викликає неабияке зацікавлення науковців у
різних куточків планети. Так, зараз ведуться переговори щодо експорту
«наукового продукту» Малої академії наук до країн арабського світу та
Африки. Упродовж багатьох років налагоджена активна співпраця з
Європейською організацією ядерних досліджень CERN у Женеві,
Аргонською лабораторією у США, Міжнародним рухом з науково-технічного
дозвілля та Європейською академією наук, мистецтв і літератури тощо.
Кафедра з наукової освіти покликана стати тим фундаментом, на якому
здійснюватимуться теоретичні дослідження у відповідній галузі, що
складатимуть основу подальших проектів Центру ЮНЕСКО ІІ категорії
«МАН».
Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти:
від модернізації освіти до сталого розвитку
Наукова освіта розглядається не лише як підготовка нового покоління
науковців, а як процес формування нового активного типу мислення учнів,
що є потребою сучасного світі. Страх учнів перед незнанням змінюється
активною діяльністю. Окрім того, науково грамотні громадяни потрібні для
критичного оцінювання та вирішення особистих, територіальних і
суспільних проблем.
У контексті реалізації Цілей розвитку тисячоліття (Millennium
Development Goals) ЮНЕСКО діяльність кафедри відповідатиме цілі 2
«Досягнення початкової освіти для всіх у всьому світі» та цілі 8 «Створення
глобального партнерства заради розвитку»4. З урахуванням Цілей сталого
розвитку ЮНЕСКО (UNESCO Sustainable Development Goals), кафедра
діятиме відповідно до цілі 4 «Якісна освіта» та цілі 17 «Партнерство заради
втілення цілей»5.
Положення 37 сесії ЮНЕСКО 2014 р. сформулювали порядок денний
діяльності ЮНЕСКО, яким має відповідати діяльність відповідних
підпорядкованих організацій. Створення кафедри з наукової освіти постає
закономірною відповіддю на запити нової соціальної архітектури, у якій
наука отримує фундаментальне значення, а самі запити мають глобальний
характер,
який
має
бути
специфічним
чином
реалізованим
у
4

United Nations Millennium Development Goals. − [Electronic resource]. − URL:
https://www.un.org/millenniumgoals/
5
Sustainable Development Goals for Social and Human Sciences. − [Electronic
resource]. − URL: https://en.unesco.org/sdgs/shs
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соціокультурному просторі конкретних держав. Дотримуючись визнання
положень середньострокової стратегії ЮНЕСКО, створювана кафедра
передусім буде прагнути реалізувати наступні положення стратегії ЮНЕСКО
на 2014–2021 рр.6:
 підтримка членів ЮНЕСКО у розвитку освітніх систем з метою
підвищення якості освіти та її інклюзивного характеру впродовж життя для
усіх;
 створення
можливостей
для
формування
креативних
та
відповідальних громадян глобального суспільства шляхом теоретичного
обґрунтування та практичної апробації можливостей ефективного синтезу
досягнень світових систем освіти, що реалізують принципи наукової освіти,
а також накопиченого вітчизняного досвіду підготовки вчителів з
використанням підходів STEM/STEAM освіти;
 посилення ролі науки, технологій, інноваційних систем та політик на
національному, глобальному та регіональному рівнях на основі реалізації у
діяльності кафедри підходів, здатних осучаснити систему підготовки
сучасного викладача: вчитель має у професійній діяльності бути носієм
розвинених наукових компетенцій, а також світоглядних орієнтацій,
здатних конструктивним шляхом забезпечувати зняття суперечностей у
системі «локальне – глобальне», щоб ефективно реалізувати стратегію
формування активних членів глобального інформаційного суспільства;
 захист, підтримка та передавання культурного досвіду: в умовах
сучасних геополітичних викликів в Україні, кафедра керуватиметься
потребою гармонійного поєднання національної культури із надбаннями
людства в добу глобалізації, прагнучи мінімізувати ризики соціальних
конфліктів різних масштабів;
 стимулювання творчості та різноманітності культурних проявів:
створювана кафедра керується потребою гармонійного поєднання
досягнень українських наукових шкіл, культурної та освітньої традиції із
прогресивними досягненнями світових систем наукової освіти.
У своїй діяльності кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти має керуватись
принципами, задекларованими ЮНЕСКО у «Порядку денному в області
сталого розвитку на період до 2030 року» (2030 Agenda for Sustainable
Development)7. Зокрема, передбачено, що кафедра стане платформою для
дискусії щодо розбудови наукового, технічного та інноваційного потенціалу
6

UNESCO’s Medium-Term Strategy for 2014-2021. − [Electronic resource]. − URL:
http://www.unesco.org/new/en/bureau-of-strategic-planning/resources/medium-termstrategy-c4/
7
UNESCO 2030 Agenda for Sustainable Development. − [Electronic resource]. − URL:
http://www.unesco.org/new/en/brasilia/2030-agenda-for-sustainable-development/unescoand-sustainable-development-goals/
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освітнього сектору для реалізації Цілі 4 «Забезпечення всеохоплюючої і
справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж
усього життя для всіх» (Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning opportunities for all). Кафедра буде
реалізовувати потребу активізації наукових досліджень з метою зростання
інноваційного потенціалу системи підготовки вчителів Цілі 9 «Створення
стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та
інноваціям» (Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and
sustainable industrialization and foster innovation). Кафедра сприятиме
поширенню ідеології сталого розвитку через освітню систему, керуючись
потребою подальшої раціоналізації взаємин між людиною та природою,
відповідно до Цілі 12 «Забезпечення переходу до раціональних моделей
споживання і виробництва» (Goal 12. Ensure sustainable consumption and
production patterns). Відповідно до Цілі 17 «Сприяння розбудові
миролюбного і всеохопного суспільства задля сталого розвитку,
забезпечення всім доступу до правосуддя і створення ефективних,
підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях» (Goal 17. Strengthen
the means of implementation and revitalize the Global Partnership for
Sustainable Development), ця кафедра розвиватиме співробітництво на усіх
рівнях на основі принципу глобального партнерства, використовуючи
прогресивні ідеї зарубіжного досвіду розбудови наукової освіти.
Кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти при Національному педагогічному
університеті імені М.П. Драгоманова має постати регіональним і державним
центром підтримки ініціатив, спрямованих на реалізацію принципів
наукової освіти в Україні. Долаючи розрив між теорією і практикою, її
діяльність сприятиме реальним змінам у підготовці майбутніх учителів.
Розвиваючи співпрацю з іншими науковими школами та освітніми
інституціями, кафедра може виступити центром розвитку міжнародної
співпраці. Як ініціативний центр з питань наукової освіти, кафедра має бути
орієнтованою на трансформацію стратегій підготовки сучасного вчителя на
державному рівні шляхом популяризації принципів наукової освіти,
залучення до робочих груп з питань модернізації вищої та шкільної освіти,
імплементації теоретично обґрунтованих стратегій розвитку наукової освіти
у безпосередню освітню практику.
У своїй діяльності кафедра ЮНЕСКО з наукової освіти має керуватись
положенням
щодо
глобального
поширення
результатів
наукових
досліджень. Отримані результати мають сприяти популяризації концепту
«наукова освіта», надаючи можливість системі шкільної освіти готувати
учнів до активної діяльності в умовах високої поточної соціокультурної
динаміки. Наукова освіта – це спосіб допомогти сучасним учням стати
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новаторами, цілеспрямованими, творчими й надійними членами команди,
суспільства та країни в цілому. Адже завдання наукової освіти полягає у
тому, щоб навчити учнів жити в реальному швидкозмінному світі, вміти
критично мислити, бути творчою особистістю.
Головна мета кафедри – зміцнення міжнародного співробітництва в
галузі наукової освіти з метою розвитку регіональних мереж закладів вищої
освіти як центрів розвитку професійної підготовки та наукових досліджень,
а також сприяння розвитку освітнього і наукового співробітництва між
національними й міжнародними центрами в галузі розвитку освітніх
інновацій, які б сприяли продуктивному утвердженню інформаційного
суспільства у соціальній практиці, ознакою та фундаментальним принципом
якого є потреба у створенні, поширенні та збереженні інформації та знань.
Залучення університетів й інших інституційних форм виробництва та
трансляції знань до співпраці визначено пріоритетним напрямом діяльності
кафедри.
Діяльність кафедри сприятиме активній присутності українських
науковців у міжнародному науковому і освітньому просторі, наближенню
підготовки українських учителів до міжнародних і європейських стандартів,
зростанню міжнародного авторитету України та зміцнення її ролі як одного
із центрів впровадження інноваційного досвіду у сфері педагогічної освіти,
насамперед щодо утвердження інновацій, розвитку технологій тощо (STEM
та STEAM-освіти на основі мультидисциплінарності та прикладної
орієнтованості у педагогічній освіті).
З метою окреслення значення наукової освіти для сучасного
суспільства, доречно звернутися до Звіту Єврокомісії «Наукова освіта для
відповідальних громадян» (2015). Зокрема, у звіті зазначається, що
наукова освіта має життєво важливе значення:
 для того, щоб сприяти розвитку культури наукового мислення і
надихати громадян використовувати для прийняття рішень аналіз, який
ґрунтується на фактичних даних;
 для формування у громадян знань, навичок і почуттів впевненості,
щоб брати активну участь у житті світу, побудованого на основі складних
наукових і технологічних принципів;
 для практичного вирішення проблем і готовності до інноваційної
діяльності, а також аналітичного та критичного мислення, які необхідні для
надання громадянам можливості мати усвідомлене, соціально відповідальне
та професійно активне життя;
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 для того, щоб надихати дітей та учнів різного віку і здібностей до
побудови майбутньої кар'єри у сфері природничих наук або інших
професій8.
Висновки. Мета наукової освіти як педагогічної проблеми −
формування нової генерації молоді на основі методологічних засад і
творчого використання комплексу методів, форм навчання з урахуванням
специфічного структурування змісту освіти. Педагог в ній не виконує роль
єдиного джерела інформації з метою її передачі учням, а є наставником,
який керує комплексом учнівських досліджень. Кінцевим результатом
такого навчання має бути новий тип мислення учнів – наука сприймається
як інструмент, засіб для вирішення практичних проблем конкретної
людини, сім’ї, міста, держави чи більш глобальних масштабів.
За даними Всесвітнього економічного форуму, до 2020 р. вміння
комплексно підходити до вирішення проблем, креативність та критичність
мислення стануть ключовими навичками, які роботодавці цінуватимуть у
своїх працівниках. На думку світових експертів, яку ми поділяємо,
ефективний розвиток суспільства у контексті четвертої промислової
революції перебуває у прямій залежності від можливостей освіти
забезпечити високий рівень сформованості дослідницьких умінь, розвитку
природної допитливості, творчого та критичного мислення. Саме на їх
формування й спрямована наукова освіта як сучасний освітній напрям.
Тісна співпраця Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова та Малої академії наук України уможливила розроблення
концепції кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти. Діяльність цієї кафедри
спрямовуватиметься на удосконалення підготовки і перепідготовки
вчителів з урахуванням тенденцій сучасної наукової освіти. Студенти
провідного педагогічного університету, долучаючись до сучасних світових
моделей підготовки, будуть творчо реалізовувати у своїй професійній
діяльності ідеї сталого розвитку.
Такий підхід є розвитком творчої співпраці Малої академії наук
України
та
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова. Результат реалізації принципів наукової освіти в освітній
практиці України − підготовка генерації соціально активної молоді у
суспільстві, де науковий світогляд та навички, творче та критичне
мислення набуватимуть все більшого значення.

8

Science Education for Responsible Citizenship. Report to the European Commission of
the expert group on science education, 2015. − [Electronic resource]. − URL:
http://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_science_education/KI-NA-26-893-EN-N.pdf
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UNESCO CHAIR ON SCIENCE EDUCATION:
NEW OPPORTUNITIES FOR UKRAINIAN EDUCATION
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary. In the Ukrainian education there is an awareness of the importance
of disseminating the principles and approaches of scientific education in the
educational practice of preschool, school and extracurricular education, as well as in
the system of training a modern teacher for the New Ukrainian school. As a result of
close cooperation of the National Pedagogical Dragomanov University with the Junior
Academy of Sciences of Ukraine and one’ UNESCO Center (2 nd category), an
application for the opening of the UNESCO Chair on Science Education on the basis of
this leading pedagogical university of Ukraine was submitted. The article analyzes the
potential contribution of the chair to the development of Ukrainian education in the
implementation of the ideas of science education, which resonates with the key
provisions of the concept of sustainable development of mankind. The article offers
author’s analysis of science education as a concept of modern pedagogy, philosophy
of education and educational policy as well as. Also, within this framework, the social
mission and perceptual directions of the UNESCO Chair on Science Education at the
National Pedagogical Dragomanov University are directly considered, as well as
assessment of the chair’s potential in ensuring the implementation of the principles of
sustainable development in one’s activities. The chair will promote the spread of the
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ideology of sustainable development through the educational system, guided by the
need for further rationalization of the relationship between man and nature. The chair
will develop cooperation on the principles of global partnership, using the foreign
experience of developing science education; will create opportunities for the formation
of creative and responsible citizens of the global society; will strengthen the role of
science, technology, innovation at the national, global and regional levels; will
stimulate creativity and diversity of cultural manifestations, etc.
Key words: science education, UNESCO chair, sustainable development,
modernization of higher education, pedagogical education, fourth industrial revolution.
Denys Swyrydenko

KATEDRA UNESCO EDUKACJI NAUKOWEJ: NOWE MOŻLIWOŚCI
DLA EDUKACJI UKRAIŃSKIEJ W KONTEKŚCIE
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Streszczenie. W edukacji ukraińskiej jest uświadomienie ważności
upowszechniania zasad i podejść edukacji naukowej zarówno jak w praktyce
edukacyjnej oświaty przedszkolnej, szkolnej oraz pozaszkolnej, tak w systemie
szkolenia nowoczesnego nauczyciela dla Nowej Szkoły Ukraińskiej. W wyniku ścisłej
współpracy Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Drahomanowa z Małą
Akademią Nauk Ukrainy jako Centrum UNESCO II kategorii, złożono wniosek o
otwarcie Katedry Edukacji Naukowej UNESCO na tym wiodącym uniwersytecie
pedagogicznym Ukrainy. W artykule przeanalizowano potencjalny wkład powstającej
katedry w rozwój edukacji krajowej w zakresie realizacji idei edukacji naukowej, które
współbrzmią z kluczowymi postanowieniami koncepcji zrównoważonego rozwoju
ludzkości. Artykuł oferuje autorską analizę edukacji naukowej jako koncepcji
współczesnej pedagogiki, filozofii edukacji oraz polityki edukacyjnej. Również w tym
zakresie bezpośrednio została rozpatrzona misja społeczna oraz perspektywiczne
kierunki działalności Katedry Edukacji Naukowej UNESCO przy Narodowym
Uniwersytecie Pedagogicznym im. Drahomanowa, a także dokonano oceny potencjału
katedry w zapewnianiu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w jej działalności.
W szczególności zostały ujawnione możliwości wdrożenia przez katedrę szeregu
Milenijnych Celów Rozwoju UNESCO, Celów Zrównoważonego Rozwoju UNESCO etc. W
szczególności katedra będzie przestrzenią do dyskusji na temat rozwoju potencjału
naukowego, technicznego i innowacyjnego sektora edukacyjnego. Katedra będzie
promować rozpowszechnianie ideologii zrównoważonego rozwoju poprzez system
edukacyjny, kierując się potrzebą dalszej racjonalizacji relacji między człowiekiem a
naturą. Katedra będzie rozwijać współpracę na zasadach globalnego partnerstwa,
wykorzystując zagraniczne doświadczenia w rozwijaniu edukacji naukowej; będzie
tworzyć możliwości kształcenia kreatywnych i odpowiedzialnych obywateli
społeczeństwa globalnego; będzie wzmacniać rolę nauki, technologii, innowacji na
poziomie krajowym, globalnym i regionalnym; będzie budzić kreatywność i
różnorodność przejawów kulturowych itp.
Słowa kluczowe: edukacja naukowa, Katedra UNESCO, zrównoważony rozwój,
modernizacja szkolnictwa wyższego, edukacja pedagogiczna, czwarta rewolucja
przemysłowa.
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Розділ 5
ОСВІТА ДЛЯ МИРУ В УМОВАХ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Rozdział 5
EDUKACJA DLA POKOJU W
WARUNKACH SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
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Waldemar Furmanek

BUDOWA CYWILIZACJI MIŁOŚCI DROGĄ
WYCHOWANIA DO POKOJU
Świat, który tworzę, nie jest dobrzy 
Lecz ja nie tworzę złego świata!
Czy to wystarcza?
K. Wojtyła

Streszczenie. W obliczu moralnego kryzysu współczesnej cywilizacji, którego
symptomy poprawnie odczytał Jan XXIII, a próbę interpretacji przeprowadził Paweł
VI, Papież Polak – kontynuując dzieło poprzedników – od początku swojego
pontyfikatu głosi ideę cywilizacji miłości. Tekst prezentowany poniżej jest zbiorem
niedokończonych refleksji, jakie nasuwają się w czasie lektur tekstów Jana Pawła II
oraz myśli, które się cisną w związku z 40 rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła
II do Polski. Wymagają one wnikliwej i pogłębionej analizy oraz odniesienia do
szerszej literatury przedmiotu. Wychowanie dla/do pokoju jako dziedzina wychowania
wymaga wskazania odniesień teoretycznych i etycznych lokalizujących tę
problematykę w systemie zjawisk wychowania człowieka. Model cywilizacji miłości
jest taką korzystną propozycją pedagogiczną. Należy tylko upowszechnić wiedze o
jego założeniach. I to właśnie jest celem niniejszego opracowania.
Słowa kluczowe: ideе cywilizacji miłości, Jan Pawеł II, Model cywilizacji
miłości, wychowania człowieka.

Model cywilizacji miłości
Współcześnie nasiliły się dyskusje nad zasadniczymi pytaniami
dotyczącymi przyszłości świata, jego cywilizacji i kultury. Pytania o to  dokąd
zmierza cywilizacja  jakie rozwiązania modeli życia społecznego będą naszym
przyszłym doświadczeniem, znajdowały przeróżne odpowiedzi w pracach
badaczy zajmujących się tą problematyką.
Toffler A. w książce Trzecia fala1 prezentuje pogląd o konieczności
przyjęcia za podstawę analizy prawidłowości rozwoju cywilizacji systemu
konstytuujących  w określonym czasie  wartości2. Leżą one u podstaw
mechanizmów najsilniej scalających grupy społeczne różnej wielkości. Na
poziomie globalnym są one zrozumiałe i akceptowane przez wszystkie, lub
dominującą i znaczącą ich ilość, grupy społeczne. One wyznaczają cele grup i
horyzonty aksjologiczne jej członków. A jak powiedział A. Einstein nie tyle
ważne jest to, czy człowiek odnosi zwycięstwa, ile to, czy dąży do wartości.
Przemiany w systemie aksjologicznym są najsilniejszym motywem przemian
społecznych i kultuowych. One są również konstruktem modelu życia
1

A. Toffler: Trzecia fala. Warszawa 1986; ale także tegoż autora Szok przyszłości.
Poznań 1974.
2
Interpretacje modelu Tofflera są różnorodne. Naszym zdaniem najważniejszą jest
jednak interpretacja aksjologiczna.
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społecznego. Biorąc to pod uwagę wyróżnił  w skali globalnej  trzy fale
rozwoju cywilizacji: agrarną, industrialną i informacyjną.
A. Tofler nie sprecyzował jednak poglądu co do tego jaką będzie
następna fala cywilizacji po cywilizacji informacyjnej. Skoro jednak  jego
zdaniem  cywilizacja w tym modelu miałaby trwać 30 do 50 lat, to pytanie o
przyszłość jawi się jako dosyć pilne i interesujące poznawczo. W tej sytuacji
warto zastanowić się nad tymi wartościami, które mogłyby, i które powinny
leżeć u fundamentu kolejnego modelu. Dotychczas znane modele cywilizacji
opierały kolejne fazy rozwoju na następujących wartościach: ziemi uprawnej 
cywilizacja agrarna; kapitale, surowcach i sile roboczej  cywilizacja
industrialna;
informacjach,
wiedzy
i
technologiach
informacyjno
i
komunikacyjnych  cywilizacja informacyjna.
Wyróżnione modele rozwoju cywilizacji są naturalnym odniesieniem do
opisu występujących w koneksji z nimi modeli życia społecznego. Mówimy o
społeczeństwie agrarnym, industrialnym i informacyjnym. Modele te
konstytuuje odmienny system aksjologiczny. Wartościowanie i motywacja
aksjologiczna są zawsze wyznacznikami postępowań ludzi. Rzutują także na
całokształt zjawisk życia społecznego, w tym na kulturę społeczeństw i
jednostek. Zauważmy, iż wyróżnione modele – chociaż budowane są na
nielicznych wartościach – charakteryzują określoną przestrzeń aksjologiczną.
Nie jest nigdy tak, że w procesach transformacji następuje zderzenie tylko
niektórych wartości znaczących. Zawsze mamy do czynienia z całym tłem
aksjologicznym, całym systemem wartości i on jako całość ulega
transformacji. Pozostają w niej jednak wartości najważniejsze, kategorie
aksjologiczne, które dany model konstytuują. Przykładów można przytoczyć
wiele.
Konsekwencją
naturalnego
rozwoju
cywilizacji
powinno
być
wyeksponowanie tych kategorii aksjologicznych, które znacząco decydują o
jakości życia każdego człowieka w analizowanym modelu życia społecznego.
Bez wątpienia  obok kilku innych  taką wartością jest miłość oraz wszystkie
te wartości, z jakimi ona pozostaje w bezpośrednich relacjach.
Model cywilizacji oparty na tej kategorii aksjologicznej, ale także
wartościach z nią współwystępujących, nazywamy za Janem Pawłem II
modelem cywilizacji miłości 3. Głoszenie tej idei koresponduje z całym
programem nauczania Jana Pawła II. Nasuwa się tutaj fragment wiersza J.
Słowackiego z roku 1848
...On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają
broń....Wszak wielokrotnie Ojciec Święty mówił o wiośnie ewangelizacji...
rozumiejąc, że przemiany mentalnościowe w skali globalnej wymagają
długiego czasu, rozpatrywać je należy w wydłużonej perspektywie
historycznej. Papież ogarnia swoją myślą dziesięciolecia, a nawet stulecia. Jak
słusznie zauważa J. Kozielecki ...Jego plany wpisane są, nie tylko w
3

List Apostolski Jana Pawła II: Tertio millennio adveniente. Watykan 1994.
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zagęszczony czas doczesny, mierzony wskazówkami zegara, ale także w
rozrzedzony czas eschatologiczny, którego nie można określić na żadnej skali
metrycznej.... Wydłużona perspektywa historyczna, w pewnych przypadkach,
prowadzi do zachwiania proporcji między tym, co minęło, a tym co nastąpi.
Ludzie koncentrują się na doświadczeniach historycznych, jednocześnie zbyt
rzadko rzutują siebie w przyszłość. Utrudnia to zrozumienie im ducha czasu i
zaburza dyskurs z młodym pokoleniem, którego ojczyzną jest jutro4.
Transformacja cywilizacji to czas
zagubienia aksjologicznego
Ukazanie istoty oraz uzasadnienie potrzeby nowej organizacji życia
społecznego wynikającej z proponowanego modelu cywilizacji może być
przeprowadzone w różny sposób. W tym miejscu chcemy zatrzymać się na
jednym tylko kierunku analizy. Dotykać ona będzie przede wszystkim
zagrożeń, jakie są już doświadczeniem obecnych pokoleń. Prezentuje się w
takich diagnozach różnorodne zjawiska społeczne ilustrujące rozmaite
zagrożenia. Zjawiskom przemian w procesach cywilizacyjnych zawsze
towarzyszą gwałtowne zmiany w zakresie kulturowym, w tym etycznym;
występują zjawiska załamania się etycznych podstaw życia, obserwujemy
podważanie i zanikanie autorytetów moralnych, rezygnację z dotychczasowych
układów hierarchicznych, zmiany mechanizmów organizujących życie
społeczeństw. F. Fukuyama5 zauważa, że przejście od epoki industrialnej do
informacyjnej jest dla ludzkości przemianą równie doniosłą jak kiedyś
przejście od pasterstwa do rolnictwa, czy później od rolnictwa do rewolucji
przemysłowej.
Wielkim wstrząsem nazywa on syndrom zjawisk kumulujących takie
zjawiska jak wzrost przestępczości, rozpad rodziny, kult indywidualizmu,
wzrost nieufności i zaufania do organizacji politycznych i rządzących,
relatywizm moralny itd. Najogólniej ujmując dosyć powszechnie zauważa się
to, iż narastają zjawiska rozchwiania aksjologicznego ujawniające się w
zagubieniu się wielu ludzi w nowej rzeczywistości i rosnących patologiach
społecznych. Są to zjawiska obecne we wszystkich krajach wysoko
rozwiniętych, w których proces transformacji cywilizacyjnej jest dalej niż w
Polsce zaawansowany.
Analizując papieskie nauczanie pod kątem szukania opisu świata, i
poszukującego właściwego w nim miejsca człowieka, który jest często
zagubiony i przez to potrzebujący pomocy, warto wskazać na to wszystko, co
wprost dotyka człowieka i wywołuje lęk egzystencjalny, i to już nie tylko u
tych, którzy dotknięci są różnego rodzaju biedą, upośledzeniem czy
4
5

J. Kozielecki: Koniec wieku nieodpowiedzialności. Warszawa 1995, s. 57.
F. Fukujama: Wielki wstrząs. Warszawa 2000.
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zniewoleniem, ale także u tych, którzy korzystają z przywilejów bogactwa,
postępu czy wiedzy6.
Czy jesteśmy skazani na pogrążanie się w coraz większym nieładzie
społecznymi moralnym pyta F. Fukuyama. Powód do optymizmu odnajduje on
w silnych i wrodzonych zdolnościach ludzi do samoobrony oraz do odtwarzania
ładu społecznego. Trzeba tylko nauczyć ludzi tego, jak mają postępować, jak
się odnaleźć i ciągle odnajdywać w zmieniającej się rzeczywistości 7. W
encyklice O Bożym miłosierdziu Papież Jan Paweł II odsłania jeszcze jeden rys
współczesnego świata  zanik <sacrum>. W umysłach wielu ludzi pojęcia i
zjawiska religijne: Bóg, łaska, kościół zbawienie, miłość miłosierna, życie
wieczne itp. są jedynie przestarzałymi reliktami epoki, która przemija. Miłość i
miłosierdzie mogą funkcjonować, ale jako zjawiska świeckie  bez Boga, bez
religii, bez Kościoła.
Człowiek zaś i społeczeństwo, dla którego nic już nie jest święte  wbrew
wszelkim pozorom  ulega dekadencji. Widać to wyraźnie w upadku i
odrzuceniu wielu podstawowych wartości, które stanowią niewątpliwe dobro
nie tylko chrześcijańskiej, ale i ogólnoludzkiej moralności 8. Wyraźnie takiej
tendencji przeciwstawia się Jan Paweł II, który stwierdza, że świadomość
ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa
miłosierdzie... a desakralizacja prowadzi nieuchronnie do dehumanizacji.. 9 .
Wskazuje natomiast na te wartości, na których powinniśmy budować życie
społeczne. Są nimi m.in.: poszanowanie dla ludzkiego życia, także od
momentu jego poczęcia; poszanowanie dla trwałości małżeństwa i jej
nieodzowności dla stałości rodziny; kierowanie się prawdą jako zasadą prawa
moralnego; uszanowanie podmiotowości każdego człowieka i szacunek dla
wypowiadanego przez niego słowa; uszanowanie dobra wspólnego; uznanie
sakralności świata i człowieka. Ich upadek może i musi niepokoić, zwłaszcza,
że dotyka to nie tylko poszczególnych lecz wszystkich razem10 .
Model cywilizacji miłości wyrazem poszukiwań
nowego porządku świata
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość;
Zdrowie przyniesie  rozpali miłość
I zbawi świat
J. Słowacki

6

Ks. Lech. Bilicki: Świat oczekuje na cywilizację miłości. [w:] Wierzę w Boga Ojca.
Program duszpasterski na rok 1998/1999. Katowice 1998, s. 270.
7
F. Fukuyama: Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego.
Warszawa 2000.
8
Bilicki L.: Świat oczekuje na cywilizację miłości. [w:] Wierzę w Boga Ojca. Program
duszpasterski na rok 1998/1999. Katowice 1998, s. 272.
9
Jan Paweł II: Dives in micericordia. Tekst i komentarz. Lublin 1983 n.12.
10
Op. cit. L. Bilicki.
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Model cywilizacji miłości wpisuje się w nurt refleksji nad zjawiskami
globalnymi współczesnej cywilizacji. Otóż obserwacja tych zjawisk, jeżeli tylko
nacechowana jest elementarnym poczuciem aksjologicznym nie może uwolnić
się od następujących pytań: dokąd zmierza współczesny świat? Dokąd zmierza
Europa? dokąd zmierza Polska?
Szukając odpowiedzi na te pytania ludzie poszukują rozmaitych
odniesień do obserwowanych zjawisk współczesnego rozwoju społeczeństw.
Pytają więc najczęściej, czy rozwój społeczeństw pozostałych krajów świata
powinien naśladować drogę jaką przeszły kraje najszybciej się rozwijające,
kraje najbogatsze współczesnego świata. Proponuje się, w różnej ujmując je
hierarchii, przykładowo: model japońskiego rozwoju społecznego; modele
rozwoju społecznego oparte na drodze rozwoju tygrysów Dalekiego Wschodu
(np. model singapurski). Zauważa się także, że kraje wysoko rozwinięte
charakteryzują się bardzo zdynamizowanymi procesami dystrybucji i handlu
rozmaitego rodzaju wytworami produkcji wysoko zrobotyzowanej. Proponuje
się model rozwiniętego społeczeństwa konsumpcyjnego.
Odnotujmy także model cywilizacji konstruowany przez ludzi
zafascynowanych rozwojem współczesnych środków informatyki. Proponuje się
go nazwać modelem społeczeństwa informatycznego, a dalej model
społeczeństwa informacyjnego. Nie czas i miejsce dziś na przeprowadzenie
szczegółowej analizy proponowanych modeli rozwoju społecznego. Warto
zwrócić tylko uwagę na to, że każde z proponowanych rozwiązań za fundament
konstrukcji przyjmuje odmienne założenia aksjologiczne, a więc odmienny
system wartości. Jest to, albo nadmierna wiara w znaczenie rozwijającej się
gospodarki, albo nadmiarowość znaczenia konsumpcji
(utylitaryzmu
praktycznego) lub wreszcie wiara w siłę sprawczą wszelkich przemian tkwiącą
w informatyce i technologiach informacyjnych.
Przez to samo  co wyraźnie należy stwierdzić  w mniejszym lub
większym stopniu, akcentuje się określone wartości pomijając wartość
najistotniejszą CZŁOWIEKA I JEGO DOBRO. A przecież sensem życiowej
aktywności człowieka powinno być jego dobro. Obecnie nikogo już
przekonywać nie trzeba do twierdzenia, że życie gospodarczo-społeczne to nie
tylko kapitał, inwestycje, nowoczesne technologie, wykwalifikowana siła
robocza,
surowce,
przedsiębiorstwa
i
odpowiednio
skonstruowane
organizacyjnie instytucje. Nowoczesna ekonomia będąc częścią świata kultury,
jest również określana przez zasady postępowania głęboko zakorzenione
przekonania i zwyczaje, słowem  przez to, co stanowi istotę zjawisk
moralnych. Najważniejszym zaś ogniwem całego procesu gospodarczego jest
jego podmiot i twórca  konkretny człowiek, będący jednocześnie ośrodkiem i
celem całego życia gospodarczego, dokonujący poszczególnych wyborów i
podejmujący określone decyzje, które zawsze muszą być odnoszone do
kryterium przekraczającego samą racjonalność ekonomiczną. Nie istnieje
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bowiem żadna etyka, bez określonej koncepcji człowieka. Lecz tak jak każda
etyka zakłada zawsze jakąś antropologię, tak również etyka gospodarcza musi
opierać się na uprzedniej wobec niej koncepcji człowieka i społeczeństwa.
Etyczne wymiary modelu cywilizacji miłości
Miłość jest najpełniejszą realizacją tych możliwości,
które tkwią w człowieku
Jan Paweł II

Jan Paweł II wyjaśnia, że pojęcie cywilizacja miłości zaczerpnął od
Papieża Pawła VI, który użył je w homilii wygłoszonej z okazji zakończenia
Roku Świętego (25 grudnia 1975 roku). Pojęcie to przyjęło się w nauczaniu
Kościoła. Głębszy sens słowa cywilizacja  zdaniem J. Pawła II  nie ma
znaczenia politycznego (od civis  obywatel 11) ile po prostu humanistyczny.
Cywilizacja należy do dziejów człowieka, odpowiadając jego duchowości oraz
moralności: stworzony na obraz i podobieństwo Boże człowiek otrzymał z rąk
Stwórcy zadanie, by tworzył go na swój obraz i podobieństwo. W spełnianiu
tego zadania odnajduje swe źródło cywilizacja, to znaczy ostatecznie „
humanizacja świata”. Jest więc cywilizacja poniekąd tym samym co
„kultura”.... . Cywilizacja miłości  we współczesnym tego słowa znaczeniu 
czerpie ze słów soborowej konstytucji Gaudium in spes (z łac. Radość i
Nadzieja)12.
Ludzie zagubieni, zatracający swoją godność i swoje człowieczeństwo w
różnych formach nieprawości, potrzebują miłosierdzia. Wleje ono w ich serca 
jak mówił Jan Paweł II na Krakowskich Błoniach  nadzieję i stanie się
zarzewiem nowej cywilizacji  cywilizacji miłości. Idea cywilizacji miłości jest
wyrazem troski Papieża o dobro każdego człowieka, o jego odpowiedzialność
za świat oraz za to, aby go czynić bardziej ludzkim. Mimo, że idea cywilizacji
miłości jest owocem odniesienia normy miłości bliźniego do rozmaitych
zjawisk życia cywilizacyjnego, nie jest ona określana mianem idei
chrześcijańskiej cywilizacji miłości. Zwykle nazywa się go modelem
powszechnej cywilizacji miłości. Jest ona propozycją dla wszystkich ludzi,
różnych wyznań, religii i światopoglądów. Ma charakter wielowymiarowy,
wieloreligijny i wieloświatopoglądowy.
Istotnym aspektem jej powszechności jest to, że stanowi konstrukcję
etyczną a nie ideologiczną. Nie mając charakteru ideologicznego, nie jest
równoznaczna z jakąkolwiek opcją ideologiczną, ani do dokonania takiej opcji
nie zobowiązuje.
11

Dodajmy także kolejne określenia: civilis, civilitas, civilisation, w których
odnajdujemy treści dotyczące wartości, jakie lud zwany cywilizowanym pielęgnował.
12
Paweł VI, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym. Watykan 7 grudnia 1965.
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Fundamentem całego modelu jest odpowiednia koncepcja człowieka. Dla
niej zaś najistotniejszą kwestią jest godność ludzka jako wartość nierozłącznie
związana z samą naturą człowieka, z samym faktem bycia człowiekiem. Każdy
człowiek tylko z tego powodu, że jest osobą ludzką, jest obdarzony godnością.
Fakt bycia człowiekiem eliminuje konieczność spełniania jakichkolwiek innych
warunków. Godność człowieka jest podstawowym warunkiem ładu
społecznego. Z niej wynikają dalsze konsekwencje dotyczące opisywanego
modelu. Do niej będziemy się odwoływać.
Poszukając odpowiedzi na pytanie o treść programu, jaki kryje się w
pojęciu cywilizacja miłości należy przede wszystkim sięgnąć do encyklik Ojca
Świętego Jana Pawła II: Redemptor hominis (1979) oraz Dives in miserecordia
(1980). W tekstach tych odnajdujemy koncepcję budowania cywilizacji w
oparciu o idee zwane przez nas paradygmatami rozwoju cywilizacji.
Przytoczmy tylko te najważniejsze z nich 13, których treść wynika z analizy
istoty tzw. czworościanu etycznego, ilustrującego: prymat osoby nad rzeczą;
prymat etyki nad techniką; prymat bardziej BYĆ przed więcej MIEĆ; prymat
miłości nad sprawiedliwością.
Idea cywilizacji miłości mając charakter etyczny zasadza się na
wskazaniu właściwej hierarchii wartości. W nauczaniu społecznym Jana Pawła
II można wyróżnić dwanaście takich priorytetów. Wyliczmy je, dla ilustracji
wielowątkowości omawianego modelu. Są nimi: prymat osoby przed rzeczą;
prymat ducha nad materią; prymat BYĆ nad MIEĆ; praw osobowych przed
prawami
państwa;
narodu
przed
państwem;
miłosierdzia
przed
sprawiedliwością; człowieka przed ideologią; etyki przed techniką; prawdy
przed koniunkturą i sensacją dialogu przed walką; ubóstwa przed bogactwem;
pracy przed kapitałem; człowieka przed ekonomią (grą sił ekonomicznych).
Prymat osoby nad rzeczą
Paradygmat ten dotyczy przekonania o niezwykłej wartości człowieka,
który jako osoba, istota wolna, świadoma, i ciągle rozwijająca się przerasta
wszelkie inne stworzenia. Godność człowieka jako osoby polega na tym, że
jest on podmiotem a nie przedmiotem, jest kimś, a nie czymś. Z tej racji
przysługują człowiekowi niezbywalne prawa, które należy zawsze respektować.
Godność swoją człowiek wyraża w odpowiedzialności za swoje czyny.
Paradygmat ten jednocześnie odrzuca wszelkie próby instrumentalnego
traktowania człowieka obecne w różnych nurtach filozoficznych i etycznych.
Przykładowo, utylitaryzm  będący wyrazem pozytywistycznego nastawienia
współczesnego świata – traktowany jest przez Jana Pawła II jako cywilizacja
rzeczy, a nie cywilizacja osób. W utylitaryzmie osoby stają się przedmiotami
13

Przytoczmy także inne paradygmaty: prymat człowieka nad ekonomią, nad polityką,
nad etyką.
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użycia, podobnie jak używa się rzeczy 14. I tak, kobieta bywa przedmiotem dla
mężczyzny, dzieci stają się przeszkodą w karierze i życiu rodziców, rodzina
staje się instytucją ograniczającą wolność swoich członków (op. cit.).
Przyjęcie omawianego paradygmatu modeluje wszystkie zjawiska
cywilizacyjne, ale także określa kierunki rozwiązań możliwych do przyjęcia w
organizacji życia społecznego.
Postawa bardziej być aniżeli więcej mieć
Uniwersalnym talentem jest nasze
człowieczeństwo, nasze ludzkie „być”.

Kolejny paradygmat przeciwstawia się dość powszechniej obecnie
postawie wyrażającej się w dążeniu do posiadania coraz większej ilości dóbr
materialnych; przeciwstawia się koncepcji życia urządzonego 15, opartego na
ideach konsumpcjonizmu16. Ważniejsze jest to, kim się jest, niż to, ile się
posiada.
Zwalczanie
negatywnych
konsekwencji
społeczeństwa
konsumpcyjnego jest wyzwaniem dla cywilizacji miłości.... Musicie dobrze
rozważyć, w jakim stosunku... pozostaje „bardziej być” do „bardziej mieć” 
mówił Ojciec Święty na Westerplatte.... Nigdy samo, więcej mieć nie może
zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą, swoje
człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi
perspektywę¸ „życia wiecznego”. W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem  o to, ażeby bardziej „był” a
nie tylko więcej „miał”  aby więc poprzez wszystko, co „ma” co „posiada”,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem  to znaczy ażeby również umiał
bardziej „być” nie tylko „z drugim>, ale także i „dla drugich”...17. Człowiekowi
wolno chcieć dla siebie więcej, byleby tylko mając więcej, więcej dawał innym.
Obecnie bardziej niż kiedykolwiek dotychczas uświadamiamy sobie także to,
że dwie kategorie MIEĆ i BYĆ są niewystarczające. Istnieje pilna potrzeba
rozszerzenia tego modelu a dwie ważne kategorie CHCIEĆ I DZIAŁAĆ.
Prymat miłości nad sprawiedliwością
Miłosierdzie Boga filarem cywilizacji miłości
Jan Paweł II

Kolejny paradygmat powinien ujawniać się zarówno w wymiarze życia
duchowego jak i materialnego człowieka, a prowadzić powinien do
14

Por.: Encyklika Laborem Exercens, Rzym 1991, n.13
Por.: B. Suchodolski: Kim jest człowiek? Warszawa 1984.
16
Por.: W. Furmanek, Humanistyczna pedagogika pracy. Rynek, rynek pracy jako
obiekty badań. Wyd. Naukowe UR, Rzeszów, 2017
17
Jan Paweł II Przemówienie w ONZ z 2 czerwca 1980 r.
15
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przełamywania postępowań opartych na zemście, zgodnych z zasadą oko za
oko, ząb za ząb... Zasada ta jest formą wypaczania istoty sprawiedliwości.
Miłosierdzie niejako warunkuje sprawiedliwość, a sprawiedliwość
ostatecznie służy miłości. Ów prymat, pierwszeństwo miłości w stosunku do
sprawiedliwości ujawnia się właśnie przez miłosierdzie...(DM III, 4).
Doświadczenie przeszłości i współczesności wskazuje na to, że sprawiedliwość
sama nie wystarczy, że  co więcej  może doprowadzić do zaprzeczenia i
zniszczenia samej siebie, jeśli nie dopuści się do kształtowania życia ludzkiego
w różnych jego wymiarach owej głębokiej mocy, jaką jest miłość. To przecież
doświadczenie dziejowe pozwoliło, między innymi, na sformułowanie
twierdzenia: summum ius  summa iniuria. Twierdzenie to nie deprecjonuje
sprawiedliwości, nie pomniejsza porządku na niej budowanego, wskazuje tylko
w innym aspekcie na tę samą potrzebę sięgania do głębszych jeszcze sił
ducha, które warunkują porządek sprawiedliwości 18.
Autentyczne
chrześcijańskie
miłosierdzie
jest
zarazem
jakoby
doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości, o ile ta w swoich granicach dąży
również do takiego zrównania (DiM 14). Jan Paweł II zauważał, że jednym z
zagrożeń współczesności jest dążenie i żądanie, ażeby stosunki międzyludzkie
i społeczne wyzwalać od miłosierdzia, a opierać na samej sprawiedliwości... .
Tymczasem miłosierdzie staje się nieodzownym czynnikiem kształtującym
stosunki pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego,
co ludzkie, oraz wzajemnego braterstwa  czytamy dalej w cytowanej
encyklice. Miłość miłosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach między
najbliższymi, pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami i dziećmi, jest
nieodzowna w wychowaniu...Jan Paweł II.
Kategoria sprawiedliwości pozostaje w ścisłym związku z kategorią
przebaczanie. Nie można oddzielić miłosierdzia od przebaczania. Przebaczanie
świadczy o tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech (DiM
14). Jeżeli ze świata wyeliminuje się przebaczenie, to stanie się on światem
zimnej bezwzględnej sprawiedliwości. Właściwie rozumiana sprawiedliwość
stanowi cel przebaczania. W tym właśnie znaczeniu rozumieć należy
stwierdzenie podane wcześniej, iż głoszenie i praktykowanie miłosierdzia
umożliwia autentyczne budowanie cywilizacji miłości.
Miłosierdzie i przebaczenie ukazują, iż poza całym procesem
„wyrównawczym” czy „rozwojowym”, który właściwy jest dla samej
sprawiedliwości, dochodzi do głosu miłość, czyli afirmacja człowieka.
Spełnienie zaś warunków sprawiedliwości jest nade wszystko nieodzowne,
ażeby ta miłość mogła niejako odsłonić swe oblicze. Chodzi o to, że ten kto
przebacza i, ten, który dostępuje przebaczenia, spotykają się ze sobą w
jednym zasadniczym punkcie: tym punktem jest godność, czyli istotna

18

Op. cit. ... Dives in misericordia, 12
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wartość człowieka, która nie może być zagubiona, której potwierdzenie czy
odnalezienie stanowi też źródło największej radości (DiM 14).
Cywilizacja miłości a ekonomia
Między prawami ekonomicznymi i etycznymi, mimo ich autonomii w
porządku wartościowania i argumentacji, o ile tylko zakorzenione są one w
godności człowieka, zachodzi stosunek wzajemnego uzasadniania się. Obie
dyscypliny zajmują się w istocie aktami wyborów określonych wartości. Obie
mają charakter heurystyczny, ich celem jest odkrywanie rzeczywistości i
rządzących nią praw.
Personalistyczny charakter ekonomii prowadzi do przekonania, że
analizowanie rzeczywistości gospodarczej jedynie od strony technicznej, czy
sprawności mechanizmów działania samego systemu byłoby wypaczaniem
istoty podejmowanych w analizie zjawisk.
Model cywilizacji miłości wpisuje się w ten nurt refleksji. Zauważmy i
zaakcentujmy to, że tylko właśnie takie rozwiązanie zauważa  oraz czyni
odniesieniem do rozwiązań szczegółowych  człowieka i jego potrzeby rozwoju.
W osobie ludzkiej, to jest w człowieku rozpatrywanym we wszystkich jego
aspektach, znajduje się klucz do interpretacji wielkiej tajemnicy życia i
aktywności człowieka. Wiąże się to z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie
nie mniej ważne: jaki sens nadaje człowiek swojemu życiu?
Tylko odkrycie prawdy o człowieku i sensowności jego aktywności
umożliwia właściwe rozwiązanie postawionego problemu. W świetle tej
refleksji człowiek nie jest istotą podlegającą bezwiednie wpływom procesów
cywilizacyjnych i gospodarczych. To właśnie te procesy są mu podległe i
podporządkowane. Określa to podstawowy wymiar interesującego na modelu:
prymat osoby ludzkiej nad każdą rzeczą.
Prymat osoby ludzkiej nad ekonomią i pracą
Prymat ten ujawnia się szczególnie wyraźnie na tle planowanego i
celowego, dobrowolnego działania człowieka. Ujawnia się w pracy człowieka;
w pracy, która jest podstawową kategorią ekonomiczną. Ale jest ona
jednocześnie podstawową kategorią etyczną. Poprzez pracę człowiek sam staje
się coraz bardziej człowiekiem, gdyż praca  jak podkreśla to Jan Paweł II w
Encyklice Laborem exercens  jest dobrem człowieka, dobrem jego
człowieczeństwa. W aksjologii podkreśla się jednocześnie fakt, że praca
człowieka jest nie tylko sama wartością ale staje się zawsze źródłem
rozmaitych wartości. W ten sposób człowiek pracujący  aktywny, działający
dobrowolnie w sposób celowy  doskonali świat i samego siebie. Dzięki pracy
żyje w świecie wartości.
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Dodajmy jednak w tym miejscu ważne dopowiedzenie: każdej wartości
towarzyszy zawsze antywartość. Miłości towarzyszy nienawiść; radości 
smutek, prawdzie  fałsz, pięknu  brzydota. Życie człowieka jest swoistym
balansowaniem między wartościami i antywartościami. Dlatego organizacja
życia społecznego, czyli postulowany model rozwoju społecznego, powinien
człowieka w tym nadawaniu sensu swojemu życiu pomagać (wspomagać,
ułatwiać). Powinien go chronić przed antywartościami. Jeżeli tego nie zakłada
odwraca się w istocie od człowieka. Staje się modelem dehumanizacji świata.
Skierowany jest przeciw godności człowieka, która go konstytuuje. W życiu
gospodarczo-społecznym trzeba uszanować i podnosić godność osoby ludzkiej,
pełne jej powołanie i dobro całego społeczeństwa. Człowiek jest bowiem
twórcą, ośrodkiem i celem całego życia gospodarczo-społecznego  pisze Jan
Paweł II.
Istotą modelu cywilizacji miłości jest postawienie człowieka w centrum
wszelkich procesów cywilizacyjnych, w tym więc także w centrum
jakichkolwiek analiz ekonomicznych. Posiadanie czegokolwiek  jako
odpowiednik MIEĆ  o tyle jest ważne i kulturotwórcze, o ile człowiek przez to,
co posiada, może pełniej BYĆ jako człowiek  we wszystkich właściwych dla
człowieczeństwa wymiarach jego bytowania. Oznacza to, że MIEĆ ma wartość
tylko wtedy gdy stanowi dobro dla BYĆ i gdy wcześniej czy później, jest przez
BYĆ zaakceptowane i przyjęte. Samo gromadzenie dóbr, obojętnie jaka byłaby
ich ilość i znaczenie ekonomiczne, nie czyni jeszcze człowieka, a przez to nie
może być sensem jego życiowej aktywności. Praca człowieka realizowana
wyłącznie w celu zdobycia dóbr materialnych, czy środków ekonomicznych
staje się towarem, zatraca humanistyczne wymiary. Nasuwa się tutaj
konieczność refleksji nad problemem prymatu człowieka i jego pracy przed
(nad) kapitałem. W procesach produkcji praca człowieka jest przyczyną
sprawczą, naczelną. Kapitał  jako zespół środków produkcji  pozostaje
zawsze instrumentem. Z tak rozumianą pracą i kapitałem w ścisłym związku
pozostaje problem własności. Ma on wymiar wieloraki. Oto bowiem w
procesach pracy człowiek wykorzystuje zasoby natury, człowiek spotyka się
zawsze z faktem  jak zauważa to Papież w encyklice Laborem exercens 
podstawowego obdarowywania przez naturę, czyli w ostateczności przez
Stwórcę. Oznacza to, że człowiek w procesach pracy przetwarza dobra natury,
sam ich nie tworzy. Zastaje je gotowe. Doskonali je i przystosowuje do swoich
potrzeb dziś uznanych za ważne.
Ponadto kapitał, jaki człowiek wykorzystuje w procesach swojej pracy,
jest zawsze także owocem historycznego dorobku pracy człowieka.
Powinnością człowieka, który chce z owych owoców korzystać, jest przyswoić
sobie w sposób poznawczy owoc pracy tych ludzi, którzy narzędzia wynaleźli,
zbudowali, doskonalili a teraz udostępniają je nam do wykorzystania w
procesach naszej pracy. Umiejętności pracy stanowią z jednej strony kategorię
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ekonomiczną, z drugiej są wyrazem podmiotowego udziału w procesach pracy.
Tak rozumiane są narzędziem podporządkowanym pracy człowiekowi.
Oznacza to dalej, że nie wolno oddzielać kapitału od pracy i w żaden
sposób nie można przeciwstawiać pracy kapitałowi ani kapitału pracy, ani tym
bardziej przeciwstawiać sobie konkretnych ludzi stojących za tymi pojęciami.
Jednocześnie  zauważa to dalej Jan Paweł II  słuszny, to znaczy wewnętrznie
prawdziwy i zarazem moralnie godziwy, może być ustrój pracy, który u
podstaw przezwycięża antynomię pracy i kapitału. Chodzi więc o model
społecznego życia gospodarczego, który stara się relacje te kształtować wedle
zasady merytorycznego i faktycznego pierwszeństwa pracy ludzkiej i jej
podmiotowości przed kapitałem. Antynomia pracy i kapitału ma swoje źródło
nie w samej strukturze procesów produkcyjnych czy ekonomicznych. Procesy
te wykazują nierozerwalny związek, wzajemne przenikanie pracy i kapitału.
Kapitał warunkuje pracę. Nie można jednak twierdzić, ze stanowi on swoisty
„podmiot” anonimowo uzależniający człowieka i jego pracę. To nie praca
tworzy człowieka  jak to twierdził K. Marks. Lecz człowiek tworzy pracę. Jest
ona dobrem jego człowieczeństwa. Zacytujmy kolejny fragment przywołanej
już wcześniej encykliki:
Człowiek pracując przy jakimkolwiek warsztacie, czy stosunkowo
pierwotnym, czy też na wskroś nowoczesnym, łatwo może zdać sobie sprawę z
tego, że pracą swoją wchodzi w podwójne dziedzictwo, mianowicie w
dziedzictwo tego, co jest dane wszystkim ludziom w zasobach natury, oraz
tego, co inni przed nim już wypracowali na gruncie tych zasobów, przede
wszystkim rozwijając technikę czyli kształtując zespół coraz bardziej
doskonałych narzędzi pracy. Człowiek pracując, wchodzi zatem w ich pracę 19.
Dzięki pracy następuje powiązanie tego, co było, z tym co jest i będzie.
Następuje swoista więź kulturowocywilizacyjna pokoleń przeszłych i
przyszłych. Ma to także głęboki wymiar wychowawczy. Dodajmy tutaj, że tak
rozumiane zjawiska pracy człowieka są swoistą formą dialogu między ludźmi.
Są rozmową. Stąd można powiedzieć, że praca ma swój język. Rozumieć pracę
można tylko wtedy, gdy zna się język pracy i jego gramatykę. Człowiek
pracując obdarza zaufaniem swoich współpracowników a także innych
konsumentów owoców pracy. Najczęściej bowiem nie pracujemy dla siebie, ale
dla innych. Pracujący człowiek ufa, że wyniki pracy innych ludzi mogą być dla
niego dobre. Zaciąga się swoista więź, solidarność ludzi pracy. To tylko
niektóre z wymiarów etycznych takiego rozumienia pracy człowieka w modelu
cywilizacji miłości. To tylko wskazówka dotycząca kierunków koniecznych
pogłębionych analiz.

19

Jan Paweł II, Laboram exercens, Watykan 1991.
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Prymat etyki nad techniką i technologią
Technika jest szczególnym dziejotwórczym zjawiskiem współczesności.
Jej istota jest to, że wspomaga człowieka w podejmowanych przez niego
działaniach. Wyniki techniki (zarówno wytwory jak i utwory) służąc
człowiekowi wypełniają poniekąd program humanizacji świata. Ich twórcą jest
człowiek. Chociaż technikę współczesną tworzą nieliczni, korzystają z niej
wszyscy. To zaś jak ludzie wykorzystują dobra techniki zależy od ich
wrażliwości etycznej. Rozwój techniki oraz naznaczony panowaniem techniki
rozwój cywilizacji współczesnej domaga proporcjonalnego rozwoju moralności i
etyki. Tymczasem ten drugi człon zdaje się, niestety, wciąż pozostawać w tyle.
I stąd też ów skądinąd zdumiewający postęp, w którym trudno nie dostrzegać
również rzeczywistych znamion wielkości człowieka, jakie w swych twórczych
zalążkach objawiały się na kartach Księgi Rodzaju już w opisie jego
stworzenia, musi budzić wielorakie niepokoje. Niepokój dotyczy zasadniczej i
podstawowej sprawy: czy ów postęp, którego autorem i sprawcą jest człowiek,
czyni życie ludzi na ziemi pod każdym względem bardziej ludzkim, bardziej
godnym człowieka? Nie można żywić wątpliwości, że pod wieloma względami
czyni je takim. Pytanie jednak, które uporczywie powraca dotyczy tego, co
najistotniejsze, czy człowiek jako człowiek w kontekście tego postępu staje się
lepszy,
duchowo
dojrzalszy,
bardziej
świadomy
godności
swego
człowieczeństwa, bardziej odpowiedzialny, bardziej otwarty na drugich,
zwłaszcza dla potrzebujących, dla słabych, bardziej gotowy świadczyć i nieść
pomoc wszystkim  czytamy w encyklice Redemptor hominis (15).
Odrzucanie tego paradygmatu prowadzi do uprzedmiotowienia
człowieka, a po tym do jego zniszczenia. Pokazały to obozy zagłady gdzie
człowiek
był
tylko
numerem
i
materiałem
dla
eksperymentów
pseudomedycznych, był po prostu królikiem doświadczalnym przydatnym tak
długo, jak długo można było na nim eksperymentować. Gdy się zużył jako
materiał to można było go wyrzucić na śmietnik lub spalić w krematorium... 20.
Podobnie rzecz ma się z obecnie prowadzonymi pracami nad klonowaniem
człowieka, czy manipulacjach na ludzkim embrionie. Nie inaczej ocenić należy
technicznie bardzo sprawne i trudne eksperymenty w ramach inżynierii
genetycznej. Brak prymatu człowieka nad techniką ujawnia się z całą
jaskrawością w zniszczeniach środowiska życia człowieka. Źródłem tych
zanieczyszczeń jest w istocie zanieczyszczone serce człowieka 21.
Podobną interpretację odnieść należy do posiadania przez człowieka
określonych dóbr technicznych czy technologicznych pozwalających na
wykonanie pracy sprawniej, wydajniej, ekonomicznie. W modelu cywilizacji
20

L. Bilicki: op. cit. s. 277.
Por.: M. Krąpiec: Idea postępu w krzywym zwierciadle ekologii. „Człowiek w
Kulturze”, nr 2, 1997.
21
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miłości przyjmuje się prymat człowieka nad techniką i technologią. Te środki,
stworzone przez człowieka, powinny służyć człowiekowi nie do tego, aby
panować nad światem czy innymi ludźmi, ale po to, aby doskonaliły samego
człowieka. Taki obraz pracy człowieka, przyjmowany w modelu cywilizacji
miłości jest obrazem spójnym, całościowym i głęboko humanistycznym.
Człowiek jest w nim ukazywany jako najważniejsze, centralne ogniwo.
Wszystko, co usprawnia pracę  od kwalifikacji poczynając a na narzędziach
kończąc  warunkuje uzyskiwane efekty. Ma wymiar ekonomiczny. Ale
dodajmy raz jeszcze  nie można powiedzieć, że stanowi anonimowy zespół sił
(podmiot) uzależniający człowieka i jego pracę.
Cywilizacja miłości a ekonomizm,
liberalizm i konsumizm
W tym miejscu rodzi się potrzeba zauważenia pewnych bardzo ważnych
problemów. Dotyczą one ekonomizmu, liberalizmu i konsumizmu jako często
proponowanych  także nam w Polsce  rozwiązań. Po długim okresie ukrytego
rozwijania się ekonomizmu w życiu praktycznym, następuje rozbicie spójnego
obrazu, w którym ściśle zachowana jest zasada prymatu osoby nad rzeczą.
Praca zostaje oddzielona od kapitału i przeciwstawiona kapitałowi, a kapitał
pracy, jakby dwie anonimowe siły, dwa czynniki produkcji zestawione ze sobą
w tej samej perspektywie ekonomicznej. Takie postawienie problemu zawiera
błąd, który Jan Paweł II nazywa błędem ekonomizmu lub błędem
materializmu.
Ekonomizm  wprost albo pośrednio  zawiera przekonanie o
pierwszeństwie i nadrzędności tego, co materialne. Natomiast to, co duchowe i
osobowe  a więc działanie człowieka, wartości niematerialne  ustawia wprost
na pozycji podporządkowanej w stosunku do rzeczywistości materialnej. Błąd
myślenia w kategoriach ekonomizmu idzie w parze z pojawieniem się filozofii
marksistowskiej i rozwojem materializmu dialektycznego. W materializmie
człowiek nie jest podmiotem pracy i sprawczą przyczyną procesów produkcji,
ale jest rozumiany i traktowany w zależności od tego, co materialne, jako
pewnego rodzaju „wypadkowa” panujących w danej epoce stosunków
ekonomicznych i stosunków produkcji.
Podobnie błędne są założenia utylitaryzmu i budowanej na tym nurcie
filozoficzno-etycznym koncepcji społeczeństwa i gospodarki liberalnej.
Liberalizm pomija najgłębszy, personalistycznych sens pracy, ponieważ dla
niego praca to źródło wyzwolenia człowieka. Umieszcza on pracującego
człowieka, który swoją pracę oferuje za daną cenę, w obszarze wolnego rynku.
W zależności od popytu i konkurencji pracodawca może lub nie z niej
skorzystać. Inaczej mówiąc, robotnik w sposób wolny oferuje swoją pracę, a
pracodawca w zależności od kalkulacji kosztów i zysków przyjmuje lud odrzuca
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ofertę. Taka racjonalna przejrzystość zjawisk jest jednak pozorna. Pomija ona
antropologiczne i społeczne wymiary pracy. Sprowadza ją wyłącznie do
kategorii praw wolnego rynku.
Nie mniej ważnym zjawiskiem współczesności jest styl życia określany
mianem konsumpcjonizmu. W istocie rzeczy jest to kolejna forma alienacji
pracy człowieka. Człowiek opanowany żądzą posiadania  mieć za wszelką
cenę  nie chce, a później już i nie może, wyjść poza samego siebie, uczynić z
siebie daru dla innych w procesach pracy. Nie może więc tworzyć autentycznej
wspólnoty między ludźmi pracującymi. Staje się uzależniony od dóbr
konsumpcyjnych i wartości utylitarystycznych. W ich zdobywaniu i używaniu
fałszywie widzi źródło swego wyzwolenia i rację sens istnienia. W literaturze
określa się go także mianem materializmu praktycznego, nadając mu
charakter stylu życia.
W tym stylu życia urządzonego człowiek nie uznaje wartości i wielkości
osoby samym sobie i innych. Pozbawia się sam możliwości przeżywania pełni
swojego człowieczeństwa i wszystkich wartości, jakie wynikają z kontaktów z
innymi ludźmi. Jedynym jego światem wartości jest świat rzeczy, których
posiadanie staje się sensem jego aktywności życiowej. W nich widzi jedyną
drogę wyzwolenia i rację człowieczeństwa.
Modele rozwoju społecznego budowane na tych założeniach „nowej
ideologii” swój fundament znajdują w utylitaryzmie, prowadzącym w tym
przypadku do rozwoju postaw hedonistycznych. W nich najważniejsza jest
przyjemność, użycie i wyżycie się. Głęboki kryzys wartości ujawnia się w różny
sposób. Wartości utylitarne narzucają swą dominację całemu życiu i działania
ludzkiemu.
Obserwujemy
dziś
konsekwencje
tego
stylu
życia
zapoczątkowanego w środowiskach młodzieży Francji. Trwający tam kryzys
jest jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń i przykładów przyjęcia
konsumpcjonizmu za styl życia młodych ludzi. Odrzucanie wartości wyższych,
odpowiedzialności i współodpowiedzialności jest formą obrażania się na
społeczeństwo.
Skutki konsumpcjonizmu nie kończą się na zagrożeniach dotyczących
jednostki. Konsumpcjonizm nie tylko deprawuje pojedynczego człowieka, jego
wolność i hierarchię wartości, lecz staje się modelem kulturowym, którego
wpływowi ulegają całe grupy i warstwy społeczne. Wymieńmy najważniejsze
przejawy tych zagrożeń: rosnące dysproporcje między warstwami ubogimi i
bogatymi; konflikt Północ-Południe, a także pojawiające się  jako
konsekwencje powyższych zjawisk  podziały między ludźmi i narodami (np.
pojęcia: Pierwszy, Trzeci Świat). Dochodzą do tego nierówności w sferze
ekonomicznej, których przejawem są niesprawiedliwie niskie np. ceny
surowców pochodzące z krajów ubogich; niska płaca pracowników itd. Skutki
konsumeryzmu ujawniają się wreszcie bardzo mocno w rodzinie. Dodajmy
jeszcze, że w sferze nas tutaj interesujących zjawisk pojawia się swoiste
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zjawisko tzw. moralności sukcesu, która budowana jest na założeniu o
potrzebie dorobienia i urządzenia się, możliwie szybko i za wszelką cenę.
Zjawiska ekonomiczne są rzeczywistymi zjawiskami współczesności.
Pogłębiona refleksja nad nimi staje się koniecznością. Ta refleksja ukazuje
cały szereg obaw związanych z procesami przemian systemów wartości, które
konstytuują człowieka i jego człowieczeństwo zaangażowanego w życie
gospodarcze. Ale coraz wyraźniej  powtórzmy to raz jeszcze  obserwujemy
także narastające przekonanie, że życie gospodarcze to nie tylko wszelkie
środki produkcji, w tym kapitał, inwestycje i nowoczesne technologie,
wykwalifikowana siła robocza, surowce. To nie tylko określone stosunki
produkcji i odpowiednio ukształtowane instytucje. Najważniejszym ogniwem
tych wszystkich procesów jest człowiek i jego dobro. ON  i tylko on  jest
ośrodkiem i celem całego życia gospodarczo-społecznego. To właśnie ON
dokonuje poszczególnych wolnych i dobrowolnych wyborów. Tylko ON
podejmuje określone decyzje. W nich ujawnia się jego świadomość, poziom
rozumienia zjawisk i wrażliwość moralna. Decyzje podejmowane przez
człowieka wolnego, odpowiedzialnego zawsze muszą być oceniane z
wykorzystaniem wielu kryteriów, jakże często przekraczających listę kryteriów
wynikających z rachunku ekonomicznego. Dlatego właśnie rozważania
dotyczące zjawisk ekonomicznych odnoszone być muszą zawsze do kryterium
antropologicznego, do człowieka rozumianego integralnie, w pełnej prawdzie o
nim samym.
Trudno byłoby mówić o godności człowieka, gdyby nie działał on w
sposób wolny i ze świadomością możliwości swobodnego wyboru. Godność
osoby ludzkiej stanowi normę moralności, kryterium działania moralnie
powinnościowego, także każdego działania gospodarczego. Człowieka trzeba
afirmować ze względu na niego samego, a nie dla jakichkolwiek innych racji
czy względów.
Odwołanie się do tej normy, w której kojarzone są: wolność, rozum i
sumienie człowieka, pozwala na formułowanie kryteriów antropologicznych w
analizie zjawisk ekonomicznych. Wolność konkretyzuje się jako inicjatywa,
odpowiedzialność, przedsiębiorczość, kreatywność  jako racjonalność
ekonomiczna czy zdolność przewidywania (antycypacji).
Do pragnień człowieka  wpisanych w jego naturę  należy właściwe mu
dążenie do szczęścia. Dlatego ważnym sposobem urzeczywistniania się
człowieka poprzez gospodarowanie jest proces społeczno-kulturowy i to
wszystko, co w jego wyniku wiąże się z powiększaniem stanu posiadania,
pragnieniem godziwego zysku. Dążenie te, jeśli nie dochodzi do patologii, nie
są same w sobie czymś złym. Zawsze jednak należy je postrzegać w świetle
ekonomicznego kryterium antropologicznego, w świetle podmiotowego
zorientowania. Pytania wówczas o zysk, chęć posiadania wiązać się będą z
pytaniami o jakość życia człowieka.
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Podobnie sprawa wygląda z kategorią rozwój. Jak zauważa Jan Paweł II,
samo gromadzenie bogactw i wzrost możliwości korzystania z dóbr nie może
być rozumiany jako rozwój, gdy dokonuje się kosztem innych, gdy nie
uwzględnia wymiarów społecznych, kulturowych i duchowych istoty ludzkiej.
Rozwój jest wartością godną pożądania, gdy staje się rozwojem
integralnym, a więc gdy oprócz zakresu posiadania przyczynia się do
dojrzewania sfery BYĆ w samym człowieku, a także gdy pozwala możliwie
dużej grupie ludzi korzystać z dóbr dla nich niezbędnych.
Analiza rozmaitych zjawisk życia gospodarczego, w tym zjawisk
ekonomicznych nie może pomijać zasad rozwoju społecznego. Za
fundamentalne uznać należy te, które odnoszą się do osoby ludzkiej,
sprawiedliwości, dobra wspólnego, solidarności, pomocniczości i uczestnictwa.
Ponieważ bezpośrednio wynikają z zasady godności osoby ludzkiej porządkują
cały system i są źródłem szczegółowych reguł.
Znaczenie modelu cywilizacji miłości
Miłosierdzie Boga
jest filarem cywilizacji miłości
Jan Paweł II

Rozważając ideę cywilizacji miłości nie możemy zatracać z pamięci
obrazu rzeczywistości odchodzącej cywilizacji industrialnej. Oto uświadamiamy
sobie fakt, że 20% społeczeństwa świata konsumuje 80% wytworzonych dóbr;
uświadamiamy sobie rozszerzające się sfery ubóstwa i rozwarstwienia
społecznego; postrzegamy ciągle rosnące zastępy ludzi ubogich, żyjących w
ubóstwie i nędzy. Cóż. Zaduma nad tymi zjawiskami wyzwala w nas gotowość
do działania na rzecz zmiany niekorzystnych zjawisk współczesności. W tym
kontekście cywilizacja miłości jest aspiracją, życzeniem, ale i opisem ideału do
którego należy wychowywać, czynić go obecnym w umysłach młodych ludzi,
zasiewać prawdę o konieczności tak ukierunkowanej przebudowy świata.
Ojciec Święty mówi o miłosierdziu jako o zarzewiu w procesie budowania
cywilizacji miłości. Inaczej mówiąc, cywilizacji miłości nie da się zbudować od
zewnątrz, drogą zaprogramowanych działań organizacyjnych i legislacyjnych
prowadzących do doskonalszych rozwiązań zjawisk społecznych. Tym bardziej
niepodobna jest ją budować z zastosowaniem nawet najdoskonalszych
technologii informacyjnych. Droga do cywilizacji miłości wiedzie przez serce
człowieka, które we wszystkich wymiarach potrzebuje swoistego uzdrowienia.
Z jednej strony wymaga to uzdrowienia wiary każdego człowieka. Boga trzeba
wciąż na nowo poznawać, uznawać, pokochać i Jemu zaufać; zaufać Jego
Mądrości i Miłości. Z drugiej zaś strony w codziennym naszym życiu budować
należy kulturę miłości. Zadanie to nie może pomijać niczego co wynika z
analizy istoty miłosierdzia i jego znaczenia w życiu człowieka i społeczeństw.
To
wszystko
ukierunkowuje
nasze
myślenie
pedagogiczne. Wszak
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wywoływanie i utrwalanie pozytywnych przemian psychiki człowieka to jądro
działalności wychowawczej. Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do
Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu
podobnej miłości w stosunku do bliźnich. Wychowanie powinno rozwijać u
wychowanków cale syndromy cech związanych w różnorodny sposób z
miłosierdziem i miłością. Zauważmy, że w tym syndromie odnajdujemy
miejsce na rozwijanie odwagi i rozwagi, odpowiedzialności i krytycyzmu,
wyrabianie poczucia wartości i czujności intelektualnej
wobec zjawisk
zachodzących w
naszym otoczeniu w zmieniającej się cywilizacji. Cz.
Kupisiewicz podkreśla konieczność umacniania przeświadczenia o potrzebie
myślenia innowacyjnego, kształtowaniu przekonań, iż miłość bliźniego, która
dawniej była tylko moralnym wezwaniem, dziś staje się warunkiem
przetrwania ludzkości, słowem  obejmować powinna swoim zasięgiem całość
życia intelektualnego, emocjonalnego i wolicjonalnego jednostki. W tym
kontekście Cz. Kupisiewicz stwierdza dalej iż istotne staje się pytanie o treść
wychowania22. Przywołując pogląd B. Suchodolskiego23, iż tą treść musi
zawierać naczelne wartości życia ludzkiego, najwyższe i niewątpliwe normy
postępowania, motywy decyzji wyznaczających strategię zachowania się i
działania
człowieka.
Chodzi
równocześnie
o
powszednia
jedność
jednostkowego życia, o wewnętrzne bogactwo duchowe, o harmonię
psychiczną, o umiejętność współżycia, o wartościową postać szczęścia
osiąganego o autentyczność przeżyć rozbudzanych przez dzieła kultury...
Wychowanie do cywilizacji miłości jest w tym kontekście wychowaniem
dla przyszłości24. Rozwinięcie tej koncepcji w kierunku rozszerzenie
interpretacji aksjologicznej uwzględniającej cały proces wychowania do
wartości przez świat wartości nadaje znanemu pojęciu wychowanie dla
przyszłości nową treść. W koneksji z tymi przemianami następować powinny
zmiany w wizji i systemie edukacji jutra, edukacji dla lepszego jutra świata.
Zakończenie. Omówiony, z konieczności w sposób uproszczony, model
cywilizacji miłości jest propozycją, która powinna zainteresować wszystkich
ludzi, którym leży na sercu dobro człowieka, mówimy wszystkich ludzi dobrej
woli. On też stanowi pewną propozycję rozwiązania trudności, z jakimi na
przełomie wieków spotkała się współczesna cywilizacja. Wszak przyszłość
pozostaje zawsze przestrzenią otwartą, ponieważ współżycie między ludźmi
stoi zawsze pod znakiem wolności człowieka, dlatego również istnieje
możliwość błędu i upadku pisał kard. J. Ratzinger. Miłość jest najpełniejszą
realizacją tych możliwości, które tkwią w człowieku pisał Jan Paweł II.
Głoszenie i praktykowanie miłosierdzia umożliwia autentyczne budowanie
22

Cz. Kupisiewicz: Paradygmaty i wizje reform oświatowych. Warszawa 1985, s.188.
B. Suchodolski: Wychowanie i życie człowieka. ”Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego”, 1983, nr 2, s. 27. Cyt. za Cz. Kupisiewicz: Paradygmaty i wizje reform
oświatowych. Warszawa 1985, s.188.
24
Por.: B. Suchodolski: Wychowanie dla przyszłości.Wyd.3, Warszawa 1968.
23
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świata cywilizacji miłości. Świata uwolnionego od wielu zagrożeń. Świata, w
którym rozwijał się będzie pokój, przyjaźń i życzliwe braterstwo między
wspólnotami i narodami. Pedagogika powinna z tej konkluzji wyprowadzić
wnioski do modelowania procesów wychowania przyszłych pokoleń.
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Вальдемар Фурманек

ПОБУДОВА ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЛЮБОВІ
ШЛЯХОМ ВИХОВАННЯ ДЛЯ МИРУ
Анотація. В умовах моральної кризи сучасної цивілізації, симптоми якої
чітко представив Іоанн XXIII, а спроби інтерпретації здійснив Павло VI, польський
Папа Римський продовжуючи працю своїх попередників із самого початку свого
понтифікату проголошує ідею цивілізації любові. Представлений нижче стаття є
збіркою незавершених роздумів, що виникають під час читання текстів Яна
Павла ІІ та думок, які виникають у зв’язку з 40-річчям першого паломництва Яна
Павла ІІ до Польщі. Вони вимагають ретельного і поглибленого аналізу та
посилання на результати широкого літературного огляду цієї теми. Освіта для
миру як сфера виховання вимагає обгрунтування теоретичних і етичних засад,
вивчення цієї проблеми в системі виховання людини. Модель цивілізації любові є
корисною педагогічною пропозицією. Необхідно лише поширювати знання про її
підвалини. І це є метою здійсненого дослідження.
Ключові слова: ідея цивілізації любові, Ян Павло ІІ, модель цивілізації
любові, виховання людини.
Valdemar Furmanek

BUILDING OF CIVILIZATION OF LOVE THROUGHT
EDUCATION FOR PEACE
Summary. In the conditions of the moral crisis of modern civilization, the
symptoms of which were clearly presented by John XXIII, and attempts to interpret
Paul VI, the Polish Pope, by continuing the work of his predecessors, proclaims the
idea of the civilization of love from the very beginning of his pontificate. The text
below is a collection of unfinished reflections that arise while reading texts of John
Paul II and thoughts that arise in connection with the 40th anniversary of the first
pilgrimage of John Paul II to Poland. They require careful and in-depth analysis and a
link to a broader literary review of this topic. Education for peace as a field of
education requires the indication of theoretical and ethical references that address
this problem in the system of education of human. The model of civilization of love is
a useful pedagogical proposition. It is only necessary to disseminate knowledge about
its foundations. And this is the goal of an ongoing study.
Key words: the idea of civilization of love, John Paul II, model of civilization of
love, education of human.
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Мирослава Вовк

РІДНОМОВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ МИРУ
Анотація. Розкрито сутнісні характеристики рідномовної освіти на основі
законодавчо-нормативних документів ЮНЕСКО, Ради Європи; охарактеризовано
конструктивні ідеї інших країн, зокрема Канади, щодо збалансованого розвитку
багатомовної і рідномовної освіти; окреслено перспективи утвердження
рідномовної освіти в Україні на законодавчо-регулятивному і організаційнопедагогічному рівнях. Визначено, що синергетичний розвиток багатомовної і
рідномовної освіти становить підґрунтя збереження миру у світовому контексті,
водночас посилення агресивності у зв’язку з несприйняттям культур інших
етносів, оцінюванням мов багатьох народів як меншовартісних, дискретністю
розуміння унікальності культурного розмаїття з боку багатьох держав призводить
до нівелювання ціннісної парадигми поступу сучасного поліетнічного соціуму.
Доведено, що громадянин України, який збагачує потенціал рідномовного
спілкування, опановує багатство державної мови і водночас розвиває
комунікативні уміння з володіння іншими мовами світу, має стати здійсненою
мрією, що реалізуватиметься у становленні культуромовної еліти нації. Відповідно
такі особистості є фундаментом збереження миру, толерантності, інтелігентності у
діалогічній взаємодії на рівні держав, етносів, громад.
Аналіз теоретичних
аспектів розвитку рідномовної і багатомовної освіти, законодавчо-нормативного їх
врегулювання у світі і в Україні, виявлення прогресивного досвіду організації
різномовного навчання в інших країнах, зокрема в Канаді, уможливив визначити
перспективи утвердження рідномовної освіти в Україні на законодавчорегулятивному і організаційно-педагогічному рівнях. Окреслено перспективи
розвитку рідномовної і багатомовної освіти створюють підвалини для утвердження
принципів
гуманізму,
культуроцентризму,
полікультурності,
поваги
до
«спадщинних» мов, які функціонують в суспільстві, отже – до етнічного
різноманіття, мовної диференціації.
Ключові слова: рідномовна освіта, багатомовна освіта, освіта для миру,
культуровідповідність,
полікультурність,
«спадщинна»
мова,
законодавче
врегулювання, ЮНЕСКО.

Вступ. В епоху глобалізації більшість країн знаходиться на різних
етапах утвердження культуровідповідності і полікультурності, що
передбачає реалізацію ідей гуманізації, національної ідентичності,
взаєморозуміння і толерантного ставлення до різних культур, релігій, мов,
культурної спадщини. Означені ідеї становлять підґрунтя для збереження
миру у світовому контексті, водночас посилення агресивності у зв’язку з
несприйняттям культур інших етносів, оцінювання мов багатьох народів як
меншовартісних,
дискретність
розуміння
унікальності
культурного
розмаїття з боку багатьох держав призводить до нівелювання ціннісної
парадигми поступу сучасного поліетнічного соціуму. Саме тому
актуалізуються проблеми збалансованості розвитку багатомовної і
рідномовної освіти як вагомих чинників збереження різноманіття культур,
формування поваги до історії, культурного спадку, релігії держав, етносів,
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народів. І якщо в останні десятиліття спостерігається позитивна тенденція
розвитку багатомовної освіти у контексті формування генерації фахівців,
наділених здатністю до багатомовної професійної комунікації, то
рідномовна освіта часто розглядається з позиції обмеженості ресурсів для
професійного зростання, особистісного розвитку, самореалізації. Натомість
подібні деформаційні прояви знецінюють сакральність рідного слова,
спотворюють
національну
модель
світосприйняття,
не
сприяють
прогресивним
державотворчим
процесам.
Важливо
зберігати
збалансованість розвитку багатомовної і рідномовної освіти з метою
збереження і примноження мовного розмаїття, аксіокультурного розвитку
кожної особистості, що повинна мати чітку національно свідому і
полікультурно толерантну світоглядну позицію.
З-поміж вагомих ресурсів, які розкривають тенденції багатомовної
освіти у світі, наявні праці українських і зарубіжних учених, у яких
представлено теоретичні і практичні проблеми мовного розмаїття в
сучасному соціумі (О. Матвієнко, О. Першукова, Г. Почепцов, Б. Буш,
Дж. Бол, І. Клуканов та ін.). Теоретичні і практичні проблеми рідномовної
освіти в Україні висвітлені у працях Л. Мацько, Л. Паламар, М. Пентилюк,
О. Семеног, В. Сидоренко та ін. Водночас у сучасних дослідженнях
недостатньо цілісно проаналізовано проблеми рідномовної освіти з позиції
збереження миру в сучасному суспільстві, фрагментарно окреслені
можливості розвитку рідномовної освіти в поліетнічному середовищі країн,
які мають взірцевий досвід збалансованого розвитку
багатомовної і
рідномовної освіти.
Мета статті полягає в обґрунтуванні сутнісних характеристик
рідномовної освіти на основі документів ЮНЕСКО, Ради Європи;
охарактеризувати конструктивні ідеї інших країн, зокрема Канади, щодо
синергетичного розвитку багатомовної і рідномовної освіти; визначити
перспективи утвердження рідномовної освіти в Україні на законодавчорегулятивному і організаційно-педагогічному рівнях.
Реалізації цієї мети сприяє обрання спектру методів: контент-аналізу
– для студіювання законодавчих ресурсів з проблем багатомовної і
рідномовної освіти, документів ЮНЕСКО, Ради Європи тощо; теоретичного
аналізу – з метою визначення сутнісних характеристик понять «рідномовна
освіта», «спадщинна мова», «мовне занурення», «білінгвізм» тощо; методу
наукової екстраполяції – для виявлення можливостей розвитку рідномовної
освіти з урахуванням зарубіжного досвіду, реалізації законодавчих
ініціатив в Україні у напрямі збалансованості збереження національної
ідентичності через мову та мовного розмаїття загалом.
Виклад основного матеріалу. С. Гончаренко розглядає освіту як
«спеціальну сферу соціального життя, унікальну систему, своєрідний
соціокультурний феномен, який сприяє нагромадженню знань, умінь і
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навичок, інтелектуальному розвитку людини. При цьому провідними
тенденціями розвитку освіти виступають: визнання готовності особистості
не лише до соціальної адаптації, а й до активного освоєння ситуації
соціальних змін, адаптація освітнього процесу до всезростаючих запитів і
потреб особистості й суспільства згідно з національними і культурними
традиціями, масовий і неперервний характер освіти у кроскультурному
світовому просторі»1. Освіта – суспільний інститут, який є посередником
передавання з покоління в покоління когнітивного, духовного, етикоестетичного досвіду, системи знань, наук, практичних компетентностей,
цінностей та культури канадського соціуму. Водночас в освітньому
просторі багатьох розвинених країн створено можливості для забезпечення
рідномовного і багатомовного навчання, що є сучасною тенденцією
розвитку сучасних прогресивних країн.
Упродовж ХХ ст. діяльність ООН, ЮНЕСКО була спрямована на
законодавчо-нормативне
врегулювання
розвитку
рідномовної
і
багатомовної освіти в багатьох країнах. Так, з 1945 р. освіта набула
статусу вагомого чинника збереження культурної ідентичності, суспільного
поступу й особистісного розвитку зокрема.
Про утвердження
антидискримінаційних засад мовної політики в світовому контексті свідчать
положення Статуту ООН від 16 листопада 1945 р.2. З цього часу пріоритети
багатомовності і рідномовності у світі завдяки зусиллям цих глобальних
організацій реалізуються у мовній політиці багатьох держав у напрямі
дотримання права кожного людини на багатомовну освіту з обов’язковим
вивченням рідної мови на основі принципу рівності усіх мов. У «Загальній
Декларації прав людини», затвердженій на Генеральній Асамблеї ООН
1948 р., зафіксовано, що «кожна людина повинна мати права і свободи,
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та
інших переконань»3. Згідно з цим документом визнавалось першочерговим
з дитинства вивчати рідну мову та послідовно залучатися до вивчення
іншим мов, що є офіційними мовами певних країн. Йшлося про заснування
політики багатомовної освіти у світі.
О. Першукова4
здійснила
ретроспективний
аналіз
процесу
законодавчо-нормативного врегулювання багатомовної і рідномовної освіти
у світі упродовж ХХ – початку ХХІ ст., виокремивши ключові події у
1

Енциклопедія освіти; за ред. В.Г. Кременя. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. –
С. 614-615.
2
Устав Организации Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и
культуры. Принят в Лондоне 16 ноября 1945 г. – URL : http://www.unesco.org.
3
Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III)
Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
10
декабря
1948
года.
–
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
4
Першукова О. Роль міжнародних організацій у процесі становлення та розвитку
багатомовної освіти в країнах Європи / Оксана Першукова // Порівняльно-педагогічні
студії. – № 6(20). – 2014. – С. 65-77.
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напрямі утвердження політики багатокультурності і водночас збереження
рідної мови як чинника збереження державності, культурної ідентичності,
етнічної
самобутності.
Вчена
означила
положення
засадничих
законодавчих
ресурсів,
спрямованих
на
реалізацію
принципів
полікультурності і багатомовності. З-поміж них відзначено такі, як:
 доповідь експертів ЮНЕСКО «Застосування місцевих мов у освіті»
(1953), у якій вперше використано поняття «Multilingual education»5;
 «Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти» (14–15
грудня 1960 р., Генеральна Асамблея ООН, м. Париж) – національні
меншини отримали можливість навчатися рідною мовою паралельно з
вивченням мови країни6;
 Європейська культурна конвенція (1954) – Рада Європи визнала
пріоритетним напрямом розвиток міжнародної комунікації на основі
вивчення європейських мов7; .
 проведення Радою Європи Міжурядової конференції з питань
навчання мов і мовної політики (1982 р.), згідно з рекомендаціями якої
було
визначено
пріоритетами
полікультурність
та
підтримка
8
багатомовності ;
 реалізація
положень Всесвітньої Декларації про освіту для всіх
9
(1990 р.) щодо нівелювання расових, мовних, етнічних і політичних
розбіжностей;
 прийняття Декларації про права осіб, які належать до національних
або етнічних, релігійних і мовним меншин ООН (1992) 10;
 початок ратифікації Європейської хартії регіональних мов та мов
національних
меншин
(1992 р.)11,
у
якій визначається сутність
регіональних мов, мов національних меншин, визнається культурне і мовне
різноманіття мов, обстоюється необхідність двомовного навчання;
5

Применение родных языков в образовании». ЮНЕСКО, 1953. – URL:
https://www.un.org/ru/events/iyl/brochure/monitoring_2002.pdf
6
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, ООН, 1960. – URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml
7
Европейская
культурная
конвенция.
Совет
Европы,
1954.
–
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1900540
8
Trim J. L. Modern Languages in the Council of Europe 1954-1997. International
cooperation in support of lifelong language learning for effective communication, mutual
cultural enrichment and democratic citizenship in Europe. Language Policy Division /
J. L. Trim. – Strasbourg, 2001. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.coe.int/lang
9
Всемирная Декларация об образовании для всех и рамки действий для
удовлетворения базовых образовательных потребностей. Всемирная конференция по
образованию для всех. 5-9 марта 1990 г. Джомтьен, Тайланд. – 34 с. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/901839539
10
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным
и
языковым
меньшинствам.
ООН,
1992.
–
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml
11
Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Страсбург,
1992. – URL: https://www.coe.int/ru/web/european-charter-regional-or-minority-languages
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 документ «Про покращення і диверсифікацію навчання мов у освітніх
системах країн Європейського Союзу» та доповідь Європейської Комісії від
1995 р. відомою під назвою «Біла книга…» (1995 р.)12 врегульовували
політику багатомовності і мовного різноманіття в контексті застосування
концепції безперервної освіти впродовж життя – вперше для усіх членів
європейської спільноти було встановлено вимогу компетентності у знанні
трьох мов – рідної і двох іноземних;
 Резолюція 12 Генеральної Конференції ЮНЕСКО (1999 р.), у якій
було уточнено поняття «багатомовна освіта» – «застосування в освітньому
процесі трьох і більше мов, а саме рідної, регіональної чи національної,
міжнародної мови»13;
 Декларація ЮНЕСКО про культурне різноманіття (2001 р.), у якій
було обґрунтовано нагальне завдання – збереження мовного спадку
людства завдяки вивченню кількох мов за умови здобуття початкової
освіти рідною мовою14;
 у документі ЮНЕСКО «Освіта у багатомовному світі» (2002 р.)
окреслено принципи багатомовної і рідномовної освіти: навчання рідною
мовою – один із засобів підвищення якості освіти; двомовне (багатомовне)
навчання на усіх освітніх ланках сприяє забезпеченню соціальної рівності;
3) мова – найважливіший компонент міжкультурної освіти 15].
 в 2012 р. Генеральний секретар ООН Пан Ги Мун став автором
Глобальної ініціативи «Освіта в першу чергу» («Education First»), в якій
було обґрунтовано, що у контексті багатомовної освіти доцільно досягати
учнями високого рівня володіння рідною мовою, що передбачає
формування здатності: володіти державною мовою країни проживання як
основним засобом соціалізації; послуговуватися кількома мовами; мислити
глобально, бути готовим жити і працювати разом із представниками інших
країн і народів16.
На основі аналізу документів міжнародних організацй, що
законодавчо
врегульовують
процеси утвердження багатомовної
і
рідномовної освіти у світі, О. Першукова логічно виокремила стратегічні
пріоритети, з-поміж яких – ліквідація усіх видів дискримінації;
12

White Paper on Education and Training. Teaching and Learning towards the Learning
Society. Brussels, 29.11.1995. Com (95) 590 final, 1995. – 70 p.
13
Ball, J. Enhancing learning of children from diverse language backgrounds: Mother
tongue-based bilingual or multilingual education in the early years /Jessica Ball. – UNESCO.
Printed in France. – 2011. – 87 p.
14
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии. 2 ноября 2001 г.
Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml
15
ЮНЕСКО:
всесторонняя
приверженность
языковому
разнообразию
и
многоязычию.
Международный
год
языков,
2007.
–
URL:
http://www.unesco.org/culture/files-languges/broch2008_ru.pdf
16
Global Education First Initiative [Електронний ресурс]. – Назва з екрану. – Режим
доступу: http://www.unesco.org/new/en/gefi/home/
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інклюзивність і рівний доступ до освіти; збереження мовного і культурного
різноманіття; раннє навчання рідною мовою та опанування інших мов;
формування включеності у кіберпростір, створення контенту всіма мовами
світу17.
Відзначаючи
стратегічний
характер
реалізації
політики
багатокультурності, закріплений у документах ЮНЕСКО, Ради Європи та
ін., зауважимо, що, на жаль, рідномовній освіті не надається пріоритетного
значення у збереженні миру у суспільстві – на рівні взаємодії національних
меншин у межах окремої держави, на рівні фахового становлення
особистості та її індивідуального розвитку як громадянина своєї держави
насамперед.
Ця проблема особливо актуалізується у контексті нівелювання
рідномовної складової в умовах сучасних українських реалій. Не
заглиблюючись в історичну ретроспективу реалізації мовної політики на
всіх етапах історичного розвитку України з боку сусідніх держав,
констатуємо сучасні проблеми рідномовної освіти у період активного
державотворення (1991 – 2019 рр.). За цей період функціонування
державної мови в незалежній Україні врегульовувалося відповідно до
ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови у УРСР» (1989),
«Рішенням Конституційного суду України щодо застосування державної
мови органами державної мови, органами місцевого самоврядування та
використання її в навчальному процесі в навчальних закладах України від
14 грудня 1999 р.
У лютому 2012 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон
України «Про засади державної мовної політики» (№5029-VI), який
надавав суттєвих прав щодо використання регіональних мов, якщо
кількість носіїв цих мов не менше 10%, зокрема щодо обов’язково її
використання для місцевих органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій, підприємств, їх
посадових і службових осіб тощо. Рідна мова трактувалась як перша мова,
якою особа оволоділа в дитинстві, що визнано некоректним, бо
виявляється рідною може бути мова й чужа, якою людина в силу різних
обставин оволоділа в дитячі роки18. Цей документ набув чинності у серпня
2012 р. У лютому 2014 р. Верховна Рада скасувала цей закон. Через
занепокоєння громадськості, зокрема й зарубіжних політиків, щодо
можливого несприйняття цього факту українським суспільством, документ
набув статусу «Готується на підпис». 28 лютого 2018 р. Конституційний
суд України визнав Закон нечинним.
17

Першукова О. Роль міжнародних організацій у процесі становлення та розвитку
багатомовної освіти в країнах Європи / Оксана Першукова // Порівняльно-педагогічні
студії. – № 6(20). – 2014. – С. 65-77.
18
Закон України «Про засади державної мовної політики». – Режим доступу:
«https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17
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У квітні 2019 р. Верховною Радою було прийнято Закон України «Про
забезпечення функціонування української мови як державної» (набув
чинності після підписання Президентом України 15.05.2019 р.). Основна
ідея цього закону – захистити права українських громадян на отримання
інформації та послуг державною мовою, наповнити державний статус
української мови реальним змістом та підтримати українську мову як один
з найважливіших чинників української ідентичності, національної безпеки
та державної єдності. У засобах масової інформації акцентують увагу на
тому, що законопроект забезпечить комплексну підтримку української
мови: він містить близько 60 статей, вносить зміни до понад 50
законодавчих актів та внормовує понад 30 різних сфер суспільного життя.
Зокрема, законом передбачено: знання і застосування державної мови
посадовцями та надавачами послуг; іспит з української мови для набуття
громадянства; не менше 90% української мови на загальнонаціональних
телеканалах; домінування української мови у сфері культури; не менше
50% назв газет і журналів українською мовою в точках розповсюдження;
не менше 50% назв книжок українською мовою в книгарнях і
видавництвах; україномовну освіту; курси української мови для дорослих;
українські версії сайтів органів влади, інтернет-магазинів та ЗМІ;
україномовні інтерфейси програм і мобільних застосунків; україномовну
рекламу, покажчики, вивіски тощо…. Водночас закон є гнучким і
демократичним: не втручається у сферу приватного спілкування та
релігійних обрядів; не обмежує прав корінних народів і національних
меншин; дозволяє отримувати сервіс іншою мовою за згодою сторін і
досить широко застосовувати англійську та інші мови ЄС.
Цей Закон не змушує, а сприяє – покликаний передусім захистити
права тих, хто хоче говорити українською та отримувати нею інформацію і
послуги, захистити свою ідентичність та ідентичність своїх дітей. Закон не
зазіхає на звичні мовні практики більшості населення, а навпаки
забезпечує повноцінну можливість вибору мови спілкування для громадян,
усуває перешкоди, створює комфорт для переходу на українську, але не
змушує. Він обмежить мовний комфорт лише тих надавачів послуг при
виконанні посадових обов’язків, які досі не зважали на мовні права
громадян/споживачів. Розширено можливості використання мов ЄС та
корінних народів України в пресі, телебаченні та інших галузях, а в науці,
крім української, широко використовуватиметься англійська мова19.
Саме з позиції реалізації основних стратегій політики багатомовної
освіти і водночас втілення
провідних положень рідномовної освіти у
19

Законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як
державної». – Режим доступу: http://language-policy.info (15.05.2019); Ухвалено новий
закон
про
мову.
Основні
положення.
–
Режим
доступу:
https://www.radiosvoboda.org/a/29903678.html
~ 492 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

контексті затвердження нового закону про врегулювання статусу
української мови в Україні важливо знайти механізми забалансованості в
суспільстві між означеними двома процесами. З цією метою варто
скористатися досвідом провідних країн світу, які продукували значні ідеї
щодо врегулювання толерантної і водночас національно-ідентичної мовної
політики. Крім того, є необхідність визначити пріоритети утвердження
рідномовної освіти, окресливши сутність поняття, визначивши дотичні
терміносполуки, які мають супроводжувати її розвиток у контексті
реалізації нового Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної».
У багатьох країнах світу (Канада, Литва, Латвія, Німеччина та ін.)
спостерігається насамперед поважне ставлення до мов різних етнічних
груп, адже мова, як слушно вважає М. Тиводар, є однією з найважливіших
рис етнічних спільнот, що передбачає наявність мовної єдності: «Мова є
становим хребтом етнічних культур, вона виконує важливу етнотворчу і
етнооб’єднавчу функції. Мова входить у культуру етносів, зберігає і
передає способи їх мислення і психології»20.
Слушним є визначення мовної освіти О. Маленко, яка розглядає її як
«соціально-педагогічне явище, спрямоване на вивчення, збереження і
відтворення національних здобутків у навчанні і вихованні особистості, а
також на забезпечення відкритості системи освіти, її інтеграції у світовий
освітній простір». Дослідниця також зауважує, що «усі, без винятку,
демократичні суспільства надають першорядного значення мовній освіті як
засобу поширення державних мов та утвердження їх об’єднавчої функції,
опікуючись при цьому навчанням мові міжнародного спілкування та
міноритарних мов»21. Отже, мовна освіта – це різновид освіти, що
передбачає вивчання рідної мови (рідномовна освіта) та іноземних мов
(двомовна і багатомовна освіта) як засобів спілкування і пізнання.
Рідна мова – одне з найважливіших понять у етнології,
соціолінгвістиці, мовознавстві та інших науках. Узагальнюючи його за
різними критеріями, маємо визначення рідної мови як материнської, тобто
першої мови, засвоєної в дитинстві природним шляхом від батьків-носіїв.
Відповідно сутністю рідномовної освіти є передавання інформації, знань,
розуміння, ставлення, цінностей, умінь, зразків поведінки тощо рідною
мовою, починаючи з дошкільного віку. Рідномовна освіта реалізується
через посередництво родини, системи рідномовних освітніх закладів усіх
рівнів, релігійних та громадських організацій, неформальні об’єднання для
дітей, дорослих. При цьому рідна мова виступає провідним чинником
створення рідномовного середовища, яке поєднує в собі сукупність інших
20

Тиводар, М. (1998). Етнологія. – Ужгород, 1998. – С. 110-111.
Маленко О. (2014). Мовна освіта // Освіта дорослих: енциклопедичний словник;
за ред. В. Г. Кременя. – Київ: Основа, 2014. – С. 232.
21
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понять: рідне – близькоспоріднене, близьке; рідна мова – материнська
мова; середовище. Це «коло людей зі спільністю походження та
спорідненістю
зацікавлень,
об’єднаних
від
народження
однією
22
материнською мовою» .
«Мови етнічних меншин канадці коректно називають батьківськими
мовами (heritage languages – «мови спадку»)»23. Саме ця ідея може бути
реалізованою в умовах українського полікультурного суспільства, адже
поняття «мови у спадок» доцільно використовувати у контексті так званих
регіональних мов, мов національних меншин. Щоб уникнути етнічних
протистоянь за мовною ознакою, це поняття нівелюватиме ознаки
комплексу меншовартості, надуманої неповаги до інших мов з боку
українців. Ефективним у цьому контексті є досвід Канади. Так, у
канадському суспільстві однією з важливих тенденцій розвитку освіти,
забезпечення рідномовного навчання є підтримка поступу спадщинної мови
(англ. heritage language – «успадкована мова», «ерітажна мова», «мова у
спадок»). На основі студіювання монографічних праць, довідниковоенциклопедичних видань можемо уточнити зміст поняття «спадщинна
мова» як форми побутування рідної мови, що використовується для
позначення мови, яка найчастіше вживається в сім’ї і є відмінною від
основної мови оточення, розповсюдженої на певній території. Носії таких
мов, як правило, є двомовними, а успадкована мова є для них рідною.
Проте у деяких ситуаціях успадкована мова не є домінантною в сім’ї,
використовується лише у певному контексті або спілкуванні з певними
родичами. У цьому випадку вона може розглядатися як друга мова.
Здебільшого це стосується нащадків емігрантів, які, намагаючись зберегти
культурні зв’язки з батьківщиною предків, зберігають етнічну ідентичність,
вивчаючи їх рідну мову. Українська мова в діаспорі належить саме до
спадщинних мов.
Зазначимо, що у результаті одночасного функціонування двох
державних (англійської і французької) мов та мов національних меншин
спостерігається в Канаді явище білінгвізму. На основі вивчення довідкової
літератури, електронних джерел, матеріалів періодичних видань можемо
визначити сутність поняття білінгвізму (двомовність; від лат. bi – два та
lingua – мова) як володіння двома мовами, здатність застосовувати їх у
процесі комунікації. Розрізняють ранній білінгвізм (від народження,
природний, дитячий) та пізній (вторинний, набутий, адитивний).
Природний білінгвізм виникає у середовищі носіїв різних мов, а штучний,
22

Марушкевич, А.. Етнокультура українських емігрантів: роль рідномовного
середовища. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. –
2012. – Вип. 632. – С. 115.
23
Романюк, С. Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ –
початок ХХІ ст.). Чернівці: Чернівецький націон. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2015. – С. 60.
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коли одна із мов вводиться штучно не носієм мови. Білінгвізм може бути
викликаний обставинами, коли людина вимушена вивчити мову, щоб
вижити в новому мовному середовищі, але може бути й елективним.
Білінгвізм
рецептивний
передбачає
взаємопроникнення
культур,
продуктивний належить до мовної освіти.
В українському суспільстві явище білінгвізму розвивалось упродовж
ХІХ – на початку ХХІ ст. У лінгвістиці науковці розділились на дві
протилежні групи: одні – які вважають, що з білінгвізм потрібно долати,
уникати і в результаті знищити, інші переконані, що білінгвальні процеси
неминучі у зв’язку зі змішуванням національностей, етносів у межах родин,
громад, регіонів (зокрема Східна Україна, Північна Буковина та ін.). У
цьому напрямі ефективність підтвердив досвід Канади, де перевага
надається двомовному навчанню, що створює можливості для розвитку
рідних, «батьківських», «спадщинних» мов і водночас забезпечує якісне
опанування державних мов.
З-поміж основних проблем двомовного навчання в сучасній
лінгводидактиці виокремлюються такі: навчання впливає на уникнення
конфліктів на національній основі у суспільстві; навчання рідною мовою
має бути обов’язковим чи за вибором; роль рідної мови у навчанні; які
дисципліни повинні викладатися рідною мовою; з якого віку доцільно
вводити другу мову; зміст навчальних планів для шкіл національних
меншин; на чому необхідно акцентувати увагу: на культурних та
історичних особливостях політичної та етнічної нації або національної
меншини; вплив шкільної системи на політичну, соціальну і культурну
самосвідомість дітей і дорослих меншини; яким чином виховання і освіта
можуть визначити належність до будь-якої культури з громадянською
лояльністю до держави; фактори впливу на батьків у виборі спеціальних
шкіл: економічна ситуація, засоби масової інформації, використання і
статус мов, зміст, форми і методи полікультурного виховання, що
рекомендується усім європейським школам 24.
У результаті функціонування білінгвізму в канадському соціумі
виникло поняття канадсько-українська мова або канадська українська (за
прикладом створення канадської англійської, канадської французької мов
тощо) як різновид мови, який розглядається як діалект або територіальний
варіант, складається з загальної української лексики, діалектизмів,
характерних для Західної України минулого століття, українізованих
англійських слів та запозичень граматичних структур з англійської мови.
Канадсько-українська мова походить від української мови, якою
24

Антонюк, Р., Мінакова Л. Багатокультурність: громадські, правові та освітянські
проблеми, історичні питання і поняття етнокультурної та мовної біполярності в Україні і за
кордоном. – Харків: Скорпіон. 2008. – С. 26-27.
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користувалися українці перших двох хвиль української еміграції в Західній
Канаді (1892–1914 рр., 1918–1939 рр.).
Водночас двомовне навчання в Канаді передбачає мовне занурення
(імерсію) як процес тривалого «занурення» учнів у середовище другої
мови при невикористанні або незначному використанні рідної мови і
розглядається як поняття, яке є тотожним білінгвальному навчанню.
Головною метою імерсії є підтримка білінгвізму, тобто розвиток мовної
компетенції тих, хто навчається, або підвищення якості знань другої мови,
що доповнює знання першої (рідної) мови. Програми так званого
французького «занурення» (immersion française), які виникли у 60-і рр.
ХХ ст. в Канаді, – це програми двомовної освіти для дітей, для яких
французька мова не є рідною. Починаючи з певного класу (за вибором),
дитина отримує шкільну освіту французькою мовою або повністю або
вивчає нею такі базові предмети, як: історія, географія та наука. В Канаді
у зв’язку з етнолінгвістичною ситуацією ці програми отримали найбільше
поширення. Програма раннього «занурення» починається з дошкілля або з
першого класу, середнього «занурення» – з четвертого класу, потім
відбувається більш пізнє «занурення»25.
Аналіз теоретичних аспектів розвитку рідномовної і багатомовної
освіти, законодавчо-нормативного їх врегулювання в Україні, виявлення
прогресивного досвіду організації різномовного навчання у канадському
суспільстві уможливив визначити перспективи утвердження рідномовної
освіти в Україні на законодавчо-регулятивному і організаційнопедагогічному рівнях.
На
законодавчому
рівні
необхідно
здійснювати
послідовну
екстраполяцію основних положень Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної» з метою подолання
суперечностей,
пов’язаних
з
ратифікацією
Європейської
хартії
регіональних мов або мов меншин, що водночас законодавчо підтверджує
можливість розвитку багатомовності з наданням пріоритетності українській
мові як єдиної державної та створює підґрунтя для розвитку інших мов як
«батьківських», «спадщинних». Підтримка продуктивного, прагматичного
білінгвізму з метою повноцінного розвитку мов національних меншин в
Україні в умовах децентралізації з урахуванням специфіки географічного
розташування
регіону,
історії,
традицій,
етнічної
різноманітності,
специфіки громадського руху, релігійного життя, вияв поваги до них на
регіональному рівні та необхідність утвердження української мови у
багатонаціональному середовищі як єдиної державної є одним із
25

Бузовський, А. Двомовна освіта у школах США та Європи. Науковий вісник
Донбасу. – 2011. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_2_13
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пріоритетних напрямів збалансованого розвитку рідномовної і багатомовної
освіти.
На організаційно-педагогічному рівні розвиток рідномовної освіти має
відбуватися суголосно з підтримкою багатомовної освіти, що передбачає
створення освітніх організацій на рівні університетів, загальноосвітніх
закладів тощо, ресурсних центрів, веб-сайтів, порталів, електронних
бібліотек з проблем рідномовної і багатомовної освіти. Доцільним є
збереження української мови у сім’ях змішаного типу на рівні співпраці
родини, релігійних чи громадських організацій, освітніх закладів. У сфері
педагогічної освіти є необхідність посилення якості підготовки вчителів на
основі поглибленого опанування ресурсного багатства рідної мови –
насамперед державної. Важливо розвивати неформальну рідномовну освіту
дітей і дорослих в умовах активізації внутрішніх міграційних процесів, на
території пограниччя тощо. Є необхідність створення умов для двомовного
навчання з метою утвердження прагматичного, продуктивного білінгвізму,
реалізації двомовної програми часткового занурення у початковій школі,
підтримка повного мовного «занурення» у середній і старшій школі;
надання повноважень шкільним радам щодо посилення рідномовної
складової у змісті навчання, у позашкільній роботі тощо.
Висновок. Обґрунтовані перспективи розвитку рідномовної і
багатомовної освіти створюють підвалини для утвердження принципів
гуманізму, культуроцентризму, полікультурності, поваги до «спадщинних»
мов, які функціонують у суспільстві, а отже – до етнічного різноманіття,
мовної диференціації. Громадянин України, який збагачує потенціал
рідномовного спілкування, опановує багатство державної мови і водночас
розвиває комунікативні уміння з володіння іншими мовами світу, має стати
здійсненою мрією, що реалізуватиметься у становленні культуромовної
еліти нації. Відповідно такі особистості є підгрунтям збереження миру,
толерантності, інтелігентності у діалогічній взаємодії на рівні держав,
етносів, громад.
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Myroslava Vovk

MOTHER-TONGUE EDUCATION
AS FACTOR OF KEEPING PEACE
Summary. The article substantiates the essential characteristics of mother
tongue education on the basis of UNESCO and the Council of Europe legislative and
regulatory documents; constructive ideas of other countries, in particular Canada, on
balanced development of multilingual and mother-tongue education are
characterized; the prospects of establishing the mother tongue education in Ukraine
at the legislative, regulatory and organizational-pedagogical levels are determined. It
has been determined that the synergetic development of multilingual and mother
tongue education forms the basis for preserving peace in the world context, while
increasing aggressiveness in connection with the non-acceptance of other ethnic
groups cultures, the evaluation the many peoples' languages as less valuable and
the discreteness of understanding the uniqueness of cultural diversity on the part of
many states leads to the levelling of the value paradigm of the modern multi-ethnic
society promotion. It is proved that the citizen of Ukraine, who enriches the potential
of mother-tongue communication, absorbs the richness of the state language and, at
the same time, develops communicative skills in the possession of other languages of
the world, must become a fulfilled dream that will be realized in the formation of the
culture-oriented elite of the nation. Accordingly, such individuals are the foundation
for the preservation of peace, tolerance, and intelligence in dialogical interaction at
the level of states, ethnic groups and communities. The analysis of the theoretical
aspects of the mother-tongue and multilingual education development, legislative and
normative resolving in the world and in Ukraine, the identification of the progressive
experience in organizing multilingual education in other countries, in particular in
Canada, made it possible to determine the prospects for the establishment of the
mother-tongue education in Ukraine on legislative, regulatory and organizationalpedagogical levels. The outlined prospects of the mother-tongue and multilingual
education development create the foundations for establishing the principles of
humanism, cultural centrism, multiculturalism, respect for the "heritage" languages
that function in society, and hence - to the ethnic diversity and language
differentiation.
Key words: mother-tongue education, multilingual education, education for
peace, cultural correspondence, multiculturalism, "heritage" language, legislative and
normative resolving, UNESCO.
Myroslława Wowk

EDUKACJA W JĘZYKU OJCZYSTYM JAKO
CZYNNIK ZACHOWANIA POKOJU
Streszczenie. W artykule uzasadniono istotne cechy edukacji w języku
ojczystym na podstawie dokumentów ustawodawczych oraz normatywnych UNESCO,
Rady Europy; podano charakterystykę konstruktywnych pomysłów innych krajów,
mianowicie Kanady, w zakresie zrównoważonego rozwoju edukacji wielojęzycznej
oraz w języku ojczystym; określono perspektywy ustanowienia edukacji w języku
ojczystym na Ukrainie na poziomie ustawodawczym, regulacyjnym oraz
organizacyjno-pedagogicznym.
Ustalono,
że
rozwój
synergiczny
edukacji
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wielojęzycznej i edukacji w języku ojczystym stanowi podstawę dla zachowania
pokoju w kontekście światowym, jednocześnie nasilenie agresywności w związku z
nieakceptowaniem kultur innych grup etnicznych, oceną języków wielu narodów jako
mniej wartościowych, dyskrecją zrozumienia wyjątkowości różnorodności kulturowej
przez wiele państw doprowadza do niwelacji paradygmatu wartości postępu
współczesnego społeczeństwa wieloetnicznego. Udowodniono, że obywatel Ukrainy
wzbogacający potencjał komunikacji w języku ojczystym, opanowuje bogactwo języka
państwowego i jednocześnie rozwija umiejętności komunikacyjne w zakresie władania
innymi językami świata, ma stać się urzeczywistnionym marzeniem, które zostanie
zrealizowane w kształtowaniu zorientowanej na kulturę elity narodu. Tak więc takie
osoby są podstawą zachowania pokoju, tolerancji, inteligencji w dialogicznej interakcji
na poziomie państw, grup etnicznych, społeczności. Analiza teoretycznych aspektów
rozwoju edukacji w języku ojczystym oraz wielojęzycznej, ich regulacje ustawodawcze
i normatywne na świecie oraz na Ukrainie, określenie postępowego doświadczenia w
organizowaniu edukacji różnojęzycznej w innych krajach, mianowicie w Kanadzie,
umożliwiło określenie perspektyw kształtowania edukacji w języku ojczystym na
Ukrainie na poziomie ustawodawczym, regulacyjnym oraz organizacyjnopedagogicznym. Przedstawione perspektywy rozwoju edukacji w języku ojczystym
oraz edukacji wielojęzycznej tworzą podstawy dla ustanowienia zasad humanizmu,
centryzmu kulturowego, wielokulturowości, szacunku do języków „dziedzictwa”
funkcjonujących w społeczeństwie, a zatem – do różnorodności etnicznej,
zróżnicowania językowego.
Słowa kluczowe: edukacja w języku ojczystym, edukacja wielojęzyczna,
edukacja na rzecz pokoju, odpowiedniość kulturalna, wielokulturowość, język
„dziedzictwa”, regulacje ustawodawcze i normatywne, UNESCO.
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Jolanta Szempruch

KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI W PERSPEKTYWIE
PRZEMIAN DEMOKRATYCZNYCH
Przyszłość naszych społeczeństw stanowią: demokracja, rozwój, przemiany.
Społeczeństwa muszą zatem wychować człowieka do demokracji, do
humanistycznego rozwoju i do przemian.
Raport UNESCO Uczyć się, aby być.

Streszczenie. W znacznej części świata demokracja została uznana za
podstawową zasadę organizacji życia społecznego i politycznego zyskując, zdaniem
Amartya Sen, status „technologii politycznej” („political technology”) naszych czasów.
Nigdy dotąd nie było tylu państw o demokratycznym systemie politycznym, tylu
społeczeństw rządzących się zasadami demokracji. Peter Mair stwierdza, że w roku
2000 za demokratyczne uważało się 63% rządów obejmujących 58% światowej
populacji. Natomiast 50 lat wcześniej odnotowano zaledwie 28% rządów
demokratycznych, które obejmowały 31% ludności świata, a w 1900 roku w ogóle nie
było krajów w pełni demokratycznych. Obserwujemy zatem szybki wzrost demokracji
jako praktyki politycznej, charakteryzujący się dość zasadniczymi odmiennościami, na
które oddziałują kulturowe i społeczne uwarunkowania lokalne. Analiza przemian
demokratycznych w skali globalnej oraz roli edukacji w tych przemianach upoważnia
do wniosku, że nadszedł czas na nową edukację, która podejmie wysiłek pomocy
ludziom w odtworzeniu i zrozumieniu swojej przeszłości, ukształtowaniu umiejętności
kluczowych pozwalających zrozumieć otoczenie i sprawne adaptowanie się do
otoczenia, a także pomoże im korzystnie przekształcać swoje aktualne położenie i
komunikować się w wielokulturowym świecie. Edukacja powinna również przygotować
ludzi do kreowania przyszłości w warunkach jej nieprzejrzystości, pomóc w rozwoju
kompetencji do refleksyjności, krytycznego rozważania świata, kultury i własnego
człowieczeństwa, do ustawicznego uczenia się i współdziałania z innymi, aktywnej
samorealizacji, rozwijania własnego JA, a także osiągania pełni rozwojowych
możliwości.
Słowa kluczowe: rozwój edukacji, demokracja, wielokulturowy świat, rozwój
kompetencji.

Wprowadzenie. W znacznej części świata demokracja została uznana
za podstawową zasadę organizacji życia społecznego i politycznego zyskując,
zdaniem Amartya Sen, status „technologii politycznej” („political technology”)
naszych czasów1. Nigdy dotąd nie było tylu państw o demokratycznym
systemie politycznym, tylu społeczeństw rządzących się zasadami demokracji.
Peter Mair stwierdza, że w roku 2000 za demokratyczne uważało się 63%
rządów obejmujących 58% światowej populacji. Natomiast 50 lat wcześniej
odnotowano zaledwie 28% rządów demokratycznych, które obejmowały 31%
ludności świata, a w 1900 roku w ogóle nie było krajów w pełni
1

A. Sen, Democracy as a universal value, in: The Global Divergence of Democracies,
(eds.) L. Diamond and M. F. Plattner, Baltimore and London 2001, The John Hopkins
University Press.
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demokratycznych2. Obserwujemy zatem szybki wzrost demokracji jako
praktyki politycznej, charakteryzujący się dość zasadniczymi odmiennościami,
na które oddziałują kulturowe i społeczne uwarunkowania lokalne.
Różne terminy, które obejmują pojęcie demokracji, takie jak np.
demokracja
parlamentarna
czy
demokracja
liberalna,
demokracja
konstytucyjna (rządy sprawowane dla ludu), demokracja ludowa (rządy
sprawowane przez lud) ujmują zwykle odmienne aspekty systemów
demokratycznych3. Przyjmując za kryterium podziału zakres udziału obywateli
w wykonywaniu władzy wyróżniamy demokrację pośrednią (reprezentacyjną) i
bezpośrednią
(uczestniczącą).
W
istocie
„demokratyczny”
oznacza
„cywilizowany”, i „akceptowany”.
W rozważaniach nad demokracją szczególnej uwagi wymagają wszelkie
założenia dotyczące „wartości uniwersalnych”, które prowadzą do kłopotów
teoretycznych i praktycznych poprzez możliwość odmiennego ich odczytania w
zależności od kulturowego usytuowania w różnych częściach świata i
historycznego zróżnicowania. Również globalne zagrożenia XXI wieku
wymuszają na rządach demokratycznych różne ograniczenia praw
obywatelskich, które są istotą demokracji, np. prywatność i swoboda
przemieszczania się ograniczane są z powodu zagrożenia terroryzmem lub
samorządność ograniczana jest np. przez regulacje w dziedzinie ochrony
środowiska.
Ważne jest, aby mechanizmy demokratyczne nie były traktowane jako
artykulacja i gra interesów, ale również jako świadome współtworzenie
przyszłości, pokojowe uzgadnianie interesów i celów, tworzenie jednakowych
możliwości i wyrównywanie szans jednostek i grup społecznych. Systemy
demokratyczne mają szanse na wytworzenie społeczeństwa informacyjnego
(telematyka, satelity, komputery, sieci, multimedia, i in.) oraz gospodarki
informacyjnej, a w dalszej przyszłości społeczeństwa wiedzy oraz
społeczeństwa obywatelskiego, w którym człowiek będzie podmiotem
politycznym, decyzyjnym, obywatelem, a nie jedynie nabywcą, klientem,
konsumentem, obiektem oddziaływania marketingu i reklamy, widownią i
przedmiotem korporacyjnych manipulacji 4.
Demokratyczne przemiany ustrojowe wywołują również dyskusję
społeczną dotyczącą zmian w edukacji. Co więcej, rewolucyjne przemiany
społeczne są czynnikiem determinującym najbardziej doniosłe przemiany

2

P. Mair, Popular Democracy and the European Union Polity, EUROGOV Papers, No. C-05-03.
P. Mair, Demokracja populistyczna a demokracja partyjna, [w:] Demokracja w obliczu
populizmu, (eds. ) Y. Meny, Y. Surel, C. Tame, L. de Sousy, Warszawa 2007, Oficyna
Naukowa, s. 129-149.
4
L. Zacher, Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata, Warszawa 2003, Komitet
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, s. 84.
3
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edukacyjne stając się jednym z najbardziej istotnych wskaźników dynamiki
rozwoju społecznego5.
Decyzje o nowym kształcie edukacji powinny uwzględniać stanowiska i
poglądy pedagogów, rodziców i uczniów. Słusznie podkreśla J. Naisbitt, iż w
demokracji uczestniczącej ludzie, na których życie wpływa jakaś decyzja
muszą mieć udział w procesie jej podejmowania, a to z kolei prowadzi do
wzrostu inicjatyw6. W sytuacji demokratycznego ładu społecznego dominacja
państwa w zakresie przemian edukacyjnych nie ma już tak wyraźnego
charakteru, a powiększa się wpływ grup społecznych na cele, treści i metody
edukacji, ponieważ edukacja powinna służyć społeczeństwu.
Demokratyczne przemiany ustrojowe wzmacniają demokratyzację
oświaty, co słusznie podkreśla T. Lewowicki, twierdząc, iż „oświata zawsze w
jakiejś mierze jest częścią ogólnego ładu społecznego i ład ów odzwierciedla,
ale również współtworzy czy utrwala”7. Przyjęcie doktryny edukacji krytycznokreatywnej staje się podstawą demokratyzacji edukacji, gdyż uwzględniane są
w niej potrzeby i pragnienia uczestników procesów edukacyjnych, a także
eksponowane są kwestie współdecydowania o edukacji i podmiotowość osób
podejmujących aktywność oświatową8.
Perspektywy rozwoju edukacji rozpatrywane w kontekście przemian
demokratycznych i globalnych problemów przyszłości były analizowane w
różnych raportach o zasięgu krajowym, europejskim i globalnym. Podkreślają
one rolę szkoły jako centrum edukacji i wskazują na potrzebę zmian w jej
funkcjonowaniu i konieczność wytyczenia jej nowych funkcji i zadań.
Priorytety i problemy edukacji rozpatrywane były m. in. w raportach: Uczyć
się, aby być (Raport UNESCO)9, Edukacja: jest w niej ukryty skarb (Raport
UNESCO)10, Przyszłość świata (Raport UNESCO)11, Uczyć się – bez granic
(Raport Klubu Rzymskiego)12, Możliwe warianty europejskiej edukacji w
przyszłości. Projekt I: przygotować człowieka do życia w XXI wieku (Rada
Europy)13, Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia.

5

M. Szymański, Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych, Warszawa 1988,
WSiP, s. 64.
6
J. Naisbitt, Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, tłum.
P. Kwiatkowski, Poznań 1997, Zysk i S-ka.
7
T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Warszawa 1997, Żak, s. 13.
8
T. Lewowicki, Przemiany op.cit., s. 20.
9
Uczyć się, aby być, Raport UNESCO, red. E. Faure, Warszawa 1982, PWN.
10
Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Raport UNESCO, red. J. Delors, Warszawa 1998,
Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
11
F. Mayor, Przyszłość świata, Warszawa 2001, Fundacja Studiów i Badań
Edukacyjnych.
12
J. Botkin, M. Elmandjra, M. Malitza, Uczyć się bez granic: jak zewrzeć lukę ludzką,
Raport Klubu Rzymskiego, Warszawa 1982, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
13
Możliwe warianty europejskiej edukacji w przyszłości. Projekt I: przygotować
człowieka do życia w XXI wieku, Rada Europy, 1972.
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Na drodze do uczącego się społeczeństwa (Komisja Europejska)14,
Edukacja dla Europy (Raport Komisji Europejskiej) 15.
Raporty te ukazują potrzebę podwyższenia jakości wszystkich aspektów
edukacji i wyznaczają idee i kierunki zmian prowadzących do tego celu.
Ukazują edukację jako szansę, którą należy wykorzystać w dążeniu ludzkości
do ideałów pokoju, wolności i sprawiedliwości społecznej, likwidacji ubóstwa,
wykluczenia, niezrozumienia, ucisku i wojen, a także ważny czynnik rozwoju
jednostki i społeczeństwa. Mają temu służyć następujące idee i kierunki zmian
pedagogicznych:
 nauczanie powinno stawać się uczeniem się zdobywania wiedzy i
kształtowaniem osobowości wychowanków, a także dbaniem o harmonię
między kształceniem umysłowym i praktycznym, między nauką i pracą;
 należy wypracować odpowiednie relacje systemów edukacji z innymi
dziedzinami życia: techniką, pracą, zatrudnieniem, które powinny być
zasadniczymi elementami poczynań edukacyjnych;
 zachodzi konieczność współdziałania sektora publicznego edukacji z
nieszkolnym sektorem, który powinien podlegać dalszemu poszerzaniu;
 człowiek powinien uczyć się w całym okresie aktywności, zgodnie z
zasadą ustawiczności kształcenia oraz ideą „uczącego się społeczeństwa” i
„społeczeństwa wychowującego”;
 szczególną rolę w przemianach edukacyjnych odgrywają nauczyciele,
dlatego też ważną rolę należy przypisać ich edukacji i motywować do reformy
szkoły;
 w procesie edukacji człowiek powinien zdobyć umiejętności pełnienia
odpowiednich ról i zadań w demokratycznym społeczeństwie.
Według raportów kształcenie i doskonalenie staną się w przyszłości
zasadniczymi nośnikami tożsamości i rozwoju osobowego oraz wyrównywania
szans
edukacyjnych
i
życiowych. Istotnym
warunkiem
sprawnego
funkcjonowania
edukacji
w
toku
przemian
demokratycznych
jest
przewidywanie i antycypowanie zmian społecznych i ekonomicznych oraz
efektywne przystosowanie się do zmian na rynku pracy. Zadaniem szkoły nie
jest już tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie
osobowości uczących się przez dominację uczenia się innowacyjnego i
antycypacyjnego, a także przygotowanie ich do demokracji, wolności i
realizacji hasła współczesnej edukacji „Rozumieć świat – kierować sobą”.
Zmianom tym należy zapewnić odpowiednie warunki ekonomiczne i społecznopolityczne16.
14

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Na drodze do uczącego się społeczeństwa,
Komisja Europejska, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe WSP TWP, ITE Radom.
15
Edukacja dla Europy, Raport Komisji Europejskiej, Warszawa 1999, Dom
Wydawniczy ELIPSA.
16
C. Banach, Edukacja. Wartość. Szansa, Wybór prac z lat 1995–2001, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 152-153.
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W celu usprawnienia polityki edukacyjnej i skierowania jej na działania
zmierzające do przyczynienia się do odnowy prawdziwej demokracji, trwałego
rozwoju ludzkości i wzajemnego pokojowego zrozumienia między narodami
twórcy raportu Edukacja: jest w niej ukryty skarb proponują przezwyciężenie
napięć, które znalazły się w centrum problematyki XXI wieku. Są to napięcia
między:
 tym, co globalne, a tym co lokalne;
 tym co uniwersalne, a tym, co jednostkowe;
 tradycją a nowoczesnością;
 działaniem perspektywicznym a doraźnym;
 nieodzownym współzawodnictwem a troską o równość szans;
 niezwykłym rozwojem wiedzy a zdolnością przyswojenia jej przez
człowieka;
 duchowością i materialnością17.
Edukacji przypada centralna rola w demokratycznym rozwoju jednostek i
społeczeństw; staje się ona podstawą do tworzenia warunków ujawniania się
talentów i możliwości twórczych, zdolności osądu i działania oraz
samodzielnego kierowania swoim losem w zglobalizowanym świecie. Edukacja
jest też czynnikiem pobudzania i rozwijania świadomości jednostkowej i
zbiorowej. Zatem podjęcie aktualnych i przyszłych wyzwań wymaga
wyznaczenia nowych celów edukacji, umożliwiania jednostce odkrywanie,
pobudzanie i wzmocnienie roli jej potencjału twórczego. W tym celu edukacja
powinna uwzględniać cztery aspekty kształcenia, które będą dla każdej
jednostki swoistymi filarami wiedzy: uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby zdobyć
narzędzie rozumienia; uczyć się, aby działać, aby móc oddziaływać na swoje
środowisko; uczyć się, aby żyć wspólnie, aby uczestniczyć i współpracować z
innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej; uczyć się, aby być,
czyli dążenie pokrewne trzem poprzednim związane ze zdolnością
kształtowania samodzielnego i krytycznego myślenia i wypracowania
niezależności sądów by móc samodzielnie decydować o słuszności
podejmowanych działań w różnych okolicznościach życia 18.
Dla właściwego współistnienia ludzi w społeczeństwie demokratycznym
potrzebna jest edukacja moralno-społeczna19, której zadaniem jest rozwijanie
postaw i zachowań prospołecznych, kształtowanie altruizmu i empatii,
wyzwalanie kultury uczuć, szacunku do innych, wychowanie jednostek
myślących, zdolnych do porozumienia z innymi, wrażliwych, przeżywających,
czyli na uczeniu „bycia człowiekiem”. Oprócz przygotowania jednostki do
17

J. Delors, (red.), Edukacja, jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO
Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich,
Warszawa 1998, s. 12-14.
18
J. Delors, Edukacja…, s.85-95.
19
Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Zbiór studiów, red. I. Wojnar, J. Kubin, Komitet
Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN.
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korzystania jej z należnych praw i obowiązków w budowaniu społeczeństwa
aktywnego ważna jest edukacja ustawiczna trwająca przez całe życie,
włączająca obywateli do budowania społeczeństwa odpowiedzialnego i
solidarnego, szanującego fundamentalne prawa każdej jednostki.
W zmieniającym się społeczeństwie zwielokrotniają się obszary edukacji
i okazje do nauki. Postępuje demokratyzacja edukacji, decentralizacja i
regionalizacja polityki edukacyjnej, a także wzrost podmiotowości i
odpowiedzialności wszystkich uczestników systemu edukacji. Realizacja
europejskiego i globalnego wymiaru i ideałów wychowania pozwala na
kształtowanie mobilności różnych kultur, umiejętności współpracy i integracji,
a także rozwijanie edukacji obywatelskiej i wdrażanie do znajomości i
poszanowania praw człowieka. Następuje rozwój uspołecznienia szkoły i
systemu edukacji poprzez nowoczesne prawo oświatowe i włączanie uczniów,
rodziców, przyszłych pracodawców i władz lokalnych do planowania,
przeprowadzania
i
oceny
zmian
edukacyjnych.
Dzięki
procesom
demokratyzacji
i
otwarcia na świat następuje wzrost mobilności
międzynarodowej studentów, kadry nauczycielskiej i naukowej.
Ważne działania w dziedzinie edukacji podejmowane są przez UNESCO,
szczególnie w zakresie programu „Edukacja dla Wszystkich” ("Education for
All"), zainicjowanego na Światowej Konferencji w Jomtien (Tajlandia,1990).
Celem programu Edukacja dla Wszystkich jest doprowadzenie do zaspokojenia
podstawowych potrzeb edukacyjnych wszystkich ludzi. Bilans osiągnięć
programu "Edukacja dla Wszystkich", przygotowany przez państwa
członkowskie UNESCO na Światowe Forum "Edukacja dla Wszystkich" w
Dakarze (Senegal 2000), uświadomił istnienie wielu nowych obszarów
działania oraz ogrom potrzeb, wynikających z różnorodnej sytuacji
gospodarczej i politycznej państw członkowskich20.
Globalne raporty programu Edukacji dla Wszystkich poświęcone były:
równouprawnieniu w dostępie do edukacji (2003/4), jakości kształcenia
(2005), alfabetyzacji (2006), edukacji i opiece nad dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym (2007), „Edukacja dla Wszystkich do 2015
roku: czy damy radę?” (2008), przezwyciężaniu nierówności (2009),
marginalizacji (2010), konfliktom zbrojnym i edukacji (2011).
Swoistą infrastrukturą rozwijającego się świata jest gospodarka rynkowa
oraz cywilizacja wiedzy, które wzajemnie się uzupełniają i w swoisty sposób
napędzają. Złożonym problemem, z którym musi uporać się świat jest
tworzenie społeczno-ekonomicznych podstaw tej cywilizacji, która musi być
związana z możliwościami wykorzystania wiedzy jako zasobem. W wizjach
rozwoju świata do roku 2050 rysuje się kilka procesów/tendencji, jakie

20

Polski
Komitet
wszystkich/ (07.03.2011).

ds

UNESCO,

http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-
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zapewne wystąpią w mniejszej lub większej skali 21. Przewiduje się, że nastąpi
zmiana układu sił politycznych i ekonomicznych w skali światowej – nastąpi
przesunięcie potencjału ekonomicznego na rzecz państw azjatyckich i
częściowo Ameryki Południowej, co zmniejszy znaczenie państw w przeszłości
dominujących pod względem udziału w światowym produkcie lub też pod
względem innowacyjności. W obliczu prognozowanych zmian i sprzeczności
współczesnego i przyszłego świata problemem podstawowym stają się relacje
między globalizującym się światem a państwami narodowymi. Warunkiem
przetrwania i dalszego rozwoju jest zagwarantowanie pokoju w skali
światowej.
Edukacja znalazła również należne miejsce w strategii rozwoju Europy do
roku 2050, która za główny priorytet rozwojowy przyjmuje wprowadzanie
Europy w najwyższą fazę rozwoju cywilizacji informacyjnej i dostosowanie jej
do wymogów nowej fazy rozwoju gospodarki rynkowej przyszłości poprzez
budowę nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Wymaga to szerokiego
podejścia do celów rozwoju, uwzględnienie potrzeb przełomu ekologicznego i
związanej z nim przemiany cywilizacyjnej, a więc rozbudowanie jej treści
społecznych i ekologicznych22. Europa staje w obliczu konieczności likwidacji
poważnych opóźnień w rozwoju jej potencjału naukowego i zaplecza badawczo
rozwojowego (B+R) w stosunki do USA i Japonii, które wydają na ten cel
dwukrotnie więcej swego PKB (ok. 3-4% w porównaniu do ok. 1,8%).
Istotnym etapem postępu powinno być zwiększenie roli szkół wyższych w
badaniach naukowych i wdrożeniach oraz współpracy w trójkącie: biznes,
nauka, państwo.
Edukacja powinna stać się także istotnym priorytetem dla Polski. Zmiana
społeczna w Polsce zapoczątkowana w 1989 roku spowodowała nie tylko
istotne
przeobrażenia
ekonomiczne
oraz
społeczne
dotyczące
urzeczywistniania się ideałów wolności, ale także spowodowała zmianę
warunków ludzkiej egzystencji i przyspieszyła reformowanie systemu
oświatowego.
Edukacja i nauki o wychowaniu zdaniem Kazimierza Denka w okresie
przełomu transformacyjnego znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji,
ponieważ tradycyjne wartości, jak również kategorie prowadzonych analiz
badawczych straciły swój pierwotny sens wyczerpując swoje, jak się wówczas
wydawało, nieograniczone możliwości.

21

J. Kleer, Otoczenie światowe – Polska 2050, [w:] Konferencja Polska 2050, Polska
Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2011, Warszawska Drukarnia
Naukowa PAN, s. 14-17.
22
A. Karpiński, Szanse i zagrożenia w rozwoju Europy w I połowie XXI wieku, [w:]
Europa w perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk, Kancelaria PAN, Komitet Prognoz
„Polska 2000 Plus”, Warszawa 2007, s.37-43.
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Stąd potrzeba prowadzenia intensywnych poszukiwań kreujących nowe
rozstrzygnięcia i możliwości 23. W celu zbiorowej rekonstrukcji ładu społecznego
i gospodarczego w Polsce oraz dążenia do nowoczesności, wolności, otwarcia
na świat i inne kultury, a przy tym zachowanie własnego dziedzictwa i
tożsamości podjęto próby zmian w edukacji publicznej dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Nowego znaczenia nabrała idea uczenia się przez całe życie, która
otwiera przed edukacją nowe możliwości rozwiązań organizacyjnych,
programowych i metodycznych24.
Problemy rozwoju edukacji w Polsce w kontekście przemian
demokratycznych oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej były
podejmowane w wielu raportach narodowych, krajowych oraz raportach
problemowych,
poświęconym
wybranym
zagadnieniom
edukacyjnym.
Zagadnienia te analizowane były również w raportach Komitetu Prognoz PAN
„Polska w XXI wieku”. Wiele uwagi poświęcono edukacji i postulatom
określenia jej miejsca w strategii rozwoju Polski. W raportach tych na nowo
formułowano cele i zadania systemu edukacji w szerokim horyzoncie wyzwań
współczesnego świata oraz transformacji systemowej, a także losów ludzkich
w epoce napięć, rozchwiania tradycyjnych norm i wartości, dehumanizacji
stosunków międzyludzkich, chaosu aksjologicznego, ukazano wzorzec osobowy
współczesnej i przyszłej Polski, problemy szkolnictwa, a także przeszkody i
zagrożenia w reformowaniu systemu edukacji. Ważną kwestią uczyniono
potrzebę oparcia reformy systemu edukacji na starannie przemyślanych
zasadach,
wśród
których
należy
wyeksponować
powszechność
(demokratyczność) i ustawiczność kształcenia, prymat wartości i umiejętności
nad wiadomościami, szeroki profil kształcenia, uczenie się alternatywne i
innowacyjne.
We wspomnianych raportach podejmowana jest problematyka edukacji
kulturalnej25, która powinna być trwałym i integralnym elementem systemu
edukacji i pełnić ważną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej,
wzbogacania osobistej wrażliwości, wyobraźni i kreatywności osób uczących
się jako rozwijających się i wielowymiarowych podmiotów. Edukacja kulturalna
powinna ułatwiać poszukiwanie współczesnych korzeni oraz współczesnych
wyzwań, zadań, powinności wobec kraju, Europy i świata.
23

K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń 1998, Wydawnictwo „Akapit”, s. 11-12; E.
Syrek, Ład społeczny jako paradygmat procesu socjalizacji, [w:] Problemy i tendencje
rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej, red. A. Radziewicz-Winnicki, Katowice
1995, Wydawnictwo „Śląsk”, s. 85-92.
24
C. Kupisiewicz, C. Banach, Strategia rozwoju Polski do roku 2020, t.II, Komitet
Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2000, ELIPSA.
25
Polska w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Komitet Prognoz „Polska w
XXI wieku” przy Prezydium PAN, Ossolineum, Warszawa 1991, s. 35-36; Świat przyszłości a
Polska, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy ELIPSA,
Warszawa 1995, s. 133.
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Podejmowane zmiany w systemie edukacji w kontekście realizacji idei
demokratyzacji państwa wymagają znajomości zasadniczych celów i zadań. Do
istotnych celów i zadań systemu edukacji w okresie transformacji systemowej
i budowania demokracji należą:
 przygotowanie „do demokracji” i „przez demokrację” do życia
społecznego i samorealizacji jednostki;
 przygotowanie
„do
przyszłości”,
poznanie
świata,
wyzwań
cywilizacyjnych i przygotowanie do uczestnictwa w ich rozwiązaniu przez
edukację humanistyczną, obywatelską, ekologiczną i kulturalną;
 przygotowanie
do
pluralizmu,
tolerancji,
wolności,
wieloświatopoglądowości;
 przygotowanie do pracy własnej i zbiorowej;
 kształtowanie podmiotowości i tożsamości ludzi;
 poznawanie siebie i kierowanie sobą, kształtowanie planów i programów
edukacyjnych i życiowych oraz kierowanie własnym rozwojem;
 wspomaganie każdego człowieka w wyrabianiu charakteru oraz własnego
i całościowego poglądu na świat, przez konfrontację teorii, praktyki i
osobistego doświadczenia wychowanków26;
 rozbudowę i upowszechnienie systemów przekazu informacji i
kształtowanie umiejętności ich wykorzystania w nauce, w pracy i w życiu
codziennym27.
Właściwie zorientowany system edukacji jest zasadniczym warunkiem
społecznego i ekonomicznego rozwoju oraz kształtowania społeczeństwa.
Przemiany ustrojowe sprzyjają przekształceniu doktryny edukacji adaptacyjnej
w edukację krytyczno-kreatywną, której podstawowym celem jest
wszechstronny rozwój osobowości człowieka, jego kompetencji i wiedzy oraz
przygotowanie go do demokracji i przez demokrację do życia społecznego28.
Demokracja ta wymaga rozwiniętego instynktu samopomocy społecznej,
umiejętności przeprowadzania reform, rozwoju stowarzyszeń, silnego
indywidualizmu człowieka, i poszanowania samodzielności 29. Rozszerzenie idei
demokracji, która wyraża się w dążeniu do wolności, pokoju, równości,
współdziałania, podmiotowości, współodpowiedzialności za funkcjonowanie
państwa sprzyjać będzie realizacji globalnych celów edukacyjnych.
26

C. Banach, Edukacja. Wartość. Szansa. Wybór prac z lat 1995 – 2001, Kraków 2001,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 83.
27
J. Szempruch, Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój
zawodowy, Rzeszów 2001, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, s. 16; J. Szempruch, Nauczyciel
w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków 2012, Impuls.
28
T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Warszawa 1997, wyd.; Edukacja alternatywna,
red. B. Śliwerski, Kraków 1992, Impuls; Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L.
Witkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Studia Kulturowe i Edukacyjne, Toruń 1990.
29
S. Wołoszyn, Jak polska myśl pedagogiczna pojmowała i pojmuje ideę
demokratyczną? [w:] Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, red. H. Kwiatkowska,
Z. Kwieciński, Toruń 1996, Wydawnictwo „Edytor", s. 59.
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Demokratyczne
funkcjonowanie
szkoły
staje
się
szansą
na
przygotowanie osób uczących się do życia w społeczeństwie demokratycznym,
poszukiwania sposobów lepszego współżycia i współdziałania we wszystkich
grupach społecznych oraz we wszelkich wymiarach, opartych na ładzie
porozumień. Tak rozumiana demokracja jest drogą i instrumentem
społecznym realizacji wartości naczelnych, jak: wolność człowieka, jego
godność, kreatywność i podmiotowość30.
Zmiany społeczno-ustrojowe stworzyły w Polsce szanse na podjęcie
dyskusji o uspołecznieniu oświaty oraz stosownych działań w warunkach i
zakresie, jaki jest możliwy do przeprowadzenia w państwie o ustroju
demokratycznym31. Edukacja musi przygotować ludzi nie tylko do korzystania
z bieżących osiągnięć cywilizacji, ale także włączyć ich do twórczego i
czynnego uczestnictwa w życiu zbiorowym. Implikuje to wprowadzenie
różnych zmian i innowacji, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za losy
jednostek i grup społecznych, szerzenie różnych form opieki i samopomocy.
Zmiana społeczna wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na na praktykę
działania edukacyjnego. Zarówno teoretycy jak i praktycy ponoszący wspólnie
odpowiedzialność
za
kreowanie
nowego
modelu
społeczeństwa
demokratycznego powinni podejmować ścisłą współpracę. W sferze edukacji
implikuje to konieczność przezwyciężania rozdźwięków między zmianą a
tradycją i adoptowania najnowszych rozwiązań do obowiązujących wzorców
postępowania i utrwalonych obyczajów32. Oznacza to konieczność zmian w
obszarze oddziaływań edukacyjnych na sferę świadomości społecznej i
ostatecznego odejścia od wielu obowiązujących dotychczas wzorców
kulturowych i mentalnych.
W przygotowaniu człowieka do funkcjonowania w zmieniającym się
społeczeństwie demokratycznym warto zmierzać do pogodzenia dwu orientacji
edukacyjnych przedstawionych przez Bogdana Suchodolskiego: „kształcenia
instrumentalnego” przygotowującego do zawodu, osiągnięcia kariery czy do
pełnienia określonych ról społecznych i „kształcenia bezinteresownego”,
opartego nie na koncepcji posiadania (zasada mieć), ale na koncepcji istnienia
(zasada być) i przekonaniu o jednostkowej wartości doświadczeń składających
się na ludzkie życie. Można stwierdzić, że idea demokracji powinna zapewnić
człowiekowi udział w odpowiedzialności i podejmowaniu decyzji. Wymaga
uspołecznienia, uczestnictwa, tolerancji, samodzielności, uwzględniania opinii
innych, współdziałania. Jej rozwój w zakresie życia społecznego prowadzi do
przenoszenia
demokracji
na
grunt
systemów
edukacyjnych,
zaś
30

D. Jankowski, Edukacja wobec zmiany, Toruń 2004, Wydawnictwo „Adam
Marszałek”, s. 95.
31
A. Ćwikliński, Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i
transformacji systemowej, Poznań 2005, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 83.
32
K. Denek, Przeszkody reformowania polskiej oświaty, „Nowe w Szkole” 1998-99, nr
4 (14).
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demokratyzacja oświaty wiedzie do wzmacniania demokratycznych form życia
społecznego.
Analiza przemian demokratycznych w skali globalnej oraz roli edukacji w
tych przemianach upoważnia do wniosku, że nadszedł czas na nową edukację,
która podejmie wysiłek pomocy ludziom w odtworzeniu i zrozumieniu swojej
przeszłości, ukształtowaniu umiejętności kluczowych pozwalających zrozumieć
otoczenie i sprawne adaptowanie się do otoczenia, a także pomoże im
korzystnie przekształcać swoje aktualne położenie i komunikować się w
wielokulturowym świecie. Edukacja powinna również przygotować ludzi do
kreowania przyszłości w warunkach jej nieprzejrzystości 33, pomóc w rozwoju
kompetencji do refleksyjności, krytycznego rozważania świata, kultury i
własnego człowieczeństwa, do ustawicznego uczenia się i współdziałania z
innymi, aktywnej samorealizacji, rozwijania własnego JA, a także osiągania
pełni rozwojowych możliwości.
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Йоланта Шемпрух

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
В ПЕРСПЕКТИВІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН
Анотація. У значній частині світу демократія визнана основною формою
організації суспільно-політичного життя, отримуючи, на думку Амартії Сен, статус
«політичної технології» («political technology») нашого часу. Ніколи раніше не
було так багато країн з демократичною політичною системою, так багато
суспільств, що керуються принципами демократії. Петер Маєр стверджує, що в
2000 році 63% урядів країн, країни яких охоплюють 58% населення світу,
вважалися демократичними. Натомість 50 років тому було зафіксовано лише 28%
демократичних урядів, що охоплювали 31% населення світу, а в 1900 році зовсім
не було повністю демократичних країн. Отже, спостерігається динамічне
зростання демократії як політичної практики, що характеризується досить
фундаментальними відмінностями, на які впливають культурні та соціальні місцеві
умови. Аналіз демократичних змін у глобальному масштабі та ролі освіти в цих
трансформаціях дозволяють дійти висновку, що настав час для нової освіти, яка
допоможе людям відтворити і зрозуміти своє минуле, розвинути ключові навички у
розумінні навколишнього середовища для успішної адаптації до навколишнього
середовища, а також допоможе їм позитивно трансформувати свій теперішній стан
і спілкуватися в полікультурному світі. Освіта також покликана підготувати людей
до створення майбутнього в умовах його непрозорості, допомогти в розвитку
рефлексивних компетентностей, критичного сприйняття світу, культури і власної
ідентичності, до неперервного навчання й співпраці з іншими, активної
самореалізації, розвитку власного Я, а також досягнення повноти можливостей
розвитку.
Ключові слова: розвиток освіти, демократія, полікультурний світ,
розвиток компетентностей.
Yolanta Shemprukh

DIRECTIONS OF EDUCATION DEVELOPMENT
IN THE PROSPECT OF DEMOCRATIC CHANGES
Summary. In a large part of the world, democracy is recognized as the main
principle of the organization of socio-political life, receiving, in the opinion of Amartia
Sen, the status of "political technology" of our time. There have never been so many
countries with a democratic political system, so many societies that are governed by
the principles of democracy. Peter Mayer argues that in 2000 63% of governments,
covering 58% of the world's population, were considered democratic. Instead, 50
years ago, only 28% of democratic governments were recorded, covering 31% of the
world's population, and in 1900 there were no fully democratic countries. So, we are
seeing the rapid growth of democracy as a political practice, characterized by rather
fundamental differences, which are influenced by cultural and social conditions of the
local community. The analysis of democratic change on a global scale and the role of
education in these transformations suggests that the time has come for a new
education that will help people to reproduce and understand their past, develop key
skills in understanding the environment and good environmental adaptation, and also
help them positively transform your current state and communicate in a multicultural
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world. Education must also prepare people to create the future in terms of its opacity,
to help develop reflexive competencies, to critically perceive world, culture and
identity, to continuous learning and cooperation with others, active self-realization,
the development of our own Self, and the achievement of the full potential of
development.
Key words: education development, democracy, multicultural world,
development of competencies.
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Urszula Jeruszka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE JAKO WYZWANIE
WOBEC EDUKACJI DLA POKOJU
Streszczenie. W opracowaniu postawiłam tezę, że położenie większego
nacisku na kształcenie kompetencji społecznych – na wszystkich poziomach edukacji
– może pozytywnie wpłynąć na wzajemne zrozumienie ludzi, integrację, spójność i
szacunek, a w konsekwencji na budowanie kultury pokoju. Uznając pokój za wartość,
rozważania prowadzę w wymiarze makro-: pokój w kraju, pokój w świecie, a też w
wymiarze mikro-, w kontekście wewnętrznej harmonii, pokoju w człowieku, pokoju
wewnętrznego, związanego ze sferą psychiczną człowieka. Wypada natychmiast
dodać, że wymiary te są ze sobą nierozerwalnie powiązane, dialektycznie
przenikające się i warunkujące nawzajem. W tekście przedstawiłam cele i zadania
edukacji dla pokoju, istotę kompetencji społecznych oraz wskazałam na rolę owych
kompetencji jako efektów edukacji dla pokoju.
Słowa kluczowe: kompetencje społecznе, kulturа pokoju, pokój w kraju,
pokój w świecie, pokój wewnętrzny.

Wprowadzenie.
Z
wielką
przyjemnością
dedykuję
niniejsze
opracowanie Pani Profesor dr hab. Nelli G. Nyczkało. Chylę czoła przed
dokonaniami naukowymi i aktywnością naukowo-badawczą Pani Profesor.
Wyrażam szacunek i podziw dla Jej bardzo bogatych osiągnięć na niwie
naukowej oraz dla prezentowanej przez nią postawy wobec ludzi. W relacjach
z innymi Panią Profesor wyróżnia życzliwość, otwartość, okazywana pomoc i
chęć współpracy. Dokonania naukowe Profesor Nelli G. Nyczkało, które są mi
szczególnie bliskie, dotyczą kształcenia zawodowego, pracy ludzkiej i innych
cennych wartości. I to właśnie one były inspiracją do napisania niniejszego
tekstu.
Cele i zadania edukacji dla pokoju
Edukacja dla pokoju obejmuje wychowanie, nauczanie i uczenie się
dzieci, młodzieży i dorosłych, które wyposaża w wiedzę, umiejętności, postawy
i wartości niezbędne do zaprzestania przemocy i niesprawiedliwości a
promowania kultury pokoju. Jej celem jest przygotowanie ludzi do
porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów bez przemocy, do
wsłuchiwania się i wysłuchiwania innych z empatią i szczerego wyrażania
siebie, wzmacniania współpracy pomiędzy zespołami i w zespole, stosowania
zasady jedności w różnorodności (zespół powinien być Zespołem, czyli scaloną
jednością), zasady równości i sprawiedliwości, wychowanie ludzi prawych,
pragnących – dla siebie i innych – dobra i dążących do niego.
Do pierwszoplanowych zadań edukacji dla pokoju należy umacnianie
wśród jej uczestników wartości uniwersalnych, silnie zakorzenionych w tradycji
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humanistycznej, w doświadczeniu ludzkim. Należą do nich: prawo do życia i
wolności, podmiotowość i tożsamość człowieka, swobody obywatelskie,
wartości wspólnotowe (solidarność, odczuwanie więzi z innymi i wzajemnego
szacunku), życie wolne od zagrożeń wojną, demokracja, pluralizm, tolerancja,
równość sytuacji i szans na sukces w rozmaitych rodzajach aktywności
życiowej i zawodowej, godziwy poziom życia, samorealizacja, rodzina,
edukacja, zdrowie i jego ochrona. Wartości uniwersalne mają charakter
autoteliczny. Cechuje je powszechność i trwałość. Są to wartości sprawiające,
że inni ludzie czują się przy nas dobrze, niezależnie od poglądów, wiary,
koloru skóry, statusu społecznego. Niezależnie od wszystkiego. To otwartość
na tożsamość drugiego człowieka i ciężko komukolwiek osiągnąć ją bez
samoświadomości, czyli wiedzy, kim ja jestem, jaki jestem, skąd jestem, po
co jestem.
Innymi słowy, wartości są źródłem inspiracji dla celów edukacji, a
uniwersalne wartości powinny warunkować model postulowanej i realizowanej
edukacji dla pokoju.
Jeżeli w edukacji będziemy milczeć o sprawach kontrowersyjnych i
unikać wyborów aksjologicznych, one i tak – „same”, czasem „po kryjomu” –
się dokonują. Brak decyzji też jest decyzją.

Większa równość – czy musi być sprzeczna z wolnością i
różnorodnością?
Większe bezpieczeństwo – czy musi blokować aktywność i
samodzielność, godność i samorealizację jednostek ludzkich?
Komunikacja werbalna i niewerbalna – czy musi być
prowadzona w atmosferze nieufności, nieszczerości i zakłamania?
Większy dobrobyt materialny – czy musi ograniczać dostęp do
wartości ekologicznych, do niezniszczonej, przyjaznej człowiekowi
przyrody?
Większa solidarność – czy musi tłumić rozwój indywidualności?
Wolność – czy trzeba do niej dążyć kosztem pozostałych
wartości, uderzając w godność i samorealizację ludzi?
Postęp naukowo-techniczny – czy musi odbierać ludziom pracę i
podmiotowość?
Na wszystkie te pytania odpowiedzmy: NIE!

Głęboko przemyślany program edukacji szkolnej i pozaszkolnej, oparty
na wartościach uniwersalnych, pozwoli przybliżać się do wszystkich tych
elementów dobrostanu. Nie jest to łatwe, a błędy programowe mogą wywołać
okazjonalny i usuwalny konflikt tych wartości.
Człowiek rozwija się przez całe życie, popełnia błędy, robi złe rzeczy i
robi też dobre. W ciągu jednej minuty mogą dokonać się w kimś bardzo ważne
– pozytywne – zmiany, bo coś dotarło do jego serca, olśniło duszę, wzbogaciło
rozum. To jak wygląda nasz świat, ile jest wojen, ile możliwości zadawania
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cierpienia, ile obojętności i egoizmu pokazuje, jak trudne dla rodziców i dla
nauczycieli jest wychowanie, jak trudne jest posiadanie fundamentu
moralnego, jakim wysiłkiem jest bycie dobrym człowiekiem.
Nic nie jest w stanie sprawić tak wielkiej radości, jak drugi człowiek i nic
nie jest w stanie sprawić tak wielkiego cierpienia, jak jego brak. Budowanie
relacji z innymi ludźmi to wielki wysiłek edukacyjny, warty najdrobniejszego
efektu.
Do zadań edukacji dla pokoju należy:
 rozwijanie umiejętności uważanych za podstawowe umiejętności
pokojowe, nazywanych też „umiejętnościami dla lepszego świata”, takich jak:
komunikacja, dialog, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie osobistymi
konfliktami, zarządzanie stresem, praca w zespole, przywództwo, empatia;
 ułatwienie rozumienia problemów narodu i świata wszystkim
obywatelom,
niezależnie
od
zajmowanych
stanowisk
i
zakresu
odpowiedzialności;
 uświadomienie konieczności działań w skali globu na rzecz
przestrzegania praw człowieka takich, jak: sprawiedliwość społeczna, równość,
szacunek i godność dla wszystkich, poszanowanie praw pracowniczych i praw
dziecka, tożsamość kulturowa i różnorodność, ochrona środowiska
naturalnego.
Według Powszechnej deklaracji praw człowieka „Wszyscy ludzie rodzą się
wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie
wzajemnie w duchu braterstwa”.
Umiejętności dla pokoju i niestosowania przemocy można się nauczyć i
doskonalić poprzez praktykę, stosując takie metody interaktywne, jak:
aktywne słuchanie, dialog, mediacje, gry dydaktyczne, uczenie się współpracy
w zespołach projektowych, zespołowe dyskusje oparte na analizie przypadków,
możliwości opowiedzenia własnej historii i usłyszenia historii o „innych” czy
wyprawa w teren.
Edukacja dla pokoju wymaga też dużego zaangażowania pracodawców,
którzy – nadając większy sens pracy i stwarzając swoim pracownikom nowe
wyzwania – budują jednocześnie kulturę organizacyjną opartą na szacunku,
współpracy, empatii i wzajemnym zaufaniu.
Istota kompetencji społecznych
Kompetencje społeczne są pojęciem zawierającym w sobie wiele bardzo
różnych zmiennych, które mają znaczenie dla interakcji społecznych. Wśród
badaczy nie ma zgody, jak te zmienne są ze sobą powiązane i czym w istocie
są kompetencje społeczne – czy są one umiejętnością, zdolnością, postawą,
cechą psychiczną osobowości, zbiorem przekonań czy jeszcze czymś innym.
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Kompetencje społeczne to te właściwości człowieka, które powstają i
przejawiają się w interakcjach społecznych, wywierają wpływ na charakter
stosunków – tak pozytywnych, jak i negatywnych – jednostki ludzkiej z innymi
osobami czy grupą społeczną. Kompetencje społeczne dotyczą sfery kontaktów
z innymi ludźmi. Oznaczają one świadomość, co jest ważne w danej sytuacji
społecznej, jakie zasady w niej obowiązują, jakie zachowania są pożądane i
skuteczne, a jakie mało efektywne i odbierane jako niewłaściwe. Wyrażają się
w łatwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów, empatii, zdolności do
współpracy, w dążeniu do wspólnych celów, umiejętności przezwyciężania
różnic w poglądach i interesach oraz rozwiązywania konfliktów. Wyrażają się
też zwiększoną zdolnością człowieka do odpowiedzialnego i bardziej
efektywnego działania w pełnionych rolach społecznych, przyczyniając się do
modernizacji rozlicznych praktyk życia społecznego i nadawania im nowych,
rozwojowych jakości.
Kompetencje społeczne są często definiowane jako umiejętności
pozwalające nam określić swoje miejsce wśród innych ludzi. Niektóre z nich
ułatwiają nam kształtowanie relacji z innymi osobami (np. umiejętność
komunikowania się, życzliwość), inne natomiast wyznaczają naszą pozycję i
sposób funkcjonowania w świecie (np. pewność siebie, podejmowanie decyzji,
radzenie sobie w sytuacjach trudnych).
Kompetencje społeczne są najczęściej opisywane jako złożone
umiejętności, mające charakter głównie poznawczy i emocjonalny, których
obecność ujawnia się w relacjach z innymi ludźmi. Kompetencje społeczne
stanowią bardzo złożoną strukturę. Wyodrębnia się trzy podstawowe aspekty
kompetencji społecznych:
 poznawczy jako rozumienie sytuacji społecznych, znajomość interakcji
społecznych, wiedza o regułach rządzących w świecie relacyjnym,
rozwiązywanie problemów i konfliktów, umiejętność planowania zachowań
społecznych;
 motywacyjno-emocjonalny jako gotowość do angażowania się w sytuacje
społeczne, w tym empatia;
 behawioralny, wiązany z dostrzegalnym zachowaniem się ludzi jako już
wykorzystywane umiejętności społeczne, czyli reakcje mimowolne oraz reakcje
sprawcze będące świadomymi i zamierzonymi zachowaniami.
Można powiedzieć, że kompetencja społeczna jest konglomeratem
różnych
„pomniejszych”
umiejętności,
które
dotyczą:
poznawczego,
emocjonalno-motywacyjnego oraz behawioralnego funkcjonowania człowieka.
W tym sensie to, co możemy nazwać kompetencją społeczną, zwykle będzie
scalać procesy obejmujące: rozumienie sytuacji społecznej, sposób
zachowania oraz towarzyszące temu odczucia. Bez aspektu poznawczego,
odpowiadającego na pytanie: co należy zrobić w danej sytuacji? (komponent
poznawczy), osoba zapewne będzie zagubiona w interakcji. Jeśli natomiast
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będzie wiedziała, co należy w danej sytuacji zrobić, ale nie będzie potrafiła z
jakiś względów tego przełożyć na odpowiednie zachowanie (komponent
behawioralny), również czeka ją niepowodzenie. Ostatni komponent
kompetencyjny dotyczy sprawy motywacji, która jeśli się nie pojawi, wówczas
bez znaczenia są zarówno wiedza odnosząca się do zachowania, jak i sama
umiejętność praktycznego przełożenia jej na działanie. Interakcja bowiem nie
zostaje nawiązana, zachowanie nie ujawnia się w ogóle.
Każdą złożoną kompetencję społeczną można opisać jako pewien
konstrukt teoretyczny, do którego są przypisane poszczególne elementarne,
„pomniejsze” umiejętności w podziale na owe trzy aspekty. Przykładowo, do
złożonej
kompetencji
społecznej
jaką
jest
asertywność
można
przyporządkować
umiejętności,
będące
najważniejszymi
składowymi
komponentami asertywności, w podziale na trzy aspekty: poznawczy,
emocjonalny i behawioralny.



Kompetencja społeczna: Asertywność
Aspekt poznawczy
Umiejętność rozumienia zachowań innych ludzi
Umiejętność rozumienia zasad społecznych
Umiejętność rozumienia własnych potrzeb, wartości, preferencji
(wgląd, autorefleksja)
Umiejętność analizowania faktów i wnioskowania






Aspekt emocjonalny
Umiejętność zerwania kontaktu
Kontrolowanie własnych emocji
Wytrwałość, umiejętność znoszenia sytuacji napięcia
Umiejętność nie ulegania naciskom i manipulacjom innych ludzi












Aspekt behawioralny
Pewność siebie
Konsekwencja i spójność w działaniu
Spokój, opanowanie
Otwarte wypowiadanie komunikatów zarówno „na tak”, jak i
„na nie”
Umiejętność prezentacji własnych argumentów
Umiejętność przyjmowania zarówno komplementów, jak i
krytyki (niezaprzeczanie, nieuciekanie)

Kompetencje społeczne – z punktu widzenia aksjologii – należą do
wartości uniwersalnych. Człowiek ma możliwość świadomego wyboru i na tej
podstawie kształtuje swoje zachowanie. Jeśli kompetencje społeczne są
wartością, to człowiekowi przysługuje, tak jak w przypadku innych wartości,
wybór. Tu pojawia się przestrzeń dla procesów edukacyjnych, w których te
kompetencje jako wartość będą rozwijane.
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Edukację musimy umieszczać w dwóch kontekstach: indywidualnego
życia ludzkiego oraz życia całego społeczeństwa. Edukacja zawiera w sobie
zawsze aspekt indywidualny i społeczny. Wprawdzie to jednostka jest
podmiotem działania edukacyjnego, ale jego skutki – z reguły w większym lub
mniejszym zakresie – dotyczą także innych.
Przestrzenią, w której człowiek może się najpełniej rozwijać, jest
przestrzeń relacji z innymi ludźmi. W rozważaniach nad podmiotowością
dostrzec można usytuowanie człowieka w kontekście relacji społecznych.
Traktowanie człowieka jako istoty społecznej jest uprawnione. Człowiek staje
się osobowością dzięki temu, że znajduje się w kręgu stosunków społecznych i
uczestniczy w życiu społecznym. Dialektyka wzajemnych oddziaływań
jednostki i grup społecznych, jednostki i życia społecznego stanowi o
przebiegu i kierunku rozwoju osoby, o jej całożyciowych celach, stanowi także
o rozwoju jej kompetencji społecznych.
Kompetencje społeczne to pewna szczególna cecha zbiorowości
zorganizowanych. Polega ona na takich cechach jednostek i powiązań między
nimi, które w zbiorowości pozwalają funkcjonować takim ważnym cechom, jak
świadomość dobra wspólnego, świadomość zasad i norm, które stanowią istotę
tego dobra, ale i istotę samego sposobu zorganizowania życia społecznego.
Ważną rolę odgrywa swoisty szacunek dla wspólnych wartości i poszanowanie
wspólnych norm. Kompetencje społeczne dotyczą takich cech, które realizować
się mogą tylko w zorganizowanej zbiorowości społecznej, nawet jeśli (jak stan
psychiczny) przynależą jednostkom. Kompetencji społecznych nie można
osiągnąć w pojedynkę, stąd właśnie w wielu ich analizach podkreśla się, że
stanowią one swoisty sposób zorganizowania życia społecznego.
W badaniach własnych wśród pracodawców i pracowników polskich firm
jako kompetencje społeczne zidentyfikowałam następujące: umiejętność
szybkiego uczenia się, umiejętność pracy w zespole, zdolność do
współdziałania,
umiejętność
skutecznej
komunikacji,
samodzielność,
odpowiedzialność, pomysłowość, kreatywność, asertywność, dyskrecja,
lojalność, radzenie sobie ze stresem, dyspozycyjność, wielozadaniowość,
umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na popadanie w rutynę,
zdolność do kojarzenia faktów, zdolności negocjacyjne, skrupulatność,
elastyczność, cierpliwość, empatia, obowiązkowość, systematyczność, intuicja,
znajomość
języków
obcych,
umiejętności
adaptacyjne
dotyczące
dostosowywania się do zmieniających się warunków, nastawienia na rozwój,
kultura osobista, gotowość do dzielenia się wiedzą, analityczne myślenie,
podzielność uwagi. Pojawiają się pytania o to czy owe zidentyfikowane w
badaniach kompetencje społeczne są to umiejętności wzbudzania u innych
pożądanych reakcji i wspomagające pracę z innymi, czy są to cechy
osobowości związane ze stosunkiem człowieka do pracy/zadania (pracowitość,
odpowiedzialność, ambicja, inicjatywa, pomysłowość, inteligencja), czy też
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cechy związane z kształtowaniem stosunków międzyludzkich w organizacji
(zdyscyplinowanie, koleżeńskość, empatia, zdolność do współdziałania).
Kompetencje społeczne jako efekty
edukacji dla pokoju
Kompetencje społeczne jako efekty edukacji wpisują się w przyjęty
paradygmat edukacji
podmiotowej. U podstaw konkretnych działań
edukacyjnych tkwią ich założenia w postaci celów i zadań, warunków ich
osiągania, a także wymogów dotyczących cech nauczyciela i ucznia.
Paradygmaty (modele, wzorce) wskazują natomiast na to, co i jak należy
czynić z czymś. Zawierają sugestie uwzględniania w określonym działaniu
pewnych wytycznych. Podmiotowość w odniesieniu do celów wysuwa na plan
pierwszy uprawnienia w poznawaniu prawdy i dobra oraz podporządkowania
się tym wartościom i ich realizację.
W edukacji podmiotowej istotna staje się osoba, człowiek biorący w niej
udział (uczeń/student/kursant, nauczyciel), twórczo rozwijający swoją
osobowość, kształtujący indywidualność, zmierzający do kreowania własnej
tożsamości. Wspomaganie człowieka w jego rozwoju, w projakościowym
rozwoju jego kompetencji, w tym kompetencji społecznych, stało się dla
edukacji podmiotowej zadaniem priorytetowym. Podmiotowe traktowanie
uczestników procesów edukacji oznacza poszanowanie ich prawa do
tożsamości, niezależności (autonomii) i odrębności (niepowtarzalności), czyli
humanistycznego i partnerskiego do nich podejścia oraz dostrzegania w
każdym osoby w sensie personalistycznym. Podmiotowość jest aktywnym i
świadomym uczestniczeniem w rzeczywistości, poczuciem kontroli nad
otoczeniem. Wymaga samodyscypliny oraz umiejętności łączenia prawa
jednostki z interesem ogółu.
W aktywności uczestników edukacji opartej na podmiotowości
zasadniczą rolę odgrywają interakcje. Opierają się one o: dialog (wzajemność
brania i dawania w wymianie myśli i działaniu); naprzemienność (zajmowanie
na przemian pierwszej i drugiej pozycji w parze przyległej); zmienności ról
pełnionych w układach interaktywnych; dochodzenie do wspólnych znaczeń.
Podmiotowe traktowanie uczestników procesu edukacji wymaga zachowania
we wzajemnych relacjach postaw: akceptacji, rozumienia empatycznego,
autentyzmu. Akceptacja ujawnia się w zaufaniu i poszanowaniu. Rozumienie
empatyczne to aktywne wsłuchiwanie się w wypowiedzi drugiej osoby wraz z
intensywnym usiłowaniem wczuwania się w jej doznania, uczucia i myśli.
Postawa autentyzmu nakazuje bycie w swym zachowaniu tym, kim się jest w
rzeczywistości, zerwania z fasadowością i grania określonych ról. Istotnym
przejawem podmiotowego traktowania uczestników procesu edukacji jest
demokratyczny styl kierowania nim.
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Podmiotowość
uczestników
procesu
edukacji
urasta
do
jego
prawidłowości. Spełnia wymogi normy dydaktycznej i prowadzi w efekcie do
rozwijania kompetencji społecznych.
Konkluzja wydaję się prosta: cele i zadania edukacji dla pokoju, edukacji
uwzględniającej podmiotowość jej uczestników, wiodą wprost do kompetencji
społecznych.
Cele i zadania
edukacji dla pokoju













Kompetencje społeczne
jako efekty edukacji
wybrane przykłady
umiejętność komunikacji z
 komunikatywność w formie
ludźmi i prowadzenia dialogu
werbalnej i niewerbalnej
umiejętność pracy w zespole,
 współpraca w zespole,
w tym wielokulturowym
gotowość do dzielenia się
informacją i wiedzą
umiejętność rozwiązywania
konfliktów
 zdolności negocjacyjne
postępowanie zgodnie z
 opanowanie, radzenie sobie z
ogólnie przyjętymi wartościami
napięciem emocjonalnym
i zasadami
 etyczne zachowanie względem
asertywność
innych ludzi
empatia
 asertywność
zarządzanie stresem, radzenie
 empatia
sobie ze stresem
 umiejętność efektywnej pracy w
przywództwo
stresie
ustanowienie sprawiedliwych
 przywództwo
struktur społecznych w
 odpowiedzialność za
państwie
podejmowane działania
poszanowanie praw
 poszanowanie dla mającego
pracowniczych i praw dziecka
zastosowanie prawodawstwa
przyjazne stosunki między
 zielone kompetencje sprzyjające
człowiekiem a jego naturalnym
realizacji idei zrównoważonego
środowiskiem
rozwoju i ochrony środowiska
… →
przyrodniczego
← …

Cele edukacji wyznaczają założone efekty, a efektami powinny być – i
zazwyczaj są – kompetencje społeczne. Wysoki poziom kompetencji
społecznych postrzegany jest bowiem jako korzystny i pożądany składnik ładu
społecznego,
niezbędny
w
rozwiązywaniu
problemów
wspólnych,
wymagających współpracy, solidarności i koordynacji, a przyczyniający się do
przezwyciężania negatywnych efektów indywidualizmu i niejednokrotnie
destrukcyjnej rywalizacji między ludźmi.
Warto dodać, iż wśród wielu wyzwań, jakie stają przed edukacją dla
pokoju, kształtowanie kompetencji społecznych należy do najtrudniejszych.
Jednocześnie, rozwój kompetencji społecznych jawi się jednym z priorytetów
współczesnej edukacji, w której dotąd kładło się głównie nacisk na rozwój
poznawczy i tzw. inteligencję akademicką. Przyswojenie sobie kluczowych
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kompetencji społecznych stanowi podstawę do sprawnego funkcjonowania we
współczesnym świecie i społeczeństwie. Im mamy dokładniejszy wgląd w
strukturę posiadanych kompetencji społecznych, tym mniej stajemy się pewni
prawidłowości sugerowanych przez intuicję i tym bardziej oczywiste staje się
to, że dotychczasowy zasób kompetencji społecznych staje się zaledwie
potencjałem
warunkowym,
który
wymaga
ciągłego
doskonalenia,
realizowanego dzięki trzem rodzajom aktywności: intelektualnej, emocjonalnej
i praktycznej. Edukacja staje się podstawowym sposobem rozwijania i
wpajania nawyków pokojowego współistnienia, wśród których czołowe miejsce
zajmują uwewnętrznione w człowieku kompetencje społeczne.
Уршуля Єрушка

СУСПІЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЯК ВИКЛИК ОСВІТІ ДЛЯ МИРУ
Анотація. Обгрунтовано припущення, що посилання акцентів у формуванні
суспільних компетентностей – на всіх рівнях освіти – може позитивно вплинути на
взаєморозуміння, інтеграцію, єдність і повагу людей, а в результаті – формування
культури миру. Визнаючи мир як цінність, автор представляє свої роздуми у
макровимірі: мир у країні, мир у світі, а також у мікровимірі, у контексті
внутрішньої гармонії, миру в людині, внутрішнього миру, пов’язаного з психічною
сферою людини. Автор наголошує, що ці виміри нерозривно пов’язані між собою,
діалектично
взаємопроникають
і
взаємозумовлюють
один
одного.
Схарактеризовано цілі й завдання освіти для миру, сутність суспільних
компетентностей і наголошено на важливій ролі цих компетентностей як
результату освіти для миру.
Ключові слова: соціальні компетенції, культура миру, мир у країні, мир у
світі, внутрішній мир.
Urshulia Yerushka

SOCIAL COMPETENCE AS A CHALANGE
FOR EDUCATION OF PEACE
Summary. It is analyzed, what is the focus of attention on the availability of
social competence at all levels of education. Such a process can positively impact on
mutual understanding, integration, cohesion and respect for people, and hence the
construction of a culture of peace. Emphasizing the world as a value, the following
macro-dimensionality of social competence is distinguished, namely: peace in the
country, peace in the world, peace in the context of inner harmony, peace in man,
inner world, connected with the psychic determinant of a person. It is highlighted that
these dimensions are inextricably linked with each other, dialectically interpenetrating
and causing each other. The goals and objectives of education for peace, the essence
of social competence are presented, and the role of this competence as the basis of
education for peace is substantiated.
Key words: education for peace, social competence, education, country,
peson.
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Jarosław Michalski

EDUKACJA DLA POKOJU – KONTEKST
POLITYKI I PRZYWÓDZTWA
Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienie edukacji dla pokoju biorąc
pod uwagę sytuację polityczną świata i dylematy przywództwa. Wskazano też
możliwości działań nauczycieli na rzecz utrwalania pokoju, uwzględniając aktywność
międzynarodową, wyzwalanie się ze schematów i docenianie godności każdego
człowieka. Podkreślono tym samym rolę kultury taktu i szacunku w działaniach
polityków-przywódców oraz nauczycieli.
Słowa kluczowe: pokój, edukacja, nauczyciel, przywódca, polityka, porządek
światowy, takt, wychowanie, szacunek.

Wprowadzenie. Podjętą w artykule problematykę rozpocznę od
przypomnienia słów kultowej piosenki Mówię ci, że… zespołu TILT: „Mówisz o
pokoju. Czy ty nie widzisz, że? Są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się.
Żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noc i
całe dnie. Mówię ci, że (…) jedyne wyjście to obudzić się… .” 1 W odniesieniu do
tekstu tego utworu szczególne znaczenie ma nie tylko odważne zwracanie
uwagi na hipokryzję i populizm, ale ukierunkowywanie się w naszych
działaniach na myślenie i przewidywanie, gdyż rzeczywistość jest złudna,
coraz bardziej ahumanistyczna i zarazem ekonomiczna. Twierdzi bowiem P.
Krugman, że „przyglądając się efektom wojen (w tym poprzedzających je
wyścigów zbrojeń oraz demobilizacji, która następuje potem), możemy zatem
powiedzieć bardzo wiele o efektach wydatków publicznych. Czy jednak
zagadnienie to można rozpatrywać wyłącznie przez pryzmat wojen? Jeśli
chodzi o duże wzrosty wydatków publicznych, odpowiedź brzmi: niestety tak.
Wielkie programy wydatków publicznych wdraża się zwykle właśnie w związku
z wojną albo zagrożeniem konfliktem zbrojnym. Można natomiast wskazać
przykłady znacznego ograniczania wydatków z innego powodu, a mianowicie z
uwagi na obawy dotyczące dużego deficytu budżetowego lub wysokiego
zadłużenia. W takich okolicznościach państwo tnie wydatki w celu
ustabilizowania sytuacji finansowej. Informacji o skuteczności polityki fiskalnej
dostarczają zatem nie tylko wojny, lecz również programy zaciskania pasa” 2.
Niestety, ale te dominujące czynniki naszej codzienności unieruchamiają
wartości, wpisują się w amfiboliczny tok przekazywanych komunikatów,
eksponują sztuczny świat kontroli, deformują procesy demokratyczne, a ich
zwodząca aktywność coraz bardziej unieszczęśliwia ludzi, ale zarazem
rozbudowuje wpływy polityczne. Ciekawy pogląd w tym kontekście przedstawił
1
2

Lipiński T. słowa piosenki Mówię ci, że… (1985).
Krugman P., Zakończcie ten kryzys! Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013, s.238.
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V. Havel, że „wszystkie moje obserwacje i wszystkie doświadczenia dobitnie
mnie upewniają, że jeśli współczesna cywilizacja planetarna ma jakąś nadzieję
na ratunek, to kryje się ona właśnie w tym, co rozumiemy pod pojęciem
ludzkiego ducha. Jeśli nie chcemy się nawzajem zniszczyć w narodowych,
religijnych czy politycznych konfliktach; jeśli nie chcemy, żeby nas było tu za
chwilę dwukrotnie więcej, z czego połowa umierałaby z głodu; jeśli nie chcemy
się pozabijać rakietami balistycznymi z ładunkami nuklearnymi czy specjalnie
w tym celu wyhodowanymi bakteriami; jeśli nie chcemy, żeby jedni umierali z
głodu, a drudzy topili tony zboża w oceanie; jeśli nie chcemy się udusić w
szklarni kuli ziemskiej ani spalić promieniami przenikającymi przez ozonowe
dziury, które sami tworzymy; jeśli nie chcemy doszczętnie zrabować
wszystkich zasobów naturalnych – jeśli więc nie chcemy żadnej z tych rzeczy,
to jako ludzkość, czyli jako ludzie, jako świadome istoty obdarzone duchem i
odpowiedzialnością, musimy się jakoś opamiętać. Kiedyś nazwałem to
rewolucją egzystencjalną. Miałem na myśli powszechną mobilizację ludzkiego
sumienia, ludzkiej świadomości, ludzkiego ducha, ludzkiej odpowiedzial-ności i
ludzkiego rozumu. W tej sytuacji jest więc chyba oczywiste, że nie mogę
uważać wykształcenia, kultury i wychowania tylko za jakieś ozdoby życia,
uprzyjemniające nam wolny czas”3.
W naszych rozważaniach ciągle istotna jest więc kwestia zebrania
odwagi ku przebudzeniu się, gdyż będzie ono umożliwiało odkrywanie naszych
indywidualnych predyspozycji, talentów, uzasadniało uczestnictwo w różnych
spotkaniach i dyskusjach, promowało niezależne myślenie, budowało siłę
dialogu, zdecydowanie odrzucało inkongruencję czy tworzyło wspólnotę
uczciwych relacji. To przebudzenie się ma także ogromne znaczenie
polityczne, gdyż jest skonfigurowane z takimi choćby pojęciami jak
przejrzystość, wiarygodność, odpowiedzialność bądź adherencja. Jakże często
są one prezentowane, ale zarazem czy mają także zawsze nadrzędne
znaczenie prawdy? Właśnie przebudzenie się ma ją dobitnie przywołać i
wyeksponować.
Wreszcie ma też tworzyć dojrzałość dla światowego pokoju, ponieważ
stanowi dzisiaj jedyną szansę dla bytu człowieka, z drugiej zaś strony nie jest
traktowany należycie, bo skoro wokół jest tyle dóbr, to po co ukierunkowywać
się na ustalenia płynące z obszaru polemologii, albo reagować na rozmaite
wydarzenia? Jest w tym wszystkim zarazem pewien paradoks: to człowiek
niszczy pokój, a zarazem z zaangażowaniem buduje schrony.
Rzeczywistość zatem pogubiła się w skrajnościach i zaprzeczeniach.
Sprzyjają temu też zapewne chryzokracja i dominacja. Stawia zatem Y.N.
Harari następujące pytanie: „Jak bardzo zatem powinniśmy się bać, że
wybuchnie nowa wojna światowa? Najlepiej unikać obu skrajności. Z jednej
strony wojna na pewno nie jest nieunikniona. Pokojowe zakończenie zimnej
3

Havel V., Letnie rozmyślania, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s.127-128.
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wojny dowodzi, że gdy ludzie podejmują właściwe decyzje, nawet konflikty
między supermocarstwami można rozwiązywać spokojnie. Ponadto zakładanie,
że kolejna wojna światowa jest nieuchronna, to rzecz nadzwyczaj
niebezpieczna. Byłaby to samospełniająca się przepowiednia. Z chwilą gdy
państwa przyjmą, że wojna jest nieunikniona, zaczną zwiększać stan liczebny
armii, wrócą do coraz szybszego wyścigu zbrojeń, nie będą skłonne do
kompromisów w żadnym konflikcie i będą zakładać, że gesty życzliwości to
podstęp. Taki scenariusz gwarantuje, że wojna prędzej czy później i tak
wybuchnie. Z drugiej strony naiwne byłoby założenie, że wojna jest
niemożliwa. Nawet jeśli oznacza to totalną katastrofę, która dotknie
wszystkich, żaden bóg ani prawo natury nie uchronią nas przed ludzką
głupotą. Lekarstwem na ludzką głupotę może być dawka pokory. Napięcia
narodowościowe, religijne i kulturowe nasilają się wówczas, gdy ludzie
zaczynają mieć wygórowane mniemanie na temat własnego narodu, religii i
kultury”.4
To podejście znów zaprasza nas do wnikliwego zastanowienia się nad
naszą sytuacją w tak silnie podkreślanym znaczeniowo ludzkim świecie, jak
również wskazuje na znaczenie uchwycenia naszych szans ku zgodzie i
stabilnemu współdziałaniu w sferze edukacji. Właśnie tutaj można rozbudzić
nasze myśli o ludziach całego świata, o ich obyczajach, kulturze, problemach,
można i warto uczyć się ich języków, poznawać siebie nawzajem, zachwycić
się okazywaną gościnnością albo też poznawać przygotowawczo konteksty
grzeczności w różnych krajach świata, aby nie być zaskoczonym. Właśnie
należy dostrzec siebie w tych kulturach i odnosić się do nich z należytym
szacunkiem. Takie podejście jest ważne dla pokoju, ponieważ w poznawaniu
świata ujawnia naszą postawę życiową. Oczywiście, główną bazę realizacyjną
edukacji dla pokoju stanowi szkoła, ale nie można pominąć też mediów,
samokształcenia, wycieczek do różnych krajów czy też nowych zupełnie form
podróżowania, do jakich zaliczmy na przykład akcję DiscoverEU, umożliwiającą
bezpłatną podróż po Europie dla 18-latków mieszkających w krajach Unii
Europejskiej czy Solo Travel, wymagającej jednak bardzo dobrej orientacji
odnośnie poziomu bezpieczeństwa w poszczególnych krajach, jak też
przestrzegania zasad podróżowania w pojedynkę. Biorąc pod uwagę rolę szkoły
w tym procesie, ciekawa wydaje się koncepcja, którą zaproponował V. Havel.
„(…) Szkoły wszystkich poziomów muszą kształtować w młodych ludziach
samodzielność myślenia i wolność ducha, a osobowości pedagogów powinny
być przykładem dla rozwoju osobowości uczniów.
Po prostu szkolnictwu trzeba nadawać ludzki wymiar w taki sposób, żeby
podstawowym jego „atomem” była osobowość nauczyciela, który stworzy
wokół siebie „pole sił” inspiracji i przykładu, jak również w takim sensie, żeby
kształceniu technicznemu czy zawodowemu w znacznie większym stopniu
4

Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s.235-236.
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towarzyszyło wychowanie humanistyczne. Zadaniem szkoły nie jest bowiem
produkcja jakichś „fachowców-idiotów”, zgodnie z potrzebami różnych dziedzin
gospodarki narodowej, ale świadomy rozwój indywidualnych zdolności uczniów
oraz wychowanie dociekliwych ludzi, potrafiących objąć umysłem szerszy
kontekst swojej profesji – społeczny, historyczny i filozoficzny. Przecież dziś
już każdy, kto naprawdę poważnie zajmuje się jakąś dziedziną nauki – od
chemika, przez matematyka, aż po zootechnika – musi w taki czy inny sposób
dotknąć tak podstawowych kwestii jak sens naszego istnienia, struktura czasu
i przestrzeni czy ład wszechświata i rola człowieka w jego ramach. Szkoła musi
też kształtować w młodych ludziach obywatelską świadomość – jeśli polityką
nie będą się interesowali wszyscy, stanie się ona domeną tych, którzy
najmniej się do tego nadają”5. Wskazane zostały tu bardzo ważne konteksty
szkoły, bo oprócz szczególnej roli cech osobowościowych nauczyciela,
zauważamy konieczność reprezentowania przez niego kultury politycznej,
sprzyjającej przecież budowaniu poczucia obywatelskości, ważność kierunku
rozumienia treści i ich samodzielnego dopracowywania na rzecz niezależnego
myślenia oraz interdyscyplinarnego i zarazem uporządkowanego podejścia do
przekazywanej uczniom wiedzy.
Na szczególną uwagę zasługuje zaś kontekst budowania świadomości
politycznej, jak wyraźnie widać, nie chodzi o tak zwaną „polityczną
poprawność”, ale przede wszystkim o jej stronę intelektualną, sprecyzowaną,
o bardzo wysokim poziomie merytorycznym i osobistym. Politykiem ma być
więc człowiek charakteryzujący się przyzwoitością, bogatą wiedzą,
umiejętnościami komunikacyjnymi, posiadający swoistą klasę i cechy
przywódcze podkreślające uczciwą służbę dla dobra innych. Wydaje się, że
bardzo ważną rolę w obszarze stosunków międzynarodowych pełni H.
Kissinger, którego myśl polityczna jest bardzo cenna i oczywiście
dyskursywna. Ten wybitny polityk twierdzi, że „nigdy nie było prawdziwie
globalnego „porządku światowego”. To, co w naszych czasach za taki uchodzi,
wymyślono w Europie Zachodniej niemal cztery wieki temu na konferencji
pokojowej w niemieckiej Westafalii, na którą zaproszono skądinąd zupełnie
nieświadomych jej zwołania przedstawicieli pozostałych kontynentów i
cywilizacji. (…) Sytuacja w ówczesnej Europie bardzo przypominała stan
panujący w świecie współczesnym: oto pojawiła się duża liczba podmiotów
politycznych, z których żaden nie był w stanie zdominować pozostałych, a
większość działała według własnych, wzajemnie sprzecznych filozofii i zasad
polityki wewnętrznej, i to mimo wspólnych poszukiwań neutralnych zasad
pozwalających regulować swoje zachowanie i załagodzić zaistniałe między nimi
konflikty.
Pokój westfalski był wyrazem praktycznego przystosowania się do
rzeczywistości, a nie jakiejś wyjątkowej intuicji moralnej. Opierał się na
5

Havel V., Letnie rozmyślania…, s.129-130.
~ 527 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

umowie niezależnych państw, że powstrzymają się od ingerowania w swoje
sprawy wewnętrzne i dzięki równowadze sił będą hamować nawzajem swoje
ambicje. Nikt nie miał rościć sobie prawa do prawdy ani też narzucać innym
własnych zasad. Zamiast tego każdemu z państw przyznano suwerenną
władzę nad własnym terytorium. Wszystkie kraje miały uznać struktury
wewnętrzne i preferencje religijne pozostałych państw za stan faktyczny oraz
powstrzymywać się od ich kwestionowania”.6 To wydarzenie historyczne nie
miało zatem tylko charakteru faktograficznego, ale stanowiło również środek
tworzenia przyszłościowych regulacji politycznych. Twierdzi zatem H.
Kissinger, że „wszystkie większe ośrodki władzy przyjmują w jakimś stopniu
elementy porządku westfalskiego, ale żaden nie uważa się za naturalnego
obrońcę tego systemu. Każdy z nich przechodzi znaczące przemiany
wewnętrzne. Czy regiony o tak odmiennej kulturze, historii i tradycyjnych
teoriach porządku mogą bronić
słuszności jakiegoś wspólnego systemu?
Powodzenie w takich staraniach będzie wymagało podejścia, które respektuje
zarówno zróżnicowanie sytuacji w świecie, jak i wrodzone ludziom pragnienie
wolności. Porządek należy kształtować, nie można go narzucać. Jest to
szczególnie aktualne w epoce błyskawicznej komunikacji i rewolucyjnych
zmian politycznych. Każdy system porządku światowego, jeśli ma się
utrzymać, musi być uznawany za słuszny nie tylko przez przywódców, lecz
także przez obywateli.
Musi odzwierciedlać dwie prawdy: porządek bez wolności, nawet jeśli
podtrzymywany jest chwilowym uniesieniem, ostatecznie prowadzi do
wytworzenia przeciwwagi dla samego siebie; z kolei wolności nie da się
osiągnąć ani zabezpieczyć bez zrębów porządku, który utrzymuje pokój.
Porządek i wolność, określane czasem jako przeciwne bieguny, trzeba
traktować jako zjawiska współzależne. Czy dzisiejsi przywódcy potrafią
wznieść się ponad wymogi bieżącej polityki, aby osiągnąć tę równowagę? (…)
Odpowiedź na te pytania musi uwzględniać trzy stopnie porządku. Porządek
światowy oznacza przyjmowaną przez dany region lub cywilizację koncepcję
dotyczącą charakteru sprawiedliwych zasad organizacyjnych i dystrybucji
władzy, a samo to rozwiązanie uważa się za możliwe do przyjęcia na całym
świecie. Ład międzynarodowy jest praktycznym zastosowaniem tych koncepcji
w znacznej części globu – dostatecznie dużej, aby rzutować na globalną
równowagę sił. Porządki regionalne wymagają tych samych zasad
zastosowanych dla danego obszaru geograficznego.
Każdy z tych systemów porządku opiera się na dwóch składowych:
zbiorze powszechnie akceptowanych reguł, które definiują granice
dopuszczalnego działania, i równowadze sił, która narzuca ograniczenia tam,
gdzie reguły przestają obowiązywać, uniemożliwiając jednemu podmiotowi
politycznemu podporządkowanie sobie wszystkich pozostałych. Zgodne
6

Kissinger H., Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017, s.10-11.
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przekonanie o prawomocności istniejących rozwiązań nie wyklucza i nie
wykluczało rywalizacji czy konfrontacji między państwami, niemniej zapewnia
ono, że napięcia na arenie międzynarodowej przybierają postać modyfikacji
zachodzących w ramach systemu, nie stwarzając dla niego fundamentalnego
zagrożenia. Równowaga sił sama w sobie nie zapewnia pokoju, ale rozważnie
skonstruowana i stosowana może ograniczyć zakres oraz częstotliwość takich
zagrożeń i zmniejszyć ryzyko, że w przypadku wystąpienia, to one wezmą
górę”.7 Proces ten potrzebuje zarazem wyraźnego wsparcia, mającego
charakter globalny i podkreślającego rolę edukacji dla utrwalania pokoju.
Właśnie edukacyjna strona umożliwia wyprzedzanie etapów niepewności czy
zagrożeń charakteryzujących współczesny świat, ponieważ zbliża do siebie
ludzi, dając ku temu rozmaite możliwości: międzynarodową współpracę
nauczycieli, liczne programy edukacyjne dla uczniów i studentów, naukę
języków obcych, zdobywanie wiedzy o kulturach kontynentów, podejmowanie
projektów badawczych, możliwość korzystania z literatury, transmisje
wykładów wspaniałych profesorów z prestiżowych uniwersytetów i telekonferencje jak też swobodną konwersację. Można powiedzieć, że skoro jest
tak wspaniały kapitał możliwości dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, to
dlaczego współczesność jest tak rozrywana konfliktami, buntami, wojnami i
niesprawiedliwością? Wydaje się, że brakuje ciągle oszacowania strat, jakie
powoduje różnica nakładów na edukację a cele polityczne.
Niestety, ale edukacja nie znajduje ciągle należytego docenienia, a tym
samym nie jest dostępna dla wszystkich w aktualnym porządku świata.
Tymczasem właśnie ta sfera daje człowiekowi wiele rozwiązań, wyznacza
nowatorstwo i perspektywy, wychodzi poza świat biznesu, kształtuje wreszcie
style naszego myślenia. Edukacja powinna być zatem głównym obszarem
weryfikacji wyzwań o charakterze państwowym i międzynarodowym, gdyż nie
niesie ze sobą cech wynikających właśnie z jej lekceważącego traktowania:
nienawiści, ksenofobii oraz impozycji. Konieczne wydaje się więc silnie
zauważalne uczestnictwo nauczycieli w debatach o sytuacji współczesnego
świata, ale o charakterze międzynarodowym. Może warto powołać na przykład
Światowe Forum Pedeutologiczne (The World Pedeutological Forum)
kształtujące myślenie o edukacji w kontekście pokoju? Jest to dziś zagadnienie
kluczowe, aby uwolnić człowieka od bycia w rzeczywistości antagonistycznej i
ekspansywnej.
Twierdzi bowiem Z. Kwieciński, że „taka współczesność nieustannego
kryzysu wymaga typu człowieka, który może sprostać trudnym okolicznościom
i zadaniom. (…) Ukształtowanie wzoru człowieka na miarę złożonych wyzwań
współczesności zależy właśnie od edukacji i to od edukacji powszechnej,
masowej, dostępnej dla wszystkich warstw społecznych i każdego pokolenia.

7

Ibidem, s.16-17.
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Tymczasem sama powszechna edukacja przeżywa obecnie swój stan „czas
marny”.
Tym trudniejsze stoi przed nami
– pedagogami i innymi
8
zaangażowanymi humanistami zadanie”. Nie można oczywiście z tego zadania
rezygnować, bo daje ono przeróżne możliwości realizacyjne, choćby szkoły
ujmowanej jako organizacji uczącej się, przywództwa edukacyjnego,
organizowania debat uczniowskich dotyczących problemów współczesnego
świata czy generalnie tworzenia w szkole i w społeczeństwie kultury taktu i
szacunku. Przecież wszystko tak naprawdę zaczyna się od człowieka, który
„żyje przeświadczony, że nie umknie mu nic interesującego, aż do chwili gdy
jakieś drobne przesunięcie ukaże mu przeciąg sekundy, niestety nie
pozostawiając czasu na zrozumienie, o co chodzi… .” 9 Ciągle poszukujemy
odniesień dla kompozycji naszego życia, a właśnie te nieuświadomione
sekundy korzystnych zmian, podejmowania prób, dochodzenia do rzetelnego
spojrzenia na siebie są niejednokrotnie zmarnowane, bo zabrakło dla nich
wyciszenia czy też aktualizacji. Warto o tym pomyśleć w spokoju, aby
budować tym samym jego siłę. Spójrzmy zatem na możliwości wyzwalania się
ze schematów przez pryzmat budowania wewnętrznego spokoju.
1. Szukaj oznak występowania u siebie schematów myślowych
(pretensji,
usprawiedliwiania
się,
demonizowania,
przekonań
charakterystycznych dla danych schematów myślowych itp.).
2. Znajdź w sobie przestrzeń wolną od tych schematów (czyste relacje,
wspomnienia, działania, miejsca itp.).
3. Rozważ swoje położenie z nowej perspektywy (bez uprzedzeń i
schematów myślowych). Zapytaj samego siebie: z jakimi wyzwaniami zmaga
się ten człowiek, jakie ma troski, kłopoty, co go boli?; W jaki sposób ja sam
lub grupa, do której się zaliczam, przyczyniliśmy się do pogorszenia jego
sytuacji? W jaki inny sposób ja sam lub grupa, do której przynależę,
dopuściliśmy się dyskryminacji bądź szykanowania tej osoby lub jej
podobnych? W jaki sposób moje schematy myślowe (wywyższanie się,
poczucie, że, że coś mi się należy, poczucie niższości czy potrzeba kreowania
określonego wizerunku) zaciemniają mi obraz innych oraz samego siebie,
czym utrudniają dostrzeganie możliwych rozwiązań? Co powinienem zrobić dla
tego człowieka lub grupy ludzi? Jak mogę im pomóc? Jak trwale wyzwolić się
ze schematów?
4. Postępuj zgodnie z tym, co sobie uświadomiłeś, rób to, co uznajesz za
właściwe”10. Są to pewne kroki działania prowadzące do budowania własnego
spokoju wewnętrznego, które warto propagować realizacyjnie nie tylko wśród
8

Kwieciński Z., Pedagogie postu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, s.67.
Cortāzar J., Gra w klasy, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1985, s.367.
10
The Arbinger Insitute, Anatomia pokoju. Rozwiązywanie konfliktu u źródła, MT
Biznes, Warszawa 2018, s.251-252.
9
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nauczycieli, ale też wśród uczniów. Pomagają one bowiem nie tylko na
bogatsze poznawanie samych siebie, ale też budują osobowo organizację, w
której przecież niemało jest trudnych sytuacji i zatargów, nie znajdujących
często żadnego rozwiązania sprzyjającego dobremu klimatowi pracy
zespołowej. Warto właśnie w kontekście budowania edukacji dla pokoju
zastanowić się nad wewnętrzną wymianą posiadanych możliwości, ponieważ
ona prowadzi do zgodnego współdziałania, a trudno mówić o propagowaniu
pokojowych idei bez należytego ich stosowania. „Problemy walki o pokój są to
problemy kształcenia świadomości i postaw jednostek ludzkich. Kształcenia w
ten sposób, aby ludzie wzrastali na istoty wolne od agresywności i ażeby w
takim wychowaniu dążyć do usuwania wszystkiego, co wzmacnia postawy
dominacyjne, poczucie wyższości, poczucie uprzywilejowanej roli, jaka
przysługuje pewnym grupom czy pewnym narodom w stosunku do innych. I
łączność tych dwóch zadań, tego zadania, powiedzmy najogólniej, które jest
zadaniem polityków i ekonomistów, i tego zadania, które jest zadaniem
wychowawców, w szerokim rozumieniu tego słowa. Dwojakość tych zadań jest
wewnętrznie spleciona. W sposób nieuchronny zadania, skierowane bardziej
ku światu obiektywnemu, przechodzą w zadania drugie, skierowane ku
świadomości jednostek ludzkich. I odwrotnie, działania skierowane na
kształtowanie ludzkiej świadomości i postawy, stają się w pewnym momencie
działaniami skierowanymi ku obiektywnej rzeczywistości” 11.
Jest to bardzo cenne podejście, gdyż wyraźnie odrzuca indyferentyzm na
rzecz kształtowania zbiorowej dyspozycji humanistycznej, której siłą ma być
wciąż utrwalany pokój. Można powiedzieć, że jest to stan myślenia o człowieku
w odniesieniu do charakterystyki jego postaw wobec różnych sytuacji i napięć
politycznych. Ta swoista troska może być drogą do świadomości własnej roli w
budowę pokoju. To zarazem obdarzanie człowieka zaufaniem, mimo
istniejących obecnie zagrożeń dla jego życia. Warto więc sobie odpowiedzieć
indywidualnej odpowiedzi na następujące pytanie: czym dla mnie jest świat? I
zapewne wielu z nas odpowie także ze smutkiem, że jest wojną. A skoro tak,
to może warto bardziej szanować człowieka przez człowieka, właśnie dla
odzyskania pokoju? Jest to jak najbardziej możliwe, gdy zdecydujemy się
zaangażować w tworzenie wspomnianej już kultury taktu i szacunku.
Podkreśla H. Kissinger, że „polityk podejmuje się różnych zadań, a wiele z nich
kształtuje historia i kultura jego społeczeństwa. Przede wszystkim musi
ustalić, w jakim punkcie się ono znajduje.
Jest to zawsze miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością,
dlatego nie można dokonywać takiej oceny bez wyczucia obu tych elementów.
Następnie musi spróbować zrozumieć, dokąd ta trajektoria doprowadzi jego
samego i jego społeczeństwo. Musi oprzeć się pokusie utożsamiania decyzji
politycznych z rzutowaniem tego, co znane, na przyszłość, ponieważ ta droga
11

Suchodolski B., Wychowanie i strategia życia, WSiP, Warszawa 1987, s.87.
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prowadzi do stagnacji, a później do upadku. W epoce burzliwych przemian
technologicznych i politycznych mądrość nakazuje wybrać inną drogę. Co
zrozumiałe, kiedy prowadzi się społeczeństwo ze znanego punktu do punktu, w
którym nigdy nie było, nowy kurs wiąże się z korzyściami i niedogodnościami,
a te zawsze wydają się niemal dokładnie równoważyć. Żeby ruszyć w drogę,
którą nigdy wcześniej się nie szło, trzeba charakteru i odwagi: charakteru,
ponieważ wybór nie jest oczywisty, odwagi, gdyż podróż będzie początkowo
samotna. A następnie mąż stanu musi zainspirować swój naród, aby wytrwał
w tym przedsięwzięciu. Wielcy przywódcy (Churchill, obaj Rooseveltowie, de
Gaulle i Adenauer) wyróżniali się wizją i determinacją, ale w dzisiejszym
społeczeństwie coraz trudniej jest ukształtować te cechy”. 12 Podkreślona
została tu wyraźnie rola polityka-przywódcy, gdyż wymienione tu składowe jak
wizja, determinacja, ale także strategia, budowanie wspólnoty, wyznaczanie
kierunków działań czy branie odpowiedzialności za podjęte decyzje, to ważne
cechy przywódcze, świadczące o tym, że przywódcy są tak właśnie określani
przez innych, a nie narzucają sobie samym takiej interpretacji. Za
przywódcami społeczeństwo podąża na podstawie własnego przekonania, nie
zaś sygnowanego obowiązku. Dzisiejszy świat potrzebuje oczywiście
przywódców. Ma to odniesienie do sfer politycznych, biznesowych, ale także
edukacyjnych, ponieważ przywództwo ma wiele wspólnego z efektywnością
działania, komunikatywnością i adaptacyjnością do różnych warunków.
Przywódca jest więc dla swoich zwolenników realizatorem celów, które mogli w
pierwszej chwili uznać za niewiarygodne do osiągnięcia, ale przekonali się,
dzięki jego umiejętnościom, że osiągnęli wszyscy sukces. W kontekście
dzisiejszego przywództwa światowego warto jest zwrócić uwagę na działalność
papieża Franciszka.
Właśnie „niestrudzenie przypomina o konieczności wykorzystania każdej
nadarzającej się nam teraz okazji, rozumie, że żaden lider nie zdoła skutecznie
zaangażować się w chwilę obecną, jeśli nie będzie kierować się pewnym
systemem wartości, dzięki któremu dostrzeże, że jedne sposobności są
bardziej sensowne, warte zachodu, moralne czy sprawiedliwe od innych. (…)
Wierz w coś – jako lider nie bądź kurkiem na dachu, którym wiatr obraca, jak
chce, ulegającym politycznym modom i wpływom osób, którym akurat dajesz
posłuch. Kurki na dachu rzadko bywają źródłem inspiracji, po prostu dlatego,
że prowadzą nas donikąd. Bardziej przekonywujący są liderzy, którzy wierzą,
nauczają i pełnią to, co głoszą – liderzy, którym na czymś zależy, którzy za
czymś się opowiadają. (…) Wierz, nauczaj i pełnij to, czego nauczasz – to
hasło o wiele łatwiej bezmyślnie powtarzać, niż nim żyć. Owszem, w mediach
nie brak głosów rozmaitych konserwatystów i liberałów, którzy „odważnie”
przyznają się do swoich poglądów; często jednak zwracają się przy tym do
publiczności o bardzo podobnych zapatrywaniach. Ludzi ci za niczym się nie
12

Kissinger H., Porządek światowy…, s.326-327.
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opowiadają, tylko zjednują sobie poklask słuchaczy, często czerpiąc przy tym
spore zyski ze sprzedaży książek i pobierając za swoje wystąpienia sowite
honoraria”13.
Przywódca potrafi zatem trafnie połączyć przeszłość z teraźniejszością,
wysiłek z trudnościami, inicjatywę z konsultacjami, demokrację z mniejszością
społeczną, wyzwania z marzeniami czy też serce z rozumem. Zauważamy
zatem, że skoro przywódca szanuje innych, to wyzwala godność człowieka, dla
której bardzo ważną wykładnią jest takt, stanowiący zarazem odniesienie dla
wzajemnych relacji. Kategorie te wynikają oczywiście ze sztuki wychowawczej,
bez której trudno mówić o perspektywach krajów i społeczeństw. Tym samym
żaden polityk-przywódca nie może deprecjonować nauczycieli i podejmować
decyzje dotyczące edukacji kunktatorsko. Przywódca, mówiąc wprost ma nie
bać się prezentowania swojej autentyczności! „Tymczasem przywódcy, którzy
rzeczywiście opowiadają się za czymś w realnym świecie, często przekonują
się o tym, że nieraz wierność własnym poglądom sporo kosztuje. Stają przed
złożonymi dylematami, przed pytaniami, na które nie ma jednoznacznych
odpowiedzi, napotykają sytuacje, w których uczciwy lider mówi sobie:
„Zrobiłbym, co trzeba, gdyby ktoś powiedział mi, jak powinienem postąpić”.
Liderzy działający w realnym świecie muszą zdobyć się na odwagę nawet
wtedy, gdy nie wiedzą, czy mają rację; muszą mówić, gdy inni zadowalają się
siedzeniem cicho; muszą działać z konsekwencją, która sprawia, że zostają
sami na placu boju, podczas gdy inni próbują przeciągnąć ich na swoją
stronę”14. Przywódca rozumiejący swoje role posiada zarazem szczególną
umiejętność odczytywania map interesu społecznego, funkcjonowania
organizacji czy trendów przyszłości, które analizuje w wymiarze zewnętrznym
jak i wewnętrznym, a to pozwala na podejmowanie jak najtrafniejszych decyzji
i tworzenie też nowych środków oddziaływań.
Zatem polityk-przywódca zainteresowany edukacją dla pokoju rozumie,
że bez jej respektowania nie obroni swojego społeczeństwa przed tendencjami
ahumanistycznymi. Co zatem sprawia, że liderzy posiadają odwagę moralną?
„(…) moralnie najodważniejsi bywają często ludzie ciężko doświadczeni przez
życie, a niekiedy nawet osoby, którym los nie szczędził poniżeń. Takie osoby
przekonały się na własnej skórze, że rzeczywistość bywa o wiele bardziej
mroczna i dwuznaczna, niżby to wynikało z czarno-białych rozwiązań
podsuwanych nam przez etyczne rozprawy. Dramatyczna niejednoznaczność,
której doświadczyły, pomogła im stanąć mocno na ziemi, nauczyła ich
odróżniać twardy grunt pod nogami od śliskich zboczy, z których łatwo wpaść
w przepaść”15.

13
14
15

Lowney Ch., Lider Papież Franciszek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s.166-167.
Ibidem, s.168.
Ibidem, s.169.
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Można zatem powiedzieć, że również edukacja dla pokoju potrzebuje
rzetelnych przywódców, bo będą potrafili zjednać sobie osoby gotowe
zaangażować się w pokonywanie rozmaitych trudności, ale służące tworzeniu
kultur społecznych szczerze zainteresowanych powszechnym pokojem. Ważną
rolę pełni w tym kontekście także przywództwo nauczycieli, bo nie chodzi tutaj
tylko o zmianę relacji z uczniami, ale przede wszystkim o zastąpienie
dominacji sztuką akceptacji każdego z nich. Pomocny jest w tym bardzo
nauczycielski takt, umożliwiający kulturalny sposób bycia, ale też wyzwalający
poryw radości, dzięki której nauczyciel wyznacza sobie drogę do mistrzostwa.
Ten wybór ma uświadamiać potrzebę napełniania własnej pracy dobrem dla
innych, a więc zdecydowanie odrzuca brak szlachetnych myśli i działań, które
byłyby zamienione na prostą kategorię poniżania, niechęci czy obojętności.
Wtedy droga do edukacji promującej pokój będzie zablokowana. Zarazem
„podejmowanie przez nauczycieli ról i zadań liderskich zależeć będzie między
innymi od tego, jak będą się czuli w gronie innych nauczycieli i jakie stosunki
będą ich łączyć z dyrektorem szkoły. Relacje w gronie pedagogicznym oraz
między dyrektorem a nauczycielami, w tym: poziom zaufania i otwartości,
podejmowanie współpracy, wzajemne wsparcie wpływają na zaangażowanie i
satysfakcję zawodową nauczycieli, a co za tym idzie, również na gotowość do
podejmowania dodatkowych ról i zadań, np. liderskich”.16 Ważna w tym
procesie będzie również sygnalizowana już w artykule „anatomia pokoju”,
prowadząca do umiejętności rozwiązywania konfliktów i zamiany stanu wojny
na osiągnięcie trwałego porozumienia. Edukacja dla pokoju ma przecież swoje
miejsce także w nas samych i właśnie ta świadomość będzie ukierunkowywała
na kształtowanie wartości, jak również budowała motywację do jej utrwalania.
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Ярослав Міхальскі

ОСВІТА ДЛЯ МИРУ – КОНТЕКСТ ПОЛІТИКИ І ЛІДЕРСТВА
Анотація. Розглянуто питання освіти для миру з урахуванням політичної
ситуації в контексті проблем лідерства. Наголошено на можливостях педагогічної
діяльності, спрямованої на збереження миру з урахуванням міжнародної
співпраці, звільнення від стереотипів та пошанування гідності кожної людини. Цим
самим підкреслено роль культури такту і поваги в діях політиків-лідерів, а також
вчителів.
Ключові слова: мир, освіта, вчитель, лідер, політика, світовий порядок,
такт, освіта, повага.
Yaroslav Mikhalski

EDUCATION FOR PEACE IN THE CONTEXT
OF POLITICS AND LEADERSHIP
Summary. The article outlines the issue of education for peace, taking into
account the political situation in the context of leadership problem. It also indicates
the possibilities of teacher’s activities for the preservation of peace, taking into
account international activity, freeing themselves from patterns and appreciating the
dignity of every human being. The role of tact respect in the actions of politiciansleaders and teacher’s was emphasized.
Key words: peace, education, teacher, leader, politics, world order, tact,
upbringing, respect.
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Jan Sikora

EDUKACYJNE ASPEKTY POLITYKI SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ JAKO PRAGMATYCZNA EGZEMPLIFIKACJA
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ POKOJU
Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z
zaangażowaniem systemu edukacji w realizację podstawowych kierunków działań w
zakresie wdrażania polityki spójności UE w Polsce jako ważnego czynnika aktywności
dla pokoju. Podstawową przesłanką podjętej w artykule analizy jest przeświadczenie o
zasadniczym znaczeniu utrzymywania pokoju w każdym wymiarze relacji
międzyludzkich. Osiągnięcie tak postawionego celu związane jest z kreowaniem
postaw sprzyjających współdziałaniu w rozwiązywania problemów ludzi w warunkach
demokratycznie zorganizowanego państwa i w skali globalnej. Na tle wyników badań
rozpoznawczych sformułowano wstępną diagnozę dotyczącą efektywności działań
edukacyjnych w tym zakresie. Uzyskane wyniki badań wskazują na niedostateczną
ekspozycję przedmiotowej problematyki w programach kształcenia i praktyce
edukacyjnej. W rezultacie, w trakcie edukacji szkolnej na wszystkich jej etapach
uczniowie i studenci w niewielkim zakresie uczestniczą w zajęciach poświęconych
rozwiazywaniu bieżących problemów ludzi i zbiorowości, w tym także kluczowym w
strategii UE zagadnieniom wdrażania polityki społecznej wyeksponowanej w Strategii
Europa 2020. Ten stan rzeczy znajduje swoje odzwierciedlenie w deklaracjach
dotyczących preferencji w postrzeganiu grupy własnej i obcej. W tym kontekście
powszechnie występująca skłonność do dehumanizowania grup obcych i
faworyzowania grupy własnej stanowi jak się wydaje ważne dla pedagogów zadanie
polegające na wyjaśnianiu tych mechanizmów i tworzenia warunków do współpracy
międzygrupowej w sytuacji sprzeczności interesów. Jednocześnie badani dość
krytycznie oceniają efektywność systemu edukacji w zakresie kształtowania
kluczowych kompetencji, które stanowią ważny instrument formowania spójności
społecznej. Oznacza to niepełne wykorzystanie potencjalnych możliwości systemu
edukacji w działaniach na rzecz wdrażania polityki spójności społecznej jako rodzaju
aktywności na rzecz pokoju.
Słowa kluczowe: edukacja dla pokoju, spójność społeczna, kompetencje
kluczowe

Wprowadzenie. Punktem odniesienia dla problematyki mieszczącej się
w obszarze edukacji dla pokoju mogą być funkcje przypisywane systemowi
edukacji. Jedną z zasadniczych kwestii w tym przypadku jest pytanie o rolę
edukacji w kulturze i życiu ludzi, którzy w niej partycypują i dalej, jak
edukacja odzwierciedla dystrybucję władzy, statusu i innych korzyści 1. Tak
postawiony problem obejmuje szereg zagadnień, wśród których za jedno z
kluczowych można uznać wychowanie dla pokoju.
Pojęcie „pokój” należy do tego rodzaju terminów, których znaczenie
bywa zwykle dookreślone kontekstowo. W słowniku języka polskiego jest

1

J. Bruner: Kultura edukacji. Universitas. Kraków 2006, s. 27.
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definiowane jak antonim wojny, ale przywoływane są także inne znaczenia
tego terminu.
Pokój jest przedmiotem refleksji badaczy w wielu dyscyplinach, co
sprawia, że gruntowne rozpatrywanie tego pojęcia wymaga uwzględnienia
różnych podejść i sposobów analizy tego konstruktu. Z jednej strony może być
pojmowany jako antyteza wojny, uzyskany w wyniku równowagi sił,
zwycięstwa lub też niemożności prowadzenia wojny z drugiej zaś, jako wynik
upowszechnienia
postawy
współdziałania
w
rozwiazywaniu
ludzkich
problemów. Wydaje się, że właściwym zadaniem dla systemu edukacji jest
kształtowanie takich właśnie postaw i ta właśnie kwestia jest przedmiotem
opracowania.
Celem refleksji podjętej w ramach niniejszego artykułu jest próba
odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu w systemach edukacyjnych
podejmowane są działania na rzecz formowania postaw sprzyjających
współdziałaniu w rozwiązywaniu problemów ludzi i społeczności w warunkach
utrzymywania trwałego pokoju.
Teoretyczne przesłanki rozważań dotyczące przedmiotowej problematyki
sytuują się w obszarze właściwym dla wielu dyscyplin naukowych, w tym:
psychologii społecznej, socjologii, prakseologii, etyki i pedagogiki. Stąd też
zastosowane instrumentarium badawcze obejmuje metody właściwe dla
eksplorowanego obszaru badawczego. Obok wnikliwej analizy literatury
przedmiotu wykorzystana została metoda badania dokumentów oraz metoda
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety.
Podejmując problematykę pokoju w procesie edukacji trzeba zmierzyć
się z rzeczywistością egzemplifikującą się w procesach charakterystycznych
dla funkcjonowania zbiorowości ludzkich i wynikającego stąd sposobu
percepcji tych zjawisk. Jak zwraca uwagę S. Pinker, przez większość historii
ludzkości w jej temporalnym wymiarze wojna była naturalnym i
akceptowanym społecznie sposobem bycia i rozwiazywania bieżących
problemów związanych ze sprawowaniem władzy 2. W rezultacie doprowadziło
to do ukształtowania się obyczajowości, w której wojna i związane z nią
rytuały otoczone zostały specjalną czcią i stanowią powód do dumy i chwały.
Udział w wojnie uznawany bywa za zaszczytny, a wykazane w niej sprawności
i zapały, waleczność, heroizm - nagradzane orderami i podnoszone do rangi
wielkich cnót, mających budzić podziw3. W rezultacie, dla zaspokojenia
aspiracji władców i polityków setki tysięcy ludzi pobudzonych sztucznie
wytwarzaną nienawiścią urządzają sobie wzajemnie rzeź4.

2

S. Pinker: Nowe Oświecenie. Zysk i S-ka. Poznań 2018, s. 191.
A. Domaniewski: Homo homini. Mały traktat etyczny. Prószyński i S-ka. Poznań
2008, s. 115.
4
A. Domaniewski: Homo homini …, op. cit., s. 116.
3
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Ideowe zakwestionowanie takiego stanu rzeczy przyniosło Oświecenie.
Wojnę zaczęto postrzegać jako problem o charakterze praktycznym, a pokój
traktować jako stan pożądany. Egzemplifikację takiego stanowiska
odczytujemy w eseju I. Kanta „O wiecznym pokoju”. Chociaż idea pokoju
nieco później, została ponownie zakwestionowana co znalazło swoje
odzwierciedlenie w tekstach takich autorów jak: Alexis de Tocqueville, który
napisał „Wojna częstokroć rozszerza horyzonty myślowe i podnosi serca ludzi”;
Emil Zola stwierdził: „Wojna to samo życie”, a John Ruskin dodał: „fundament
wszelkich sztuk (…) najwyższych cnót i talentów człowieka” 5, to współcześnie,
po hekatombie wojen światowych XX wieku, zapewnienie pokoju jest
zadaniem fundamentalnym.
W Europie sposobem na zapewnienie pokoju w jego wymiarach
społecznym i międzynarodowym jest projekt Unii Europejskiej, który jest
kolejnym etapem integracji i rozszerzenia współpracy między państwami
zapoczątkowanej w latach 50-tych XX w. powołaniem Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali, a później Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W ujęciu
funkcjonalnym kluczowe zadania UE dotyczą: stabilizacji pokoju i utrzymania
bezpieczeństwa międzynarodowego, przestrzegania podstawowych wartości i
zasad współczesnej demokracji, moderowania wewnętrznych stosunków
gospodarczych, społecznych i politycznych oraz koordynacji zewnętrznej
polityki gospodarczej i zagranicznej6.
Obecnie podstawę realizacji podstawowych funkcji UE stanowią ustalenia
przyjęte w dokumencie „Strategia Europa 2020”, której ważnym elementem
jest polityka spójności społecznej. W przedmiotowej strategii wyróżnia się trzy
komplementarne priorytety:
 rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
 rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o
wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i
terytorialną7.
Realizacja takiego projektu jest możliwa w zbiorowości, której
członkowie są przeświadczeni, że społeczeństwo jest wspólnotą w działaniu
ukierunkowanym na wspólne dążenie do osiągnięcia dobrostanu niezależnie od
naturalnego zróżnicowania jednostek wynikającego z nierówności ludzkich
talentów i różnorodności zewnętrznych uwarunkowań. Stąd też przyjmuje się
że program zaprezentowany w Strategii Europa 2020 może być skutecznie

5

Cyt. za: S. Pinker: Nowe Oświecenie. Zysk i S-ka. Poznań 2018, s. 201.
M. Witkowska: Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. WAiP. Warszawa 2008.
7
KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego
zrównoważonego rozwoju.
6
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realizowany we wspólnocie wolnych wspierających się nawzajem ludzi, którzy
dążą do tych wspólnych celów metodami demokratycznymi.
Ważną rolę w realizacji programu zaprezentowanego w Strategii Europa
2020 przypisuje się edukacji. Edukacja bowiem to dziedzina kluczowa z
punktu widzenia formowania kapitału społecznego. W tym kontekście
interesującą kwestią jest kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji ludzi
we wdrażaniu tego projektu. Jednym z mierników skuteczności w tym zakresie
jest poziom świadomości ludzi uczestniczących w realizacji tej strategii, który
jest pochodną aktywności w obszarze edukacji dla pokoju i upowszechnienia
wiedzy dotyczącej wdrażanych aktualnie programów polityki społecznogospodarczej.
Analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego w Polsce wskazuje,
że na poziomie podstawowym i średnim nie jest wyeksponowana expressis
verbis problematyka wychowania dla pokoju, którego ważnym elementem jest
współpraca międzynarodowa.
Na poziomie podstawowym kształcenie i wychowanie w szkole
podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i
społecznych uczniów. Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości
narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i
zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i
lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Szkoła dba o wychowanie
dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,
kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym
upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do
działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.
Z kolei na poziomie średnim - kształcenie ogólne w szkole
ponadpodstawowej tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament
wykształcenia,
umożliwiający
zdobycie
zróżnicowanych
kwalifikacji
zawodowych, a następnie ich doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając
proces uczenia się przez całe życie.
W obszarze „Sprawy międzynarodowe” na poziomie podstawowym w
odniesieniu do Unii Europejskiej uczeń przedstawia podstawowe korzyści
związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej dla pracowników i osób
podróżujących; znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych w
swojej gminie lub swoim regionie. Na poziomie średnim zaś, uczeń wymienia
obowiązujące akty prawa pierwotnego Unii Europejskiej … , przedstawia
najważniejsze instytucje … , prawa obywatela Unii Europejskiej; rozważa
kwestię korzyści i kosztów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej8.

8

Podstawa programowa kształcenia ogólnego 2018/2019.
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W ukierunkowanych w taki sposób działaniach edukacyjnych nie
odnajdujemy sformułowanych wprost odniesień aksjologicznych leżących u
podstaw edukacji dla pokoju ani też wartości stanowiących fundament
powołania i funkcjonowania Unii Europejskiej. W badaniach rozpoznawczych
przeprowadzonych na grupie studentów jednej z uczelni pedagogicznych w
Polsce skupiono się na dwóch ważnych, jak się wydaje, kwestiach: edukacji
dla pokoju i problematyce dotyczącej programu zawartego w Strategii Europa
2020.
Przyjęto przy tym, że wskaźnikiem ilustrującym skłonność do współpracy
jest opinia respondentów dotycząca zaangażowania na rzecz pokoju
traktowanego jako wartość oraz opinie charakterystyczne dla postawy
nacjonalistycznej, wyrażającej się w przekonaniu, że naród jest nadrzędną i
najwyższą wartością.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że około 57 % respondentów
deklaruje, że pokój należy do tych wartości wokół których skupiają, bądź
skłonni są zaangażować swoje działania. Oznacza to, że około 43 % badanych
nie podziela tego przekonania. Wyniki te zilustrowane są na rys. 1.

Pasywna postawa
Aktywnośd na rzecz pokoju
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Rys.1. Deklaracja dotycząca zaangażowania
na rzecz pokoju jako wartości

Zilustrowane na rys. 1. dane wskazują, że znaczna część badanych –
około 43% nie identyfikuje pokoju jako wartości fundamentalnej dla
organizacji życia jednostki i zbiorowości społecznej. Może to oznaczać, w
odniesieniu do tej kategorii badanych, większą niż przeciętna skłonność do
akceptacji radykalnych działań w relacjach międzyludzkich. Interesujące
wyniki badań dotyczą opinii respondentów w odniesieniu do postaw
charakterystycznych dla orientacji nacjonalistycznej. Dane dotyczące
deklaracji w tym zakresie zawarte są w tabeli 1 i zilustrowane graficznie na
wykresie 2. W tym przypadku postawę specyficzną dla orientacji
nacjonalistycznej deklaruje około 40% badanych i niemal tyle samo jest
przeciwnego zdania, a około 20 % respondentów nie ma zdania w tej sprawie.
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Tabela 1
Charakterystyka opinii respondentów dotyczących
wartościowania nadrzędności interesów narodu
wobec interesów jednostki, grupy i innego narodu

W odniesieniu
do:
Jednostki
Grupy
Innego narodu

Czy wg Pana/Pani opinii interes własnego narodu jest nadrzędny
wobec interesu jednostki, grup społecznych, innych narodów?
Nie i zdecydowanie
Nie mam zdania
Tak i zdecydowanie
nie
tak
43 %
17 %
40 %
34 %
20 %
43 %
37 %
23 %
40%

Zaprezentowany wyżej rozkład można odnieść do teorii, w ramach której
przyjmuje się, że skłonność do kategoryzowania grup społecznych może
przekładać się na zjawisko dehumanizowania grup obcych i faworyzowania
grupy własnej.
50%
45%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nie i zdecydowanie nie

Nie mam zdania
jednostka

grupa

Tak i zdecydowanie tak

inny naród

Rys. 2. Opinie respondentów dotyczące wartościowania nadrzędności
narodu wobec interesów jednostki, grupy i innego narodu.

Istotną z punktu widzenia pedagogów i realizowanych przez nich
programów wychowawczych jest w tym przypadku wyjaśnianie mechanizmów
tworzenia warunków do współpracy międzygrupowej w sytuacji sprzeczności
interesów. Z kolei jako jeden ze wskaźników zaangażowania w realizację
polityki wynikającej ze Strategii Europa 2020 można uznać poziom wiedzy
dotyczącej priorytetów tej strategii. Respondenci zapytani o kontakt z
problematyką spójności społecznej na etapie edukacji szkolnej (na
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przedmiotach: wiedza o społeczeństwie, historia, podstawy przedsiębiorczości,
inne) niemal w 67 % udzielili odpowiedzi przeczącej. Podobnie in gremio nie
zetknęli się na etapie edukacji szkolnej z opracowaniem Strategia Europa
2020. Dane dotyczące oceny przez badanych studentów poziomu opanowania
kompetencji kluczowych z języka obcego, technologii IT oraz z
przedsiębiorczości zawarte są w tabeli 2 i zilustrowane na rys. 3.
Tabela 2
Ocena poziomu wybranych kompetencji kluczowych
Przedmiot oceny

Poziom słaby i przeciętny

Język obcy

40 %

Poziom dobry i bardzo
dobry
60 %

Informatyka
Przedsiębiorczość

47 %
86 %

53 %
14 %

Pojęcie kompetencji kluczowych zdefiniowane zostało w dokumentach
UE. Są to kompetencje, które wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i
rozwoju
osobistego, przyjmowania aktywnej postawy obywatelskiej,
osiągnięcia integracji społecznej i zatrudnienia.
100%
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Język obcy

Informatyka

Poziom przecietnyi słaby

Przedsiębiorczośd

Poziom bardzo dobry i dobry

Rys. 3. Ocena poziomu wybranych kompetencji kluczowych

W ramach zbioru ośmiu kompetencji kluczowych można wyróżnić takie,
które mają szczególne znaczenie dla realizacji spójności społecznej. W
przypadku niniejszych badań przyjęto, że do tych kompetencji należy zaliczyć
kompetencje w zakresie języka obcego, informatyki i przedsiębiorczości.
Zaprezentowane wyżej dane, zilustrowane na rysunku 3, prezentują wyniki
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samooceny osiągnięć uzyskanych w procesie edukacji w wymienionych
obszarach. Na uwagę zasługuje dość niska samoocena poziomu kompetencji w
obszarze przedsiębiorczości, ale deklarowany poziom osiągnięć w pozostałych
dziedzinach wskazuje na znaczne możliwości podniesienia efektywności
kształcenia w tych obszarach.
Odpowiadając na pytanie dotyczące kształtowania w trakcie edukacji
szkolnej postaw sprzyjających wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym respondenci wyróżnili dwie zasadnicze kategorie osób:
niepełnosprawnych i osoby starsze. W mniejszym stopniu rodziny
patologiczne, migrantów zarobkowych i osoby bezrobotne, a na zdecydowanie
zmarginalizowaną grupę w tej kwestii wskazali osoby LGTB.
Ważną, jak się wydaje, okolicznością w kształtowaniu społeczeństwa
włączającego jest ocena znaczenia określonych czynników dla efektywności
podejmowanych działań w tym zakresie. Badani studenci uznali że najbardziej
znaczącym czynnikiem w tej kwestii jest właściwie prowadzona edukacja oraz
demokratyczne społeczeństwo. Dalsze miejsca w tym rankingu zajmują:
polityka społeczna, przestrzeganie prawa i dostęp do rynku pracy. Dalekie
miejsce zaś zajmuje sposób dystrybucji bogactwa.
Zaprezentowane wyżej wyniki badań wskazują, że w trakcie edukacji
szkolnej na wszystkich jej etapach uczniowie i studenci w niewielkim zakresie
uczestniczą w zajęciach poświęconych rozwiazywaniu bieżących problemów
ludzi i zbiorowości. Przykładem takich zagadnień są kwestie poświęcone
wdrażaniu polityki społecznej Unii Europejskiej w ramach Strategii Europa
2020. Znaczenie tej wiedzy z punktu widzenia podstawowych wartości i zasad
współczesnej demokracji oraz harmonijnego rozwoju społeczeństw należy
uznać za podstawowe. Wiodącym motywem tej strategii jest bowiem polityka
spójności społecznej, którą można traktować jako jeden z ważnych aspektów
edukacji dla pokoju.
Analiza treści nauczania zawartych w podstawach programowych oraz
praktyka edukacyjna, która egzemplifikuje się
w wypowiedziach
respondentów wskazuje na bardzo ograniczony udział w procesie kształcenia,
problematyki dotyczącej rozwiązywania aktualnych problemów ludzi i
zbiorowości w zakresie wiodącej polityki krajów członkowskich Unii
Europejskiej. Polityka ta koncentruje się wokół projektów powiązanych z
działaniami na rzecz spójności terytorialnej i społecznej. Uzyskanie sukcesów
w tej dziedzinie powinno przyczynić się do ugruntowania w percepcji
społecznej takich wartości jak: zapewnienie pokoju, demokracja, państwo
prawa, solidarność i poszanowanie praw jednostki. Jednocześnie wyniki
przeprowadzonych badań wskazują na niedostateczne zaangażowanie
potencjału edukacyjnego w realizację tego projektu.
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Ян Сікора

ОСВІТНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ СУСПІЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
ЯК ПРАГМАТИЧНА ІЛЮСТРАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ МИРУ
Анотація. Розглядаються питання щодо участі системи освіти в реалізації
основних напрямів діяльності, спрямованої на реалізацію політики єдності ЄС у
Польщі як важливого чинника активної діяльності у сфері миру. Основною
передумовою аналізу, результати якого викладено у статті, є переконання, що
для збереження миру в кожному аспекті міжособистісних відносин
є дуже
важливим. Досягнення такої мети пов'язане зі створенням відповідних умов, що
сприяють співпраці у вирішенні людських проблем в умовах демократично
організованої держави і в глобальному масштабі. З ураїуванням дослідницьких
результатів здійснено попередній діагноз щодо ефективності освітньої діяльності в
цій сфері. Отримані результати свідчать про недостатнє представлення цієї
проблеми в програмах освіти та освітньої практики. Виявлено, під час шкільної
освіти на всіх її етапах учні недостатньо беруть участь у заходах, присвячених
вирішенню поточних проблем людей і громад, включаючи ключові питання
реалізації соціальної політики, розкриті в стратегії Європа – 2020 р., відображені
в деклараціях про преференції у сприйнятті власних та іноземних груп. У цьому
контексті загальноприйнятою тенденцією до дегуманізації іноземних груп і
підтримці власної групи є важливим завданням для освітян пояснити ці механізми і
створити умови для міжгрупового співробітництва в ситуації конфлікту інтересів.
Водночас респонденти критично оцінюють ефективність системи освіти у
формуванні ключових компетенцій, які є важливим інструментом формування
соціальної згуртованості. Це свідчить про недостатнє використання потенціалу
системи освіти в діяльності, спрямовуваній на реалізацію політики соціальної
згуртованості як одного з видів миротворчої діяльності.
Ключові слова: освіта для миру, соціальна згуртованість, ключові
компетенції
Yan Sikora

EDUCATIONAL ASPECTS OF POLITICS OF SOCIAL UNITY AS A
PRAGMATIC WORK ACTIVITIES ILLUSTRATION FOR PEACE
Summary. The subject of the article is the issue related to the involvement of
the education system in the implementation of the basic directions of activities in the
implementation of the EU cohesion policy in Poland as an important factor of activity
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for peace. The basic premise of the analysis undertaken in the article is the conviction
that it is essential to maintain peace in every dimension of interpersonal relations.
Achieving such a goal is related to creating attitudes conducive to cooperation in
solving human problems in the conditions of a democratically organized state and on
a global scale. Against the background of the results of exploratory research, a
preliminary diagnosis was made regarding the effectiveness of educational activities
in this area. The obtained research results indicate insufficient exposure of the subject
matter in education and educational practice programs. As a result, during school
education at all its stages, students participate to a small extent in activities devoted
to solving current problems of people and communities, including key issues in the
implementation of social policy exposed in the Europe 2020 Strategy in the EU
strategy, reflected in declarations regarding preferences in the perception of own and
foreign groups. In this context, the commonly occurring tendency to dehumanize
foreign groups and favor the own group seems to be an important task for educators
to explain these mechanisms and create conditions for intergroup cooperation in a
situation of conflicting interests. At the same time, respondents critically assess the
effectiveness of the education system in the area of shaping key competences, which
are an important instrument for forming social cohesion. This means incomplete
utilization of the potential of the education system in activities for the implementation
of social cohesion policy as a type of peace-building activity.
Key words: education for peace, social cohesion, key competences.
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Іван Грищенко, Тетяна Власюк

НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДОСВІД
Анотація. З метою аналізу питань економіки освіти здійснено
бібліометричне дослідження авторефератів дисертацій захищених у 2001-2018 рр.
Виявлено динаміку кількості захищених дисертаційних робіт за роками,
спеціальностями та містами, де сконцентровані економічні школи, що займаються
проблематикою системи освіти в Україні. Визначено, що досліджуваний період в
Україні захищено більше двохсот кандидатських та докторських дисертацій з
проблем економіки освіти, зокрема 25 докторських дисертацій. Посилено увагу до
розгляду окресленої проблеми упродовж останніх п’яти років. Найбільше
наукових досліджень здійснено за спеціальностями: економіка та управління
підприємствами, економіка і управління національним господарством) та
демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Відомими науковими
осередками з дослідження економічної діяльності у системі вищої освіти є міста
Київ, Донецьк (до 2014 р.), Львів. Доведено, що більшість досліджень спрямована
на вивчення трьох основних проблем економіки освіти: дослідження та аналіз
чинників, що визначають стан системи освіти та її розвиток (насамперед система
фінансування); внутрішні процеси у системі освіти, її розвиток (сфера практичних
проблем економіки освіти); вплив освіти на розвиток суспільства. Подальший
розвиток національної системи освіти та її адаптація до ринкової економіки,
трансформація та інтеграція в європейське й світове освітянське співтовариство
доцільно здійснювати з урахуванням результатів досліджень, здійснених в системі
університетської освіти.
Ключові слова: система освіти, економічна діяльність, економіка освіти,
заклад вищої освіти.

Вступ. Ефективний розвиток системи освіти в Україні залежить від
результатів реформування закладів вищої освіти (далі – ЗВО), що
сприяють утвердженню суспільства знань, інформаційного суспільства,
економіки заснованої на знаннях. Цими термінами зарубіжні експерти
характеризують специфіку розвитку сучасного суспільства, в якому
університети відіграють вирішальну роль. Стратегічні цілі Європейського
Союзу (так званий Лісабонський порядок денний) у процес трансформації
об’єднаної Європи в суспільство, засноване на знаннях, визначають
особливе значення університетів у процесі економічного розвитку.
Вирішення проблеми забезпечення відповідності української вищої
освіти сучасним і майбутнім потребам розвитку національної економіки і
суспільства передбачає вирішення цілого ряду взаємопов’язаних завдань:
оцінювання стану української вищої освіти і науки на сучасному етапі;
проблеми управління навчальним закладами, маркетингова діяльність та
підвищення конкурентоспроможності українських закладів вищої освіти,
які б дозволили вийти на світовий ринок освітніх послуг; аналіз
державного управління і регулювання системи освіти та інноваційний
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розвиток
сфери
вищої
освіти;
окреслення
теоретичних
питань
моделювання процесів використання потенціалу економіки знань регіонів
та суспільства в цілому тощо. Отже, питання щодо економічної діяльності в
системі освіти України є актуальним як з наукової, так і з практичної точок
зору.
Наразі у вищій освіті, якій властиве прагнення європейської
інтеграції та досягнення європейських стандартів, відбуваються складні
процеси. Важливо враховувати економічну складову розвитку освіти як
виду економічної діяльності в умовах реформування. Економіка освіти
досліджує відносини з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням
благ, що створюються у процесі навчання. Економіка освіти є сферою
наукового пізнання, що пов’язана з економічними аспектами сприйняття,
перероблення, зберігання й використання у діяльності накопиченого
людського інтелектуального досвіду та вивчає економіку закладів освіти 1.
Дослідники, які працюють у сфері освіти, суголосні у тому, що,
витрачаючи кошти на освіту, як особистість, так і суспільство отримують
взаємну вигоду2, 3, 4. Проте чи існує механізм або методика, за якими можна
було б оцінити внесок вищої школи у людський капітал, соціальний або
економічний розвиток України? Питання дискусійне.
Дослідникам, які аналізують вплив рівня освіти на продуктивність
праці, дуже складно визначати питому вагу інтелектуальної складової
серед соціальної і біологічної. Ця проблема є дуже актуальною в умовах
переходу до постіндустріального суспільства, у якому зростає роль
інтелектуальної праці. Серед базових характеристик постіндустріального
суспільства Д. Белл називає провідну роль науки й експансію виробництва
послуг та інформації. У постіндустріальному суспільстві набувають
поширення нові види послуг насамперед у таких сферах, як: охорона
здоров’я,
освіта,
соціальне
обслуговування,
а
також
послуги
професіоналів, наприклад, консалтинг, аудит, проведення досліджень і
оцінювання, обслуговування комп’ютерних систем, здійснення системного
аналізу5.
Результати макродосліджень засвідчують, що чим вищий рівень
економічного розвитку країни, тим більшого значення набуває вища освіта
для економічного зростання. Зокрема, досвід США та Європейського Союзу
1

Грищенко І. М. Професійна освіта в системі економічних досліджень: монографія.
– Київ: Грамота, 2014. – 384 с.
2
Алимова Н. К., Пугач В. Н. Экономика образования: развитие взглядов.
Экономика образования. – 2010. – №1. – С.4-29.
3
Ван дер Плуч Ф. Вклад университетов в экономическое развитие. Экономика
образования. – 2010. – № 2. – С.74-80.
4
Гневашева В. А. Образование как фактор производства в информационном
обществе. Alma mater: вестн. высш. шк. – 2009. – №4. – С. 5-14.
5
Белл Д. Третья технологическая революция и ее возможные социальноэкономические последствия. – Москва: Академия, 2004. – 788 с.
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свідчить: чим вищий рівень продуктивності праці в країні та чим ближче
економіка до межі зростання ефективності, тим більше засобів їй необхідно
вкладати у вищу освіту (особливо у післядипломну) для забезпечення
подальшого зростання.
У сучасному світі економіці освіти належить ключова роль у
підвищенні конкурентоспроможності та інноваційності економіки. Нині
університети – це не лише центри з підготовки кваліфікованих фахівців та
навчання громадян, що сприяє приросту людського капіталу, а й центри
створення і поширення нових знань, тобто вони виступають рушійною
силою розвитку економіки.
Академік В. Кремень зазначає, що сучасна людина має постійно
здобувати економічні знання. «Можливо, цьому феномену є більш
глибинне і ще недостатньо вивчене і пояснене прагнення людини.
Можливо, що, крім основних вимірів суспільного буття – інформаційного,
екологічного, технологічного, біологічного тощо, ми є свідками прирощення
темпів розвитку етосу економічного, який стає характерним для сучасного
світу6.
Отже, в умовах інноваційного розвитку змінюється функціональна
роль освіти: із транслятора знань і генератора специфічних навичок і вмінь
вона перетворюється, по-перше, на безпосереднього виробника знань і,
по-друге, на активного учасника процесу трансформації цих знань у нові
продукти, технології та послуги. Відповідно першорядного значення
набуває сфера виробництва, передачі та поширення знань та освіта, що
вимагає ґрунтовних змін насамперед у закладах вищої освіти, бо саме вони
перетворюються на ключовий елемент усіх соціальних і економічних
процесів7. Ураховуючи багатоплановість проблем економічної діяльності
закладів освіти, ця проблема розглядається науковцями з різних аспектів,
що підтверджується захищеними дисертаційними дослідженнями за період
2001-2018 рр. Зважаючи на те, що тематика дисертаційних досліджень
демонструє сучасні проблеми економічної діяльності в системі освіти
України доцільно здійснити їх систематизацію в українській науці.
Метою статті є визначення найбільш актуальних проблем
економічної діяльності закладів освіти з урахуванням специфіки й
особливостей розвитку системи освіти України.
Виклад основного матеріалу. З метою визначення вектору
досліджень проблем і основних аспектів економічної діяльності в системі
освіти України нами систематизовано інформацію (здійснено вибірку в
електронному каталозі авторефератів дисертацій Національної бібліотеки
6 Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі: 2-е вид. – Київ:
Т-во «Знання України», 2010. – 520 с.
7
Ржепішевська В. В. Проблеми та перспективи функціонування вищих навчальних
закладів у регіональній інноваційній системі // Ефективна економіка. – 2013. – №3. –
URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1877.
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України ім. В.І. Вернадського8) за такими напрямами: роки захисту,
спеціальності, місце захисту дисертаційного дослідження.
З 2001 р. освіту почали розглядати як окремий вид діяльності в
Україні у статистичних показниках соціально-економічного стану держави,
що посилило інтерес науковців до вивчення економічної діяльності у
системі освіти. Здійснений аналіз дисертаційних робіт за період 2001 –
2018 рр. засвідчив, що за цей період було захищено більше двохсот
дисертацій (див. рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кількості захищених дисертацій
з проблем економіки освіти у 2001-2018 рр.

З наведених даних видно, що із масиву дисертацій кількість
досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук становить
11,63 %, кандидата наук – 88,37 %. Починаючи з 2006 р., ця
проблематика набула підвищеного інтересу. В останні роки спостерігається
тенденція щодо зростання кількості захищених докторських дисертацій,
всього за період 2001-2018 рр. захищено 25 докторських дисертації, з них
– 15 (60 %) за останні п’ять років.
Захист дисертаційних робіт з проблем економіки освіти в Україні
відбувався за десятьма спеціальностями: 08.00.01 – економічна теорія та
історія економічної думки, 08.00.02 – світове господарство і міжнародні
економічні відносини, 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами,
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 08.00.07 –
демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, 08.00.08 –
гроші, фінанси і кредит, 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит,
8
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08.00.10 – статистика, 08.00.11 – математичні
інформаційні технології в економіці (див. рис. 2).

методи,

моделі

і

Рис. 2. Кількість захищених дисертацій з проблем
економіки освіти за спеціальностями

Найбільше
дисертаційних
досліджень
здійснювалося
за
спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (48
робіт); 08.00.03 – економіка і управління національним господарством (48
робіт) та 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика (38 робіт). Відповідно у структурі дисертаційних досліджень
найбільшу питому вагу займають дослідження з проблем системи освіти на
макрорівні (22,3 %), мікрорівні (22,3 %), демографії, економіки праці,
соціальної економіки і політики (17,7 %). Найменша частина робіт
присвячена статистичним дослідженням у системі освіти (0,9 %), розвитку
продуктивних сил і регіональної економіки (2,8 %) та дослідженням
проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин у
системі освіти (3,7 %) (див. рис. 3).

Рис. 3. Структура дисертацій з проблем економіки освіти
за спеціальностями
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У дослідженнях науковці розглядали проблеми економічної діяльності
на
макрорівні
(проблеми
управління
навчальними
закладами,
маркетингова діяльність та підвищення конкурентоспроможності, розробка
стратегії розвитку закладу освіти); мезорівні (стратегія формування
регіонального ринку освітніх послуг, використання потенціалу економіки
знань регіону); макрорівні (державне управління та регулювання системи
освіти, інноваційний розвиток сфери вищої освіти); мегарівні (розвиток
світового ринку вищої освіти та ринку освітніх послуг) 9.
У працях з економічної теорії висвітлювалися питання трансформації
освіти в умовах становлення економіки знань, особливостей розвитку
освітнього потенціалу, розвитку ринку освітніх послуг, взаємодії ринків
праці та освітніх послуг. У межах спеціальності 08.00.07 – «демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика» вивчалися економічні
умови реформування освіти, регулювання якості підготовки кадрів,
формування
компетенцій
інноваційно-активного
фахівця,
системи
сприяння зайнятості випускників, ефективність використання та розвиток
трудового потенціалу у закладах вищої освіти, регулювання оплати праці в
системі освіти, система відтворення кадрового потенціалу регіону.
Дослідження фінансових аспектів економічної діяльності в системі освіти
розкривають
питання
оптимізації
формування
та
ефективності
використання
фінансових
ресурсів
закладів
освіти,
фінансового
забезпечення дошкільної, загальної середньої та університетської освіти. У
захищених дисертаційних роботах з проблем бухгалтерського обліку,
аналізу і аудиту знайшли відображення проблеми обліку і контролю
доходів, видатків і фінансових ресурсів закладів освіти, обліковоаналітичне забезпечення діяльності ЗВО, система управлінського обліку.
Статистичні дослідження спрямовані на вивчення середньої освіти в
Україні та забезпечення управління регіональною системою вищої освіти.
Упродовж 2001-2018 рр. розроблено математичні методи, моделі та
інформаційні технології, спрямовані на моделювання бізнес-процесів,
системи управління господарською діяльності закладів вищої освіти або
окремими її видами, менеджмент і оцінку якості освітніх послуг, динаміки
попиту на послуги закладів освіти.
Під час проведення досліджень питань у сфері економічної діяльності
у системі вищої освіти виявлено тенденцію формування окремих наукових
осередків з даної проблематики (див. рис. 4).

9

Грищенко І. М. Ретроспективний аналіз дисертаційних досліджень з проблем
економічної діяльності у системі освіти України. Вісник Київського національного
університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. Спецвипуск: Ефективність
організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України:
матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 5 жовтня 2018 р. – Київ,
2014. – С.123-135.
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Рис. 4. Наукові осередки досліджень
з питань економіки освіти в Україні

Так, найбільше дисертаційних досліджень (79 робіт (36,74%))
виконано і захищено у м. Києві, 32 дисертації (14,88 %) – у м. Донецьку
(до 2014 р. включно), 25 – (11,63 %) у м. Львові, 13 – (6,05 %) у
м. Запоріжжя, 10 – (4,65 %) у м. Харків, 9 – (4,19 %) у м. Тернопіль.
Також захисти дисертаційних досліджень відбувалися у містах: Чернігів –
7 робіт (3,26 %), Дніпро – 6 (2,79 %), Полтава – 6 (2,79 %),
Кропивницький – 5 (2,33 %), Луганськ (до 2014 р.), Хмельницький та
Черкаси по 3 (1,4 %), Житомир та Миколаїв – 2 (0,93 %). Поодинокі
захисти дисертаційних досліджень з проблем економічної діяльності в
системі вищої освіти відбувалися у містах: Біла Церква, Вінниця, Ірпінь,
Кременчук, Краматорськ, Одеса, Рівне, Суми, Ужгород, Херсон.
Найбільшими науковими центрами із захисту дисертацій економічного
спрямування з проблем економіки освіти України є ДВНЗ Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, на базі
якого виконано і захищено 17 дисертаційних досліджень (7,9 %),
Донецький національний університет – у період з 2001 до 2014 р.
захищено 15 робіт (7,0 %), Інститут регіональних досліджень (м. Львів),
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) – 10 робіт (4,6 %),
Київський національний університет технологій та дизайну, Харківський
національний університет імені В. Н. Каразіна – по 6 робіт (2,8%), Інститут
економіки та прогнозування Національної академії наук України,
Кіровоградський національний технічний університет – 5 робіт (2,3 %).
За гендерною ознакою 73,95 % усіх робіт захищено жінками,
відповідно
26,05 %
чоловіками.
Аналіз
структури
дисертаційних
досліджень на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
показав (див. рис. 5), що більшість робіт виконано за спеціальністю
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08.00.03 – економіка і управління національним господарством (36 %),
також достатньо науковцями опрацьовані питання демографії, економіка
праці, соціальної економіки і політики (08.00.07) – 20 %, економіки та
управління підприємствами (08.00.04) – 16 %, частка робіт з економічної
теорії та історії економічної думки (08.00.01) – 12 %.

Рис. 5. Структура дисертаційних досліджень на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук

Основну увагу в роботах на здобуття наукового ступеня доктора наук
приділено розвитку системи освіти України, насамперед таким проблемам,
як: розвиток інститутів освітньої системи суспільства роль та роль освіти у
забезпеченні суспільного розвитку; становлення та розвитку глобального
науково-освітнього
простору;
формування
освітнього
потенціалу
суспільства, інноваційного розвитку, планування та прогнозування у сфері
вищої освіти, державного регулювання розвитку освіти; управління
закладами вищої освіти та реалізація стратегії економічного розвитку;
управління та розвитку сфери освіти, регулювання оплати праці,
відтворення людських продуктивних сил; становлення та розвиток
фінансової діяльності закладів освіти і наукових установ; математичні
методи, моделі і інформаційні технології в економіці.
Висновки. За період 2001-2018 рр. в Україні захищено понад
двохсот дисертацій з проблем економіки освіти, зокрема двадцять п’ять
докторських дисертаційних робіт. Підвищена активність вивчення цієї
проблематики спостерігається за останні п’ять років. Найбільшими
науковими осередками з дослідження економічної діяльності у системі
вищої освіти є міста Київ, Донецьк (до 2014 р.), Львів. Узагальнено
проблематику дисертаційних досліджень. Відповідно визначено 3 основні
проблеми.
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По-перше – це дослідження та аналіз чинників, які визначають стан
системи освіти та її розвиток. Одним із визначальних чинників є
фінансування. Система фінансування, з одного боку, це проблема, яку
необхідно вирішувати, а з іншого – це потужний економічний важіль
управління освітою. У цьому контексті найважливішою проблемою, яку
потрібно вирішувати, є питання: хто повинен платити за освіту мільйонів
людей від народження до глибокої старості? У багатьох країнах прийнята
концепція багатоканального фінансування, згідно з якою витрати на
навчання покриваються з таких джерел: державного бюджету і бюджетів
місцевих органів (регіональних, муніципальних); оплата навчання тими,
хто навчається або їхніми батьками, залежно від віку тих, хто навчається;
комерційних
структур,
благодійних
організацій,
спонсорів
тощо.
Подальший розвиток національної системи освіти та її адаптація до
ринкової економіки, трансформація та інтеграція в європейське й світове
освітнє співтовариство значною мірою зумовлюється дослідженнями цих
проблем науковцями університетів, які оприлюднюються у докторських
дисертаціях.
По-друге – це внутрішні процеси у системі освіти, її розвиток:
оподаткування освітніх закладів, особливості бухгалтерського обліку,
система оплати праці науково-педагогічних і педагогічних працівників,
маркетинг
і
просування
освітніх
послуг
брендинг
(створення
довгострокової довіри) закладу вищої освіти, бенчмаркінг як інструмент
управління підвищенням якості, що становить сфера практичних проблем
економіки освіти.
По-третє – це вплив освіти на розвиток суспільства. Економічний
вплив освіти на економічне зростання є недостатньо дослідженим, зокрема
вплив освіти на трудові процеси, продуктивність праці (рівень оплати
праці, характер праці тощо) у людей різного віку. Проте більшість
емпіричних
досліджень
підтверджують
наявність
прямого впливу
людського капіталу на зростання продуктивності праці.
Отже, здійснений аналіз дозволив виявити проблемні аспекти, які
залишаються невирішеними на сучасному етапі, а саме: питання
економічної ефективності освітньої діяльності, рентабельності, комерційних
аспектів роботи освітніх закладів, соціальної позиції університетів у рамках
так званої «третьої місії».
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SCIENTIFIC PROBLEMS OF EDUCATION ECONOMICS
IN UKRAINE: TRENDS AND EXPERIENCE
Summary. To demonstrate the degree of coverage of economic issues of
education held bibliometric research of theses’ abstracts approved during 2001-2018
years. Reviewed dynamics of the number of approved dissertations for years,
specialties and cities, where concentrated economic school, involved issues of
education in Ukraine. It was determined that during the period of study in Ukraine are
approved by more than two hundred theses within the master's and doctoral research
work on economic issues of education, particularly during this period twenty-five
approved doctoral theses. Increased activity of consideration outlined the problems
observed in the last five years. The increased activity of consideration of the problems
mentioned above has been observed in the last five years. The largest number of
theses was conducted in specialties: economics and enterprise management,
economics and national economy management and demography, labor economics,
social economy and politics. The largest academic centers for the study of economic
activity in the system of higher education are Kyiv, Donetsk (until 2014), Lviv. The
analysis confirmed that the research focuses on the three main problems studied and
trying to solve the educational economy: research and analysis of factors that
determine the state of the education system and its development (primarily, the
financing system); internal processes in the education system, its development (the
sphere of practical problems of the education economy); the impact of education on
the development of society. The further development of the national education system
and its adaptation to a market economy, transformation and integration into the
European and world educational community are largely conditioned by the research of
these problems by university researchers, which are published in doctoral theses.
Key words: education system, economic activity, education economics,
institution of higher education.
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Iwan Gryszczenko, Tetyana Własiuk

PROBLEMY NAUKOWE EKONOMII EDUKACJI NA UKRAINIE:
TRENDY I DOŚWIADCZENIE
Streszczenie. W celu ujawnienia stopnia pokrycia pytań dotyczących
problemów gospodarki edukacyjnej przeprowadzono bibliometryczną analize
streszczeń obronionych prac w latach 2001-2018. Ocenia się dynamikę liczby
chronionych prac na przestrzeni lat, specjalności i miast, w których szkoły
ekonomiczne koncentrują się na problemach systemu edukacji na Ukrainie. Ustalono,
że w okresie objętym dochodzeniem na Ukrainie obroniono ponad dwieście prac w
ramach studiów kandydackich i doktoranckich na temat problemów edukacji
ekonomicznej, w szczególności w danym okresie obroniono dwadzieścia pięć prac
doktorskich. Zwiększona aktywność rozważania wyżej wymienionych problemów
została zaobserwowana w ciągu ostatnich pięciu lat. Najwięcej prac przeprowadzono
w specjalnościach: ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomia i
zarządzanie gospodarką narodową oraz demografia, ekonomika pracy, ekonomia
społeczna i polityka. Największymi ośrodkami akademickimi zajmującymi się
badaniem aktywności gospodarczej w systemie szkolnictwa wyższego są Kijów,
Donieck (do 2014 r.), Lwów. Analiza potwierdziła, że badania koncentrują się na
trzech głównych problemach badanych i próbują rozwiązać problem gospodarki
edukacyjnej: badania i analiza czynników determinujących stan systemu edukacji i
jego rozwój (przede wszystkim system finansowania); procesy wewnętrzne w
systemie edukacji, jego rozwój (sfera praktycznych problemów gospodarki
oświatowej); wpływ edukacji na rozwój społeczeństwa. Dalszy rozwój systemu
edukacji kraju i jego adaptacja do gospodarki rynkowej, transformacja i integracja z
europejską i światową społecznością edukacyjną są w dużej mierze uwarunkowane
badaniami tych problemów przez badaczy uniwersyteckich, które są publikowane w
pracach doktorskich.
Słowa kluczowe: system edukacji, działalność gospodarcza, ekonomia
edukacji, instytucja szkolnictwa wyższego.
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Ryszard Bera

MOWA NIENAWIŚCI ŹRÓDŁEM PRZEMOCY I AGRESJI
Streszczenie. W podręczniku opracowanym przez Fundację Batorego w
ramach programu «Obywatele dla demokracji» we wstępie stwierdza się, że «mowa
nienawiści to forma przemocy. Mowa nienawiści to przestępstwo. Każdy ma prawo do
ochrony przed mową nienawiści. Każdy ma obowiązek reagować na mowę
nienawiści». Należy podkreślić, że nienawiść ma niszczycielskie skutki, a wszystko
zaczyna się od słów pogardy, agresji werbalnej, dehumanizacji potencjalnej ofiary,
odmawiania jej prawa do życia we wspólnej przestrzeni społecznej. Problematyce tej
poświęcony jest niniejszy tekst, który ma charakter przeglądowy. Zostaną w nim
przedstawione teoretyczne i prawne aspekty odnoszące się do mowy nienawiści oraz
przywołane wybrane wyniki badań ukazujące skalę tego zjawiska i jego wpływ na
przemoc i agresję w życiu społecznym.
Słowa kluczowe: mowa nienawiści, nietolerancja, przemoc, agresja

Teoretyczne i prawne aspekty mowy nienawiści
W sytuacji marginalizacji różnych grup społecznych z powodu
odmawiania im patriotyzmu, prawa do odmienności i różnorodności nie da się
budować społeczeństwa silnego gospodarczo i wewnętrznie spójnego opartego
na wartościach demokratycznych i pluralizmie, które to wartości gwarantują
nam trwałe miejsce w europejskiej wspólnocie narodów. Siła bowiem
społeczeństwa tkwi w zagwarantowaniu wszystkim obywatelom prawa do
równego traktowania i uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym,
gospodarczym czy kulturalnym. Tolerancja i szacunek dla innych staje się
niezbędna aby można było żyć wspólnie, poszukiwać tego co nas łączy, a nie
tego co dzieli, co powoduje, że wszyscy mają poczucie, że są u siebie. Pełna
inkluzja społeczna to klucz do rozwoju każdego społeczeństwa i jego
sukcesów, tak w wymiarze ogólnym, jak i jednostkowym.
Obecnie poważnym zagrożeniem jest nasilająca się mowa nienawiści w
przestrzeni publicznej w Polsce, będąca źródłem nietolerancji i prowadząca do
agresywnych zachowań. Jest próbą marginalizacji różnych grup społecznych
lub osób publicznych, stanowi istotną barierę budowy trwalej wspólnoty, w
której jest miejsce dla osób o różnych poglądach politycznych, wierzeniach
religijnych czy orientacji seksualnej. Żadne przekonania sprzeczne z
przekonaniami większości ludzi nie mogą eliminować nikogo z życia
publicznego, nikt nie może czuć się gorszy bo jest inny, nie mieści się często
w stereotypie osób zamkniętych w swoim świecie pełnym strachu i lęku przed
Innymi, Obcymi. Otwartość i empatia musi
wziąć górę nad tymi
uprzedzeniami i negatywnymi emocjami.
Historia mowy nienawiści jest tak długa jak życie społeczne. Jednak
współcześnie w dobie mediów elektronicznych i portali społecznościowych
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nabiera szczególnego charakteru, stając się poważnym zagrożeniem. Ponadto
we współczesnym świecie mowa nienawiści powszechnie jest uważana za
poważne naruszenie praw człowieka. Dlatego tak ważne jest, w jaki sposób
opisujemy nasz świat, bo język jakim się posługujemy każdego dnia,
kształtuje społeczną świadomość i ludzkie postawy. Przepełniony nienawiścią
jest odbiciem nietolerancji, może prowadzić do agresji i przemocy oraz w
konsekwencji tragicznych skutków. Dowodzą tego liczne przykłady z życia
społecznego. Niestety, niektórzy z różnych stron politycznej sceny chcą zbijać
często na tym kapitał polityczny, nie licząc się z negatywnymi
konsekwencjami mającymi długofalowy charakter w życiu społecznym.
Według Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy „mowa
nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy
usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne
nienawiści bazujące na nietolerancji m.in. nietolerancje wyrażającą się w
agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec
mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu” 1.
W opinii Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP „mowa
nienawiści to odpowiednik angielskiego terminu „hate speech”- wypowiedzi
ustne i pisemne (…) lżące, obrażające, wyszydzające i poniżające grupy i
jednostki z powodów po części od nich niezależnych – takich jak przynależność
rasowa, etniczna, religijna a także płeć, preferencje seksualne (…)” 2.
W praktyce zdaniem Nijakowskiego można wyróżnić sześć wyznaczników
mowy nienawiści:
 Nadmierne uogólnianie negatywnej cechy - negatywne stereotypy grup
obcych;
 Przypisywanie szczególnie negatywnych cech lub uczynków osobom lub
grupom;
 Uwłaczająca leksyka, dehumanizacja - analogie, metafory;
 Lekceważenie, podważanie rytuałów poważania - protekcjonalne
traktowanie, okazywanie wyższości, niedopuszczanie do głosu;
 Katalogi i zestawienia – katalogi demaskujące np. Żydów, Romów, gejów
itp.;
 Przedmiot nienawiści – płeć, kolor skóry, narodowość, etniczność,
orientacja seksualna, niepełnosprawność, język ojczysty itd. 3.
A zatem jest to upubliczniona nietolerancja i przemoc werbalna, wyraz
nienawiści kolektywnej, adresowanej do zbiorowości naturalnych, do których
1

Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on
"hate speech", Rada Europy, 1997, s. 107.
2
S. Łodziński, Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i
etnicznych w Polsce, Raport nr 219, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych Kancelarii
Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, 2003.
3
L. Nijakowski, Mowa nienawiści w świetle teorii dyskursu, [w:]: A. Horolests (red.),
Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2008, s. 117-127.
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nie przynależy się z racji swobodnie wybranych przekonań 4. Należy przy tym
odnotować, że nie wszystkie agresywne wypowiedzi np. w sieci można określić
jako mowę nienawiści. Jest to tzw. hejtowanie przekraczające co prawda
granice kultury wypowiedzi, ale nie spełniające warunków zakwalifikowania
ich do kategorii mowy nienawiści.
Rozpatrując problem mowy nienawiści zwraca się uwagę, że nie można
ograniczać wolności słowa jako jednej z podstawowych swobód obywatelskich.
Jednak taką granicą staje się godność drugiego człowieka, jego poczucie
bezpieczeństwa, prawo do podmiotowego funkcjonowania w życiu społecznym.
W polskim kodeksie karnym stwierdza się: „Kto publicznie znieważa
grupę ludności albo poszczególna osobę z powodu jej przynależności
narodowej,
etnicznej,
rasowej,
wyznaniowej
albo
z
powodu
jej
bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej
osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 5. Nie wspomina się tu, co
prawda, o mniejszościach seksualnych, ale w kodeksie cywilnym są artykuły
mówiące o ochronie dóbr osobistych człowieka, w tym ochronie czci i
wizerunku6.
Wybrane badania dotyczące mowy nienawiści
Problem mowy nienawiści coraz częściej staje się przedmiotem badań i
analiz
nie tylko ośrodków akademickich, ale także wyspecjalizowanych
instytucji i stowarzyszeń oraz różnych inicjatyw społecznych realizowanych w
ramach projektów unijnych (CBOS, Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW,
Fundacja im. Stefana Batorego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Biuro Studiów i
Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP). Szeroko publikowane wyniki z tych badań
wskazują, że w ostatnich latach wzrósł odsetek osób mających do czynienia z
mową nienawiści w mediach i sytuacjach codziennych. W mediach
tradycyjnych, w których powinna być większa odpowiedzialność za słowo,
również częściej pojawia się mowa nienawiści.
Prowadzone w ostatnich latach badania7 wskazują, że młodzi Polacy
spotykają się z mową nienawiści przede wszystkim: w Internecie, w trakcie
rozmów w miejscach publicznych, w telewizji, na murach w postaci tekstu,
rysunków, w prasie, w czasie demonstracji ulicznych, w radiu, na imprezach
sportowych i w innych miejscach np. przystanki komunikacji, kluby, miejsca
pracy.

4

Por. S. Łodziński, op. cit.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
6
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
7
M. Bilewicz, M. Marchlewska, W. Soral, M. W. Wiśniewski, Mowa nienawiści. Raport z
badań sondażowych, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, 2014.
5
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Natomiast dorośli jako główne źródło mowy nienawiści podają telewizję
oraz codzienne rozmowy na ulicy. Najczęstszymi obiektami mowy nienawiści
są w naszym kraju uchodźcy i mniejszości seksualne, wyznawcy islamu,
Romowie
i
czarnoskórzy.
Chodzi
tu
o
drastyczne
wypowiedzi
antymuzułmańskie, obraźliwe określenia islamofobiczne, które
częściej
pojawiają oprócz w mediach elektronicznych także w prasie. Na mowę
nienawiści antysemicką w Internecie zwróciło uwagę 75% badanej młodzieży,
80% - dostrzegło wypowiedzi islamofobiczne. Sposób obrażania w Internecie
przejawia się również jako jedna z form cyberprzemocy. Młodzi podkreślają, że
debata online przekracza granice kultury.
Można więc skonstatować, ze młodzież obecnie jest wręcz zanurzona w
rzeczywistości pełnej nienawistnych wypowiedzi pod adresem mniejszości. Co
jest szczególnie niebezpieczne, bo w konsekwencji prowadzi do zaniku norm
społecznych, przyzwolenia na przemoc wobec obcych i innych. Dostrzega się
też prawidłowość, że na stosowanie mowy nienawiści najbardziej podatni są
nastolatkowie, bezkrytycznie chłoną ksenofobiczne hasła i treści. Z badań
przeprowadzonych w ubiegłym roku przez A. Bocheńską-Brandt wynika, że
Polacy bardzo negatywnie wypowiadają się o takich nacjach jak: Syryjczycy,
Żydzi, Rosjanie czy Nigeryjczycy.
Arabowie to fanatyczni muzułmanie, silna tradycja i brak szacunku dla
kobiet, bardzo konserwatywni. Żydzi w ocenie Polaków to przede wszystkim
ludzie żądni władzy i pieniądza, preferujący koszerne jedzenie, przebiegli i
chytrzy, chciwi, wyróżniający się życiowym cwaniactwem. Natomiast Rosjanie
kojarzą im się z wódką i pijaństwem, mafią i złodziejstwem, kłamstwem, i ze
skrajnościami: biedą i luksusem, powszechnym jednak „dziadostwem”.
Według badanych, Afrykanie to ludzie tańca i zabawy, brudni, żyjący w
brutalnym środowisku, gdzie często mają miejsce ataki radykalnych grup
muzułmańskich. W przypadku stosunku naszych rodaków do wyznawców
innych religii wynika, że Polacy mają zdecydowanie negatywny stosunek
wobec wyznawców islamu, uważając, że kontakt z wyznawcami tej religii grozi
utratą tożsamości. Negatywną postawę przejawiają także wobec wyznawców
religii mojżeszowej. Nieco mniej są uprzedzeni
wobec osób wyznania
8
prawosławnego . Badania przeprowadzone w roku okresie 2018-2019 wśród
1200 uczniów klas maturalnych i studentów ostatniego roku studiów w ramach
projektu ogólnopolskiego pn. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu
społecznym” realizowanego przez Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa przy
Komitecie Nauk pedagogicznych PAN wskazują, że młodzież krytycznie ocenia
polskie społeczeństwo pod względem tolerancji. Co trzeci badany (34,0%)
stwierdza, że nasze społeczeństwo jest nietolerancyjne, a bez mała co drugi
8

A. Bocheńska-Brandt, Dystans społeczny emigrantów polskich wobec Obcych w
nowym środowisku społeczno-kulturowym (niepublikowana rozprawa doktorska w UMCS),
Lublin, 2018.
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respondent (47,5%) uważa, iż jest ono dość tolerancyjne, ale nie zawsze. O
braku tolerancji świadczy brak szacunku dla innych, tylko dlatego, że są
takimi jakimi są oraz brak szacunku dla ich poglądów, wierzeń i upodobań.
Jedynie co piąty badany (18,5%) w pełni pozytywnie, pod tym względem,
ocenia polskie społeczeństwo. W tym 4,7% jest zdania, iż jest ono bardzo
tolerancyjne a 2,1%, że wykazuje się nazbyt wysoką tolerancją.
Młodzież za najważniejszą cechę tolerancji uznaje postawę, która
wyklucza dyskryminację. Tolerancja jawi się młodym ludziom jako przede
wszystkim szacunek dla innych oraz ich poglądów (42,3%) oraz poszanowanie
zachowań innych ludzi (13,3%). Zbliżony wynik dotyczy otwartości na innych
(13,2%), zrozumienie okazywane innym (12,8%), postawa wykluczająca
dyskryminację (10,5%) oraz obojętność wobec otaczającego świata (7,8%).
Badana młodzież szkolna i studenci w zdecydowanej większości uważają
się za osoby tolerancyjne (80,0%). Nie potrafi siebie ocenić co siódmy
respondent (14,2%), a nieliczni (4,9%) uważają siebie za osoby
nietolerancyjne.
Najbardziej
tolerancyjni
są
studenci
kierunków
humanistycznych i kobiety, w odróżnieniu od młodzieży szkolnej klas
maturalnych i mężczyzn. Jednak w ocenie 2/3 badanych (65,2%) uchodźcy są
niebezpieczni i stanowią zagrożenie. Nie podziela tego przekonania częściej niż
co siódmy respondent (13,4%). Pozostali (21,4%) nie mają ukształtowanej
opinii na ten temat.
Osoby dostrzegające zagrożenia wskazują najczęściej na dotarcie
terrorystów do Europy (62,2%), w tym do Polski, wzrost przestępczości
(55,7%),
wzrost
bezrobocia,
odbieranie
pracy
Polakom
(45,1%),
nacjonalizmu i rasizmu oraz ataki z tym związane (44,5%), zagrożenie dla
religii i kościoła „islamizacją” (36,4%) oraz przenoszenie chorób (31,8%).
Tylko 6,3% badanych uważa, iż nie ma żadnych zagrożeń ze strony
uchodźców.
Aż 2/3 badanych (66,8%) stwierdziła, że nie wyraziłaby zgody na to aby
pomóc osobie innej narodowości w potrzebie i nie przyjęłaby jej do własnego
domu. W tym 46,3% to osoby, które wyraziły nadzieję, ze nigdy nie będą w
takiej sytuacji, 12,6% jednoznacznie stwierdziły, że nie lubią obcych, a 7,9%
jest zdania, ze każdy powinien sobie sam radzić.
Natomiast co piąty badany uczeń i student (18,8%) zadeklarował, że
udzieliłby pomocy osobie innej narodowości i nawet przyjąłby ją do domu,
ponieważ uważa, że trzeba pomagać innym w potrzebie. Co siódmy
respondent (14,3%) zrobiłby to, ale tylko w przypadku gdyby osobę taką
przyprowadził do niego urzędnik państwowy.
W przypadku osób o innej orientacji seksualnej, badana młodzież
stwierdza, że jej najbliższe otoczenie jest podzielone. Co trzeci respondent
(36,3%) uznaje je za tolerancyjne, zbliżony odsetek (33,5%) jest przeciwnego
zdania i twierdzi o braku tolerancji w społeczeństwie w odniesieniu do tych
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osób, a 30,2% nie potrafi ocenić tej sytuacji. Bez mała co drugi badany
(46,9%) opowiada się za legalizacją związków par homoseksualnych.
Przeciwnego zdania jest częściej niż co czwarty respondent (28,4%), a
pozostali nie mają zdania (24,7%).
Według badanych do czynników, które wpływają na wzrost nietolerancji
w Polsce można zaliczyć: stereotypy i uprzedzenia, brak empatii i zrozumienia
dla innych ludzi, poczucie zagrożenia ze strony obcych, brak otwartości i
gotowości do zmian, niewłaściwie pojmowany patriotyzm prowadzący do
postaw nacjonalistycznych, ideologia polityczna i religijna
czy też brak
9
edukacji i wiedzy na temat „Inności” .
Konkluzje. Według badanych postawę tolerancji kształtuje się przede
wszystkim w domu rodzinnym, w przedszkolu i szkole oraz w Kościele. Jak
wynika z tych eksploracji,
brak tolerancji i mowa nienawiści, z którą
spotykają się ludzie bez względu na wiek, przekłada się na ich niechętny
stosunek do Obcych, Innych. Niestety w mowie nienawiści wielu osób nie
widzi nic złego. Obraz ten kształtuje postawy i uprzedzenia, sprzyja nienawiści
i agresji werbalnej. Niekiedy nawet fizycznej.
Eksperci są zgodni, że kontakt z mową nienawiści powoduje spadek
wrażliwości na nią10. Jest to typowe zjawisko kuli śniegowej. Im jest tego
więcej w otoczeniu, tym więcej używa się tego języka, tym bardziej zanikają
wszelkie normy, wrażliwość i empatia. Obserwacja przejawów łamania norm
społecznych sprawia, że członkowie społeczeństwa sami stają się mniej
skłonni ich przestrzegać. Kontakt z mową nienawiści może skłaniać do
większych uprzedzeń w stosunku do grup obrażanych, które w tych
wypowiedziach są dehumanizowane, przedstawiane jako zagrożenie dla
społeczeństwa. Szczególnie destruktywnie wpływa ona na młodzież, która w
okresie adolescencji formułuje swoją tożsamość, kształtują się jej postawy i
przekonania obywatelskie. W konsekwencji dochodzi do wzrostu przemocy
9

A. Lewicka-Zelent, A. Skrabacz, A. Karłyk-Ćwik, A. Lastoa, E. Trojanowska, Zjawiska
patologiczne w życiu społecznym w ocenie badanej młodzieży, [w:] R. Bera, S.M. Kwiatkowski
(red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Warszawa, Wyd. APS (w
druku), 2019.
10
Zob. m. in. S. Kowalski, M. Tulli, Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści,
Warszawa, Wyd. W.A.B., 2003; A. Bulandra, J. Kościółek, M. Zimoch, Mowa nienawiści w
przestrzeni publicznej. Raport z badań pracy w 2014 roku, Kraków, Stowarzyszenie
INTERKULTURALNI PL. Fundacja Dialog-Pheniben, 2015; M. Bilewicz, M. Marchlewska, W.
Soral, M. W. Wiśniewski, Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych, Warszawa, Fundacja
im. Stefana Batorego, 2014; M. Felisiak, Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy
nienawiści. Komunikat z badań, Warszawa, CBOS, 2007; D. Bychawska - Siniarska, D.
Głowacka (red.), Mowa nienawiści w Internecie. Jak z nią walczyć?, Warszawa: Helsińska
Fundacja Praw Człowieka, 2013; A. Szul-Szywała, Przestępstwa z nienawiści w polskim
prawie, [w:] A. Lipowska-Teutsch, E. Ryłko (red.), Przemoc motywowana uprzedzeniami.
Przestępstwa z nienawiści, Warszawa, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, 2007; M.
Wiśniewski, K. Hansen, M. Bilewicz, W. Soral, A. Świderska, S. Bulska, Mowa nienawiści,
mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych,
Warszawa, Fundacja im. Stefana Batorego, 2017.
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werbalnej, językowej, ale też czasami przemocy fizycznej i akceptacji dla
takiej przemocy zarówno wśród młodzieży, jak i wśród dorosłych oraz
wykluczaniu pewnych grup społecznych z życia publicznego. Co jest
niewątpliwie bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.
Powstrzymywanie przenikania mowy nienawiści do debaty publicznej i
życia codziennego dokonać mogą przede wszystkim politycy, a zwłaszcza ci,
którzy mają realną władzę i instrumenty prawne, sami też dbając o właściwy
kształt relacji społecznych oraz poziom debaty w pluralistycznym
społeczeństwie. Trudną do przecenienia rolę mają do odegrania media, w tym
portale społecznościowe, TV czy radio i prasa. To także wyzwanie
dla
edukacji, w której ważne miejsce ma do spełnienia zarówno dom rodzinny,
szkoła i Kościół. Sądzę, że jest miejsce w ramach prowadzonych godzin
wychowawczych, przedmiotów społecznych i katechezy prowadzonej przecież
w szkołach, do podejmowania tej problematyki. Nie potrzeba rewolucji
programowych,
ale
zrozumienia
potrzeby
edukacji,
dostrzeganie
występujących zagrożeń i podejmowanie adekwatnych działań.
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Ришард Бера

МОВА НЕНАВИСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО
НАСИЛЬСТВА ТА АГРЕСІЇ
Анотація. Обґрунтовано ключові аспекти підручника, підготовленого
Фондом Баторія в рамках програми «Громадяни за демократію». У вступі до нього
обґрунтовано положення щодо мови ненависті як форми насильства, а також
наголошено на особливостях мови ненависті як злочину. Підкреслено, що кожен
має право на захист від ненависті, кожна людина має обов’язок реагувати на мову
ненависті. Доведено, що ненависть має руйнівні наслідки, оскільки все
починається зі слів презирства, вербальної агресії, дегуманізації потенційної
жертви, позбавлення її права жити у спільному соціальному просторі. Виділено
теоретичні та правові аспекти мови ненависті та окреслено результати
досліджень, що свідчать про масштаби цього явища і його вплив на насильство та
агресію в суспільному житті.
Ключові слова: мова ненависті, нетерпимість, насильство, агресія.

Ryshard Bera

SPEECH OF HATE AS A SOURCE
OF VIOLENCE AND AGGRESSION
Summary. The introduction to the textbook prepared by the Batory Foundation
within the program «Citizens for democracy» states that «speech of hate is a form of
violence. Speech of hate is a crime. Everybody has a right to be protected against
speech of hate. Everybody is obliged to react to hate speech». It ought to be
emphasized that hatred has devastating effects and everything starts with words of
contempt, verbal aggression, dehumanization of a potential victim, denying this
person a right to live in a common social space. It presents theoretical and legal
aspects related to the speech of hate and selected results of studies, showing the
scale of this phenomenon and its impact on violence and aggression in social life.
Key words: speech of hate, intolerance, violence, aggression.
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Natalia Filipczuk

ROZWÓJ MUZEALNICTWA WSPÓŁCZESNEGO
W KONTEKŚCIE PEDAGOGIZACJI SPOŁECZEŃSTWA
Streszczenie. W artykule uzasadniono, że do retransmisji, przekazywania oraz
opanowania przez publiczność (zwiedzających) osiągnięć kulturalnych niezbędna jest
obecność pośrednika pomagającego komunikować się z przedmiotami kultury
duchowej oraz materialnej, rozwijającego i kształcącego zdolność osoby do poznania,
podziwiania, samodoskonalenia się pod względem estetycznym, intelektualnym oraz
etycznym. W tej potrzebie określone są zarówno podstawowe idee komunikacji
dialogicznej, jak i najważniejsze – geneza pedagogiki muzealnej. Zakłada ona przede
wszystkim wysoki poziom przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz
kulturalnego samego „pośrednika”, który jest nie tylko pedagogiem muzealnym, lecz
także środkiem „pedagogizacji” ekspozycji muzealnej. Ustalono, że muzeologia jest
teoretycznym wyjaśnieniem oraz praktycznym zastosowaniem szczególnego stosunku
człowieka do swojej rzeczywistości, co wyraża się w muzealności. Instytucja
muzealna, po uporządkowaniu zebranej informacji, wiedzy, przekazuje ją opinii
publicznej, wpływając na świadomość społeczną oraz jakość środowiska społecznokulturowego. Ustalono, że bez dobrze ugruntowanej (pedagogicznie, psychologicznie,
społecznie, narodowo, kulturalnie i historycznie) ekspozycji muzealnej uniemożliwia
się odpowiednie postrzeganie informacji, eksponatów, przedmiotów muzealnych,
faktów oraz zjawisk. Uogólniono, że system interakcji oraz dialog w przestrzeni
muzealnej, komunikacji i pedagogice muzealnej muszą być zdolne do
międzypodmiotowych ocen różnych twierdzeń i uogólnień, mianowicie również
naukowych. Mimo wszystko muzeologia musi opierać się przede wszystkim na nauce,
jeśli chcemy zachować muzea dla dobra publicznego. Tak więc obiektywna postawa
człowieka wobec rzeczywistości będzie kształtowała się w jego zmaterializowanym
obrazie świata, którym jest muzeum.
Słowa
kluczowe:
muzeum,
pedagogika
muzealna,
pedagogizacja
społeczeństwa, muzeologia, muzealność, społeczeństwo współczesne.

Wprowadzenie. Współczesny mobilny świat, populacja którego zbliża
się do 8 miliardów ludzi, potrzebuje coraz więcej środków do przetrwania i
rozwoju, bezpieczeństwa oraz komfortu socjalnego. Potrzeby, zwłaszcza w
warunkach kiedy są one nadmierne, zawsze wywołują ostre sprzeczności
natury ekologicznej, politycznej, społecznej i etycznej. Jeszcze w 1992 r. około
1700 niezależnych naukowców, w tym laureatów Nagrody Nobla, opublikowało
pierwsze ostrzeżenie World Scientists´ Warning to Humanity (Ostrzeżenie dla
ludzkości od naukowców świata). Laureat Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki
Henry Kendall zainicjował dokument o elokwentnym tytule: „Ludzie i natura
zmierzają w kierunku zderzenia się ze sobą”. Mimo to ludzkość obecnie
przejmuje się nie tylko problemami środowiska, globalnymi zmianami klimatu,
niszczeniem przez człowieka życia na Ziemi, ponieważ z powodu jego działań
wyczerpują się zasoby, następuje zanieczyszczenie wody i powietrza,
wycinane są lasy, powstają dziury ozonowe. Degradacja trwa nadal na
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poziomie stosunków między państwami i narodami, nasilają się agresywność i
nietolerancja, ponieważ każdego roku na potrzeby wojskowe państwa
asygnują kwotę ponad 15 bilionów dolarów, pozostawiając jednocześnie setki
milionów ludzi bez wody, chleba, zakwaterowania oraz opieki medycznej.
Sytuacja na poziomie globalnym i krajowym wymaga jakościowo innej etyki
życia, humanistycznego stosunku do świata w jego wymiarze przeszłym,
obecnym oraz przyszłym. Nadzieja na istotne zmiany może istnieć pod
warunkiem dojścia do pozytywnych transformacji świadomości społecznej,
psychologii norm zachowania, powrotu człowieka do zaniedbanych przez niego
wartości. Tak więc główną sprzecznością czasu jest nienadążanie kultury
jednostki i społeczeństwa za gwałtownym rozwojem postępu naukowotechnologicznego, co powoduje przerażające zmiany w granicach jednego
pokolenia.
Nienadążanie kultury duchowej za materialną zawsze przynosiło, jak
wynika z praktyki i doświadczenia historycznego, kataklizmy w dziedzinie
postępu cywilizacyjnego. Kulturalny, ludzki typ Osobowości staje się obecnie i
na dłuższą metę najbardziej poszukiwaną wartością społeczną. Etyka
humanistyczna polega nie na tradycyjnym antropocentrycznym rozumieniu, że
człowiek jest centrum Wszechświata. Prawdopodobnie opiera się ona na
zasadzie, że „dobro” jest tym, co jest dobre dla człowieka, a „zło” – to, co
szkodzi człowiekowi; jedyne kryterium oceny etycznej – dobrostan człowieka,
jego wartościowanie, odczucia zakorzenione są w cechach jego istnienia,
ponieważ jest „miarą wszystkich rzeczy”1.
Rzeczywiście
przeważająca
liczba
zjawisk,
faktów,
wydarzeń,
przedmiotów postrzeganych, w taki czy inny sposób, powiązywane są z
wpływem, działaniem antropogenicznym. Świat wygląda często właśnie tak,
jak „tworzy” go człowiek. Od jej człowieczeństwa, kulturalności,
wyedukowania, moralności zależy istnienie, przetrwanie, estetyka bytu
społecznego, zdrowie środowiska otaczającego.
Kształtowanie humanistycznej etyki „czci dla życia” wymaga bardziej
jakościowego systemu edukacji społecznej, który (według Arystotelesa)
wybudowywuje „doskonałość” – doskonałą działalność ludzką, pożytek
publiczny jako zbiór dobrych myśli, pomysłów, czynów i działań. Wszystko to
jako nieprzerwalny proces zachodzi w różnych dziedzinach i społecznych
instytucjach życia codziennego. Jedną z nich, mogącą mieć wpływ na
„tworzenie” kultury ludzkiej, etycznych normy behawioralnych, estetyzacji
postrzegania świata, jest dziedzina muzeologia.
Dlatego współczesne muzealnictwo należy coraz bardziej aktywnie i
produktywnie angażować do edukacji człowieka, w sposób jakościowy
zmieniając jego stosunek do wszystkiego istniejącego. Zapotrzebowanie to
zawiera zarówno motywację społeczną, jak i osobistą wobec poznania,
1

Вайдахер Ф. Загальна музеологія: посібник / Перекл. з нім. – Львів: «Літопис», 2005. – С. 15.
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samodoskonalenia, samorealizacji oraz afirmacji samego siebie. Dla takich
procesów ważnym jest przemyślenie nowych realiów poprzez budowanie
wysokiej jakości koncepcji muzeologicznych, podejść, form interakcji z
potencjalnymi odwiedzającymi. Ze względu na to, że przede wszystkim należy
odpowiedzieć na pilne pytania i wyzwania współczesności, które są niezwykle
mobilne, przemijające pod względem historii technicznej, intelektualnej,
społecznej oraz wymagają koncentracji uwagi i wysiłków nie tylko na
wydarzeniach oraz wartościach przeszłości, ale także ciągłego poszukiwania
oraz spojrzenia na teraźniejszość i przyszłość.
Po drugie, zauważalnym jest nasycenie informacyjne obecnej przestrzeni
cywilizacyjnej, ekspansja duszy ludzkiej poprzez nowoczesne technologie,
telewizję, te środki i narzędzia, które przeważnie mają negatywny wpływ na
stan umysłowy, emocjonalny jednostki, często pozbawiając ją zdolności do
samodzielnej recepcji, aktywności oraz zaangażowania.
Po trzecie, rozwiązując bardzo skomplikowany (przede wszystkim dla
Ukrainy) problem dostępności ludności, zwłaszcza młodzieży, do kultury
muzealnej, jednocześnie należy w tych warunkach przygotować uczniów,
studentów, a także pedagogów, do zmotywowanego uczęszczania do muzeów,
ponieważ obecne środowisko społeczno-kulturowe, „zależność” od telewizji,
komputerów i gadżetów psychologicznie hamują przejście człowieka do niszy
przestrzeni muzealnej.
Po czwarte, krajowe muzealnictwo musi uwzględniać tendencje na
poziomie światowym, biorąc pod uwagę intensywny rozwój instytucji
muzealnych, kiedy to według szacunków ekspertów co pięć lat liczba muzeów
zwiększa się o około 10%. I mimo, iż nie da się wejść w posiadanie
dokładnych statystyk, ponieważ trwa spontaniczny proces tworzenia różnego
rodzaju prywatnych, korporacyjnych, rodzinnych oraz lokalnych muzeów
regionalnych i in. Jednak w granicach obliczeń dość zauważalną jest tendencja
do ich wzrostu na dużą skalę, z prognozą funkcjonowania w połowie wieku
ponad 50 tysięcy muzeów na poziomie międzynarodowym i krajowym. Jeśli
kierować się współczynnikami porównawczymi (liczba ludności a muzeów), to
prawdopodobnymi liderami w muzealnictwie są Finlandia, Szwajcaria, Austria,
Węgry, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, USA oraz Japonia. W
Europie ogromną popularnością cieszy się międzynarodowy konkurs „Najlepsze
europejskie muzeum roku”.
Po piąte, pomimo wyżej wymienionych trudności w postrzeganiu
wartości kultury muzealnej, ważnym jest uznanie jako faktu dokonanego
rosnącej tendencji odwiedzania muzeów w wielu państwach świata. A więc
zbadanie doświadczenia ich polityki muzealnej jest ważnym elementem
muzealnictwa narodowego. Kwestie poziomu ekonomiczno-finansowego
ludności; polityka państwa w zakresie rozwoju muzeów; kultura muzealna w
dziedzinie edukacji, nauki, informacji; miejsce muzeum jako „trzeciego domu”
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w strukturze spędzania wolnego czasu; rola muzeum w systemie „edukacji
przez całe życie”; warunki wstępne oraz motywy zwiększania zainteresowania
ludności kulturowymi wartościami muzealnymi; postacie oraz środki
rozszerzania i doskonalenia usług muzealnych; udział sektora publicznego w
opracowywaniu oraz podejmowaniu decyzji muzealnych – istotne tematy dla
zainteresowań muzealnictwa krajowego.
I zresztą ważnym składnikiem polityki muzealnej w krajach Europy,
Ameryki oraz Azji staje się multidyscyplinarne podejście w treści muzeologii
obejmujące syntezę historii ekonomii, kultury, historii, przyrody, sztuki, nauki,
językoznawstwa, antropologii, techniki oraz polityki. Taka droga oznacza, że
centrum uwagi i aktywności funkcjonalnej muzeum przenosi się z przedmiotu,
eksponatu na środowisko społeczne, czyli materiał muzealny przekształca się
w poszukiwanie zrozumienia i rozwiązania konkretnych kwestii natury
społecznej, ekonomicznej, ekologicznej, humanitarnej oraz ekologicznej.
Coraz więcej miejsca w działalności wielu instytucji muzealnych zajmują
kwestie kultury duchowej, języka oraz pamięci historycznej. Na porządku
dziennym stały się zauważalne kwestie nie tylko zbierania przedmiotów
materialnych, ich przemieszczenia do przestrzeni muzeum, lecz wiele uwagi
poświęca się przede wszystkim gromadzeniu informacji. Pomysł uzyskuje
pierwszeństwo w porównaniu z przedmiotem muzealnym, w którym się
znajduje. Dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu najnowszych technologii
komunikacyjnych następuje szybka wymiana pomysłów, znacznie ułatwia się
dostęp do wykorzystania zbiorów muzealnych i wartości, które zostały
ustanowione, łączone są różne bazy danych, optymalizowane są warunki
prowadzenia poszukiwań i prac badawczych. Przetwarzanie, strukturyzacja,
usystematyzowanie ogromnej ilości danych o obiektach muzealnych i wartości
pomysłów, które niosą, stają się ugruntowaną praktyką instytucji muzealnych
w wielu krajach rozwiniętych. W związku z tym zmiana paradygmatów,
technik, technologii muzeów jest logiczną odpowiedzią na wymagania
społeczeństwa, które mają obowiązek służyć, pracując nie dla jednostki, a dla
społeczeństwa.
Te oraz inne cechy najnowszego czasu działalności muzeów, geneza ich
przeszłych i przyszłych perspektyw wymagają nie reakcji emocjonalnych, a
zasadniczego podejścia naukowego ze strony konkretnej dziedziny naukowej –
muzeologii. Musi ona opierać się na filozoficznych podstawach podczas badań
polityki muzealnej, żeby obiektywnie uzasadnić oceny, kryteria, teorie, sensy,
hipotezy oraz prawdopodobieństwo osiągnięcia określonych celów. Muzeologia,
prowadząc
przedsięwzięcia
praktyczne,
wprowadzając
doświadczenia
historyczne zdobyte przez wiele pokoleń, przede wszystkim w swojej
podstawie musi opierać się na teorii i zasadzie naukowości, ukazując się jako
metamuzeologia (teoria naukowa). Dlatego muzeologia łączy w sobie
wszystkie czynniki teoretyczne i praktyczne, określa wagę nie tylko
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doświadczenia przeszłości, konkretnej działalności, lecz także poszukiwań
teoretycznych, żeby kształtować uświadomione rozumienie odpowiadające
zmianom społecznym. Teoria jest potrzebna również, żeby zintegrować istotne
pomysły tych dyscyplin naukowych, które zostały przedstawione i
współdziałają w przestrzeni muzealnej.
Bez wniosków teoretycznych uniemożliwia się zrealizowanie głównego
celu – interdyscyplinarności dziedzin naukowych stymulujących przygotowanie
zawodowo-teoretyczne muzeologów, pedagogów muzealnych oraz wsparcia
obiektywizacji rzeczywistości, poznawania prawdy w procesie badań i
komunikacji. Na podstawie systemu muzealno-teoretycznego może rozwijać
się zjawisko muzealne z jego funkcjami generującymi kulturę i obowiązkami
społecznymi, uogólnieniami teoretycznymi i wnioskami oraz doświadczeniem
praktycznym, metodami, środkami. Tak więc muzeologia jest wyjaśnieniem
teoretycznym oraz zastosowaniem praktycznym szczególnego stosunku
człowieka do swojej rzeczywistości. Taka postawa jest właśnie muzealnością.
Wyraża się ona w konkretnych przedmiotach, które odszukują, wybierają,
badają, przechowują, prezentują i wykorzystują w interesach publicznych.
Instytucja muzealna, po uporządkowaniu zebranej informacji, wiedzy,
przekazuje je opinii publicznej, wpływając na świadomość społeczną, jakość
środowiska
społeczno-kulturowego.
Niewątpliwie
w
tym
procesie
komunikacyjnym zawarte są również twierdzenia naukowe oraz imperatywy,
reakcje intuicyjno-zmysłowe na świat, percepcja artystyczna, zdobyte
doświadczenie
praktyczne
itp.
Kształtuje
się
szczególny
stosunek
(muzealność) człowieka do środowiska społecznego i naturalnego, które jest
zawsze subiektywne, ale nie zawsze odpowiada naukowości zdań znajdujących
się często pod dominującym wpływem ideologii. Dlatego więc system
interakcji oraz dialogu w przestrzeni muzealnej, komunikacji, pedagogice
muzealnej muszą nadawać się do intersubiektywnej oceny różnych twierdzeń,
uogólnień, w tym również naukowych. Mimo wszystko muzeologia musi
polegać przede wszystkim na nauce, jeśli chcemy zachować muzea dla dobra
publicznego. Ze względu na to, że obiektywny stosunek człowieka do
rzeczywistości będzie się kształtował w jego zmaterializowanym obrazie,
którym jest muzeum. Ignorowanie naukowych zasad poznania świata w
środowisku muzealnym bezpośrednio prowadzi do deformacji światopoglądu i
obiektywnej wizji człowieka świata otaczającego. Zasada naukowości w
muzeologii jest bardzo ważna w kontekście rozwoju człowieka, oceny nie tylko
przeszłości i współczesności, a na podstawie prawdziwości sądów należy
zbudować bardziej optymalną drogę jej przyszłego rozwoju. Bez przesady
można twierdzić, że kultura muzealna z optymalnym modelem jej wdrażania w
środowisko publiczne, może być dość produktywnym czynnikiem dla
zrównoważonego rozwoju świata, rozwiązywania zagrożeń, kryzysów i

~ 569 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» - 2019

wyzwań, poszukiwania nowych paradygmatów humanizacji, etyzacji
Człowieka.
Jednak moc humanitarnej misji muzeologii, wpływ dziedzictwa
duchowego i materialnego ludzkości na postęp cywilizacyjny w dużej mierze
zależy od skuteczności przekazywania wiedzy, wartości znajdujących się w
środowisku muzealnym. Prawdopodobnie właśnie pedagogika muzealna musi
odpowiedzieć na pytanie dwuwymiarowe – jakie znaczenia, wartości będą
przekazywane społeczeństwu i w jaki sposób (metody, sposoby, formy)
zostaną przekazane. Wysoka jakość profesjonalnego kształcenia pracowników
muzeów, pedagogów, którzy są pośrednikami między „kulturą” instytucji
muzealnej a odwiedzającymi, będą określali sukces w edukacji publicznej. Dla
rzeczywistości ukraińskiej te dwa określone twierdzenia niosą w sobie
zasadniczą reformację kwestii „człowiek – kultura muzealna”.
Biorąc pod uwagę przeszłość historyczną Ukrainy, najbardziej
pożądanym tematem zmian jakościowych w muzealnictwie jest krytyczny
przegląd naukowy genezy przeszłości historycznej Narodu Ukraińskiego,
ewolucji państwowości, rozwoju kultury narodowej; krytyczna analiza faktów,
wydarzeń, zjawisk poprzez pryzmat własnego światopoglądu. Podstawą tego
złożonego i trwałego wyboru wiedzy i wartości jest polityka państwa oraz
interesy publiczne w zakresie rozwoju obywatela, krajowego kapitału
ludzkiego. W szerokim zakresie zadań i celów znajdują się decydujące
priorytety edukacji narodu, polegające na tym, żeby „osobowość kultywowała
ukraińskie tradycje, wartości duchowe, posiadała odpowiednią wiedzę,
umiejętności i przyzwyczajenia, była w stanie zrealizować swój potencjał w
warunkach współczesnego społeczeństwa, uznawała wartości europejskie, była
gotowa spełnić obowiązek ochrony Ojczyzny, niepodległości oraz integralności
terytorialnej Ukrainy”2.
Obecne wyzwania stojące przed Ukrainą wymagają wdrożenia właśnie
takiej działalności społeczno-państwowej w tej dziedzinie. Ta praca ma
charakter systemowy i dotyczy wszystkich instytucji państwowych,
samorządowych, kulturowo-edukacyjnych, naukowych oraz obywatelskich. Jej
specyfika ujawnia się w tym, żeby celową działalnością przede wszystkim w
zakresie
kształtowania człowieka przezwyciężać istniejące podstawy
świadomości społecznej, które wynikają ze zniszczenia ukraińskiej kultury i
pamięci historycznej, zmienić stosunek do własnej przeszłości historycznej
oraz przyszłości. Wzrost odwiedzania w instytucjach, mianowicie w muzeach,
promujących
wartości
kulturowe,
historyczne,
narodowo-artystyczne
Ukraińców, nie jest jeszcze gwarancją rozwiązania tego strategicznego
2

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020
роки. Указ Президента України від 13 жовтня 2015р. №580/215 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www zakon.rada.gov.ua/go/580/2015
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problemu. Przecież niezwykle ważnym zadaniem będzie wciąż pozostawała
jakościowa aktualizacja treści działalności muzealnej, wartościowe wymiary
światopoglądowe założone do systemu pedagogiki muzealnej.
Wymaga to zrozumienia roli kultury oraz edukacji w kontekście
bezpieczeństwa narodowego. Należy nadmienić, że Rosja nie tyle przejmuje
się ukraińską bronią, ile czynnikami kulturowo-edukacyjnymi, wybudowanymi
zgodnie z interesami narodowymi Ukrainy. Ponieważ to właśnie kultura i
edukacja narodowa kształtują nowe paradygmaty wartości, prowadzą do
powstania myślenia oraz działań obywatelskich, które są zgodne z ideałami
ukraińskiej państwowości i wolności. Muzea obejmujące różne dziedziny życia–
edukację, naukę, kulturę, sztukę, historię, ochronę środowiska,oraz turystykę
– są wystarczająco wpływowym czynnikiem bezpieczeństwa, zrównoważonego
rozwoju i wychowania świadomości społecznej. Obecnie nie tylko składniki
gospodarcze, wojskowe, społeczne określają bezpieczeństwo oraz pozycję
narodu i państwa. We współczesnym globalnym świecie takim priorytetem
stała się również polityka kulturowa. Nie wolno ją ignorować w warunkach
zapewniających stabilność rozwoju społecznego.
Dlatego więc instytucje muzealne muszą rozwiązywać niezwykle ważne
kwestie: a) aktualnego zagrożenia i wyzwań; b) rozwoju intelektualnego,
kapitału duchowego; c) zrównoważonego rozwoju; d) reform społecznogospodarczych; e) bezpieczeństwa obronnego; e) wzmocnienia autorytetu
międzynarodowego Ukrainy; g) przyspieszenia europejskich procesów
integracyjnych; g) ochrony środowiska oraz in. Niezaprzeczalnym pozytywem
wprowadzenia kultury muzealnej do środowiska społecznego, zwłaszcza w
przestrzeni edukacyjnej, jest kształtowanie podstaw wartościowych życia
kulturalnego, społecznego, gospodarczego oraz duchowego społeczeństwa
obywatelskiego. Człowiek kulturalny (jak również społeczeństwo) posiada
znacznie większy potencjał do samorealizacji, samodoskonalenia, kreatywności
i aktywności społecznej. Jednocześnie do odpowiedniego postrzegania przez
osobę odwiedzającą kulturę muzealną niezbędnym jest wcześniejsze
przygotowanie oraz wyedukowanie podmiotu. W tym celu przede wszystkim
ważną treścią jest odpowiednie ukierunkowanie w treści kształcenia,
począwszy od najniższych jego poziomów. Doświadczenie zagraniczne
pokazuje, że w placówkach edukacyjnych Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii,
Belgii, Japonii, USA oraz innych państw duży nacisk kładą na zwiększenie roli
oraz statusu sztuki, edukacji artystycznej i wychowania, muzyce w procesie
edukacyjno-wychowawczym placówek ogólnokształcących. Opanowanie sztuki
kultury, historii opiera się na połączeniu tradycji narodowych z badaniem
światowego dziedzictwa artystycznego.
Praktykowana jest nauka różnych rodzajów sztuk pięknych (edukacja i
wychowanie ukierunkowane na wiele sztuk), ogarnięcie edukacją artystycznoestetyczną wszystkich ogniw szkoły z priorytetowym znaczeniem edukacji
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artystycznej w szkole podstawowej, stosowanie sztuki jako środka
potwierdzania wartości ideologicznych, rozwoju specjalnych zdolności
artystycznych oraz myślenia. We Francji na sztukę, muzykę, edukację
muzyczną, teatr oraz kino wydzielono od 6 do 8 godzin akademickich. W
kolegiach (od klasy 6) – przedmiotem obowiązkowym jest edukacja
artystyczna. W ciągu czterech lat uczniowie poznają sztukę różnych epok i
regionów świata. W Niemczech w szkołach podstawowych, zasadniczych,
gimnazjach oraz liceach przedmioty cyklu artystyczno-estetycznego zajmują
znaczące miejsce w treści edukacji placówek o profilu humanistycznym,
estetycznym, matematycznym oraz przyrodniczym. W polskich szkołach
priorytetem jest integracja przedmiotów artystycznych (od 2001 r.), a w
trzyletnich gimnazjach poprzez kurs „Plastyka” uczniowie poznają polską
kulturę przeszłości i teraźniejszości.
Muzea posiadające konkretne wartości motywacyjne (dziedzictwo
kulturowe, wiedza, wartość emocjonalno-estetyczne) niosą ze sobą nie mniej
istotną misję – przekazywanie (reprezentacja) wartości społeczeństwu. Ta
funkcja będzie działać z powodzeniem, jeśli w tym systemie interakcji będzie:
a) solidne dziedzictwo kulturowe; b) mistrz-nauczyciel oraz muzeolog; c)
zmotywowany i „kulturalny” zwiedzający.
Skuteczność polityki edukacyjnej zawsze zależała od charakterystyki
warunków środowiska społeczno-kulturowego. Jego aspekty jakościowe
uwarunkowane czynnikami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi oraz
humanistycznymi znacząco wpłynęły na treść procesu edukacyjnowychowawczego, określając dla niego paradygmaty wiedzy, a także
paradygmaty duchowe i moralno-etyczne. Mimo to w każdych układach
społeczno-politycznych i dominujących ideologii zapotrzebowaniem dla
solidnej edukacji była jej integracja w konkretne środowisko kulturowe. Im
ściślejsze stawały się te wzajemne powiązania, synteza edukacyjno-kulturowa
oraz dialog placówek edukacyjnych z instytucjami kultury, tym potężniejszym
stawał się potencjał dla procesu kształtowania kapitału ludzkiego na różnych
poziomach edukacyjnych. Jeszcze na początku epoki ukraińskiej niepodległości
w Państwowym Programie Narodowym „Edukacja. Ukraina XXI wieku”
podkreślono, że jego celem naczelnym jest „stworzenie działającego systemu
nieprzerwalnej edukacji i wychowania w celu osiągnięcia wysokiego poziomu
edukacji, zapewnienia możliwości ciągłego samodoskonalenia duchowego
jednostki, kształtowania potencjału intelektualnego i kulturowego jako
najwyższej wartości narodu”3.
„Wejście” edukacji do kultury, realizacja pedagogicznej zasady
odpowiedniości kultury w treści oraz filozofii edukacji, „nasycenie” kulturą
osobowości
poprzez
jakościowe
rozszerzenie
przestrzeni
kulturowo3

Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття». – К.: «Райдуга»,
1994. – С. – 6.
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edukacyjnej będzie pozostawało w perspektywie priorytetu polityki państwa.
Ustanowienie ściślejszej współpracy i wzajemnych działań między instytucjami
edukacyjnymi oraz kulturalnymi przyczynia się do poprawy procesów w
dziedzinie edukacji, wychowania, organizacji systemu ciągłej edukacji przez
całe życie, kształtuje optymalne warunki dla rozwoju obywatelskiego
społeczeństwa.
Jednym z najbardziej potrzebnych obszarów modernizacji dziedziny
edukacyjnej, kształtowania nowoczesnej osobowości na podstawie cech
humanistycznych oraz narodowo-patriotycznych jest muzeologia. Należy
przyznać, że od czasów aktywnego rozwoju muzealnictwa publicznego (XIX
w.), pedagogiki muzealnej, kiedy powstawała europejska myśl muzealnopedagogiczna, zjawisko społeczne muzeum rozpatrywano przede wszystkim
jako instytucję edukacyjną posiadającą funkcje edukacyjne, naukowe oraz
oświeceniowe. Dlatego logicznym wydawało się podejście do oceny społecznej
roli muzeum jako instytucji edukacyjnej oraz wychowawczej. Słynny niemiecki
muzeolog A. Lichtwark jeszcze na początku XX w. twierdził, że muzea należy
postawić w jednym rzędzie z osiągnięciami cywilizacyjnymi i kulturowymi
ludzkości obok uniwersytetów, akademii, które ponadto charakteryzują się
wyraźnymi cechami demokratyzmu, ponieważ są dostępne i mają służyć dobru
ludzkości. Tak więc dla edukacji otrzymano nowe wyzwanie oraz stwierdzenie,
że po pierwsze, przyznaczenie muzeum niesie funkcję edukacyjna, a po
drugie, zwiedzający muzeum jest równoprawnym uczestnikiem dialogu. Tak
więc powstanie dialogu kształtowało się nie tylko w niszy modelu „człowiek –
kultura, historia, sztuka”, lecz także przewidywana była aktywacji modelu
funkcji „zwiedzający – muzeolog – kultura muzealna”. Oznacza to, że do
retransmisji,
przekazywania
oraz
opanowania
przez
publiczność
(zwiedzających) wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego niezbędnym jest
posiadanie pośrednika pomagającego komunikować się z przedmiotami kultury
duchowej oraz materialnej, rozwijającego i kształcącego zdolność człowieka do
poznania, podziwiania, samodoskonalenia się pod względem estetycznym,
intelektualnym oraz etycznym.
W tej potrzebie zostały założone zarówno podstawowe idee komunikacji
dialogicznej, jak również najważniejsze – geneza pedagogiki muzealnej.
Przewiduje ona przede wszystkim wysoki poziom kształcenia psychologicznopedagogicznego i kulturologicznego samego „pośrednika”, który jest
pedagogiem muzealnym, a także „pedagogizacji” ekspozycji muzealnej,
koncepcję której opracował wcześniej wybitny naukowiec – pedagog
G. Kersсhensteiner. Ze względu na to, że bez dobrze uzasadnionej
(pedagogicznej, psychologicznej, społecznej, narodowej, kulturalnej oraz
historycznej) ekspozycji muzealnej uniemożliwia się właściwy odbiór
informacji, eksponatów, przedmiotów muzealnych, faktów oraz zjawisk.
Dlatego działanie zasad pedagogicznych powinno upowszechniać się zarówno
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na działania pośrednika (pedagoga), jak również na obiekty przedmiotowe
oraz prezentację duchową. W istocie rzeczy funkcjonowały one w środowisku
kulturalno-oświatowym od dłuższego czasu, jednak interpretacja naukowa
tego zjawiska, terminu, pojęcia pojawiła się dopiero w latach 30. ubiegłego
wieku, w książce H. Freudenthala „Muzeum – edukacja – szkoła”, w której
przedstawiono rzetelne badania naukowe kwestii współdziałania muzeum oraz
placówki edukacyjnej (szkoły).
W
naszym
przekonaniu
rozumienie
historii
muzealności
(w
przeciwieństwie do historii muzealnictwa jako historii instytucji) jest to
uświadomione postrzeganie ewolucji pomysłów. Pomysł muzealny zawsze
poprzedza muzealną konkretyzację instytucjonalną. Władanie pomysłami jest
znacznie ważniejszą cechą jakościową, aniżeli posiadanie muzeów. Dlatego
niezwykle ważnym jest czynnik ludzki – pracownicy muzealni, pedagodzy,
badacze muzealni, którzy przekazują kulturę duchową i materialną
przedstawiając ją publicznie. Tak więc należy konstatować znaczenie roli
zawodu muzealnego dla wdrażania polityki kulturalno-edukacyjnej. Staje się
oczywistym, że być tradycyjnie wykształconym (posiadać formalne
wykształcenie) nie jest wystarczającym do efektywnego współdziałania
muzeum i „szkoły”, muzeologa i zwiedzającego. Potrzebne jest specjalne
przygotowanie pedagoga muzealnego, posiadanie kompetencji zdobytych
dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Wysoki
poziom
rozwoju
pedagogiczno-psychologicznego
oraz
kulturowego pedagoga muzealnego jest wymagany nie tylko na lokalnym
„rynku” wewnętrznym na poziomie społeczności, placówki edukacyjnej,
regionu lub państwa, lecz również często, zwłaszcza w treści pracy dużych
obiektów kulturowych, ma wymiar międzynarodowy, globalny swojego
znaczenia. Poprzez nich i wraz z ich pomoca zachodzi wzajemne połączenie ze
światem, dialog kultur i narodów, prezentacja własnego „Ja” w globalnej
przestrzeni kulturowej. Dla wielu pedagogów muzealnych, oprócz kompetencji
tradycyjnych (pedagogicznych, psychologicznych, narodowo-kulturowych,
specjalnych w kontekście rodzaju i profilu muzeum) należy znać oraz
doskonalić znajomość języków obcych, kultur, historii świata.
Otwartość przestrzeni świata kultury przekształca zawodowe potrzeby
czasu w zasady i pilne potrzeby. Przecież europejska koncepcja „uczenia się
przez całe życie” (europejskie ramy wzorów) określa dla obywateli taki zestaw
wiedzy, umiejętności i relacji, które są niezbędne do rozwoju osobistego oraz
samorealizacji, aktywnego życia obywatelskiego. Do takich kompetencji należą
nie tylko komunikowanie się w języku ojczystym, specjalna wiedza,
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praktyczność, lecz także „obeznanie oraz samowyrażenie w dziedzinie kultury,
komunikowania się w języku obcym, przyzwyczajenia obywatelskie” 4.
Tak więc globalne trendy w przestrzeni informacyjno-edukacyjnej
wymagają kultury osobowości wyższego poziomu, co z kolei uzasadnia
podwyższone wymagania kwalifikacyjne do kształcenia pedagoga muzealnego.
Nie da się dać innym tego, czego sam nie wiesz. W swoim czasie podkreślał to
znany pedagog A. Diesterweg: „Nauczyciel powinien znajdować w sobie
najsilniejsze bodźce do edukacji, dążyć do samokształcenia nawet wtedy, gdy
pracuje nad edukacją innych”5.
Tradycja kulturowa muzeologii jest nie do pomyślenia bez pedagoga
muzealnego, ponieważ jej przedmiotem jest nie tylko konstrukcja bądź
metody zarządzania oraz sposoby wykorzystania zbiorów. Jej struktura
obejmuje trzy obszary tematyczne: proces muzealny (historia, filozofia, rola
muzeum w przestrzeni kulturowej); proces wewnętrzny (organizacja pracy z
zasobami i dostępnymi zbiorami); funkcja zewnętrzna (komunikacja, usługi
publiczne, działalność oświatowa oraz edukacyjna), która przede wszystkim
polega na możliwościach oraz umiejętnościach poprzez środki edukacyjnopedagogiczne donieść wartości kulturalne do publiczności, życia społecznego.
Profesjonalne umiejętności pedagogiczne pracownika muzeum, który jest
aktywnym pośrednikiem między kulturą muzealną a zwiedzającym, staje się
ważnym i decydującym czynnikiem nowej muzeologii, która ma odpowiednio
reagować na kulturowo-edukacyjny, społeczny oraz polityczny rozwój
społeczeństwa, mianowicie na jego pedagogizację.
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Наталія Філіпчук

РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МУЗЕЄЗНАВСТВА У КОНТЕКСТІ
ПЕДАГОГІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
Анотація. Обґрунтовано, положення про те, що для ретрансляції, передачі
й опанування аудиторією (відвідувачем) культурних надбань необхідний
посередник, який допомагає спілкуватися з предметами духовної і матеріальної
культури, розвиває і виховує здатність особистості пізнавати, захоплюватися,
самоудосконалюватися естетично, інтелектуально, етично. У цій потребі
закладено як основоположні ідеї діалогічних комунікацій, так і найважливіше –
витоки музейної педагогіки. Вона передбачає передусім високий рівень
психологічно-педагогічної і культурологічної підготовки самого «посередника»,
який є музейним педагогом, а також «педагогізації» музейної експозиції.
Визначено, що музеологія – теоретичне пояснення та практичне застосування
особливого ставлення людини до своєї дійсності, що виражається у музеальності.
Музейний заклад, упорядкувавши зібрану інформацію, знання, передає їх
суспільному загалу, впливаючи на соціальну свідомість, якість соціокультурного
середовища. З’ясовано, що без науково-обґрунтованої (педагогічно, психологічно,
соціально,
національно,
культурно,
історично)
музейної
експозиції
унеможливлюється належне сприйняття інформації, експозитів, музейних
предметів, фактів і явищ. Доведено, що система взаємодії, діалог у музейному
просторі,
комунікації,
музейна
педагогіка
мусять
бути
здатними
до
інтерсуб’єктивних оцінок різних тверджень, узагальнень, зокрема і наукових.
Попри все музеологія має опиратися передусім на науку, якщо хочемо зберегти
музеї для суспільного блага. Адже об’єктивне ставлення людини до дійсності
формуватиметься у його матеріалізованому образі, яким є музей.
Ключові слова: музей, музейна педагогіка, педагогізація суспільства,
музеологія, музеальність, сучасне суспільство.
Natalia Philipchuk

DEVELOPMENT OF MODERN MUSEUMS IN THE CONTEXT
OF PEDAGOGY OF SOCIETY
Summary. It is substantiated that transmission and capture of the audience
for cultural achievements requires the presence of the museum educator. This
museum educator helps to communicate with the subjects of spiritual and material
culture, develops and educates the ability of the individual to learn, to admire and to
perfect himself aesthetically, intellectually, and ethically. Such a need is the main idea
of dialogical communication, especially with regard to museum pedagogy. Museum
pedagogy provides a high level of psychological, pedagogical, culturological training
of the museum educator. It is determined that museology is a theoretical explanation
and practical application of a special attitude of a person to his reality, which is
expressed in museums. The museum institution, which has ordered information and
knowledge, transfers them to society, influencing social consciousness, the quality of
the socio-cultural environment. It is revealed that without substantiation
(pedagogically, psychologically, socially, nationally, culturally, historically) the
museum exposition can not properly perceive information, exhibits, museum objects,
facts and phenomena. It is generalized that the system of interaction, dialogue in the
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museum space, communication, and museum pedagogy should be intersubjective
with respect to evaluations of various allegations, generalizations, in particular
scientific ones. Museology should be based on science, to preserve museums as a
public good.
Key words: museum, museum pedagogy, pedagogy of society, museology,
museums, modern society.
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Wojciech Siegień

NEW APPROACH TO CIVIC EDUCATION IN UKRAINE
Summary. Political changes in Europe have led to a change in thinking about
citizenship and patriotism. In Poland and Ukraine, these changes were doubly
difficult, which involved a systemic transformation from authoritarianism towards
democracy. The presented work is an analytical study of changes in the area of civic
and patriotic education in Ukraine. I will present educational discourses analyzing
policy changes in this area, pointing to new tendencies, but also to potential threats.
Key words: civic education, patriotism, Ukraine, educational system, reforms,
Eastern Europe transformation.

Introduction. The experience of European countries, resulting from
historical events at the turn of the 20th and 21st centuries led to the
redefinition of the meaning of the concept of citizenship. This change is
particularly pronounced in Central European countries and those that have
emerged as independent state restrictions after the collapse of the Soviet
Union. The political upheavals of the 80's and 90's in the last century have
outdated the traditional European understanding of this concept. Therefore,
there was a need for new forms of citizenship, especially for those that would
be a response to the civilization challenges of the globalized world. For such
countries as Poland, this search for a new understanding of citizenship was
doubly difficult. This was connected mainly with the political transformation
from a centralized country of a failed socialist experiment to a fully democratic
and liberal state.
On the other hand, countries such as Ukraine have entered the path of a
similar transformation significantly later. This caused large negligence in the
development of civil society. As a result, it led to susceptibility to
destabilization and classical ills of post-authoritarian societies, such as
corruption or oligarchisation of state power. Difficult social changes in
Ukraine, forced and catalyzed by the armed conflict prompted the Ukrainian
authorities to accelerate their efforts towards building a civil society. However,
the Ukrainian authorities were not the initiators of these changes. It can be
said that the impulse for change came from the citizens of the country. This is
evidenced by the grassroots public engagement of the broad masses of
Ukrainians in movements protesting against the corruption of power and
advocating a Ukrainian march to the West. However, recent political changes
in Ukraine have led to significant changes in domestic policy.
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Redefinition of citizenship
It can be said that in Ukraine, changes take place in two ways: on the
one hand, a new model of a young citizen is sought, on the other hand
citizenship is conceptualized in conjunction with patriotism. It is a new kind of
patriotism, deprived of elements inherited from the Soviet Union. In this
sense, Ukraine as a country has entered a difficult way of redefining its own
essence as now independent state.
From the very beginning it can be seen that one of the most important
areas on which this redefinition takes place is the area of education, especially
secondary and higher education. The following text will be an attempt to trace
the observed trends of the civic politics of Ukraine, with particular emphasis
on the sphere of education precisely. This work is therefore a kind of
analytical study of the changes themselves in the area of civic and patriotic
education. At the same time, I will present a review of educational discourses
analyzing changes on a regular basis. In addition to the Ukrainian authors, I
will focus on external analyzes, especially those created by Polish researchers.
It is worth noting that Poland has a very long tradition of comparative PolishUkrainian educational research.
The disintegration of the Soviet Union and the emergence of
independent states launched democratization processes in Eastern Europe.
The newly formed states often presented different trajectories of political
transformation, but apart from exceptions (Belarus), they chose a retreat from
the centralist authoritarian state towards a pluralistic democratic society 1.
The Ukrainian transformation variant stands out from the others. It is
connected with the unique dynamics of social processes at the turn of the
20th and 21st centuries. At the outset, it should be noted that civic and prodemocracy impulses in Ukraine emerged above all from the youth community,
and the last Dignity Revolution broke out directly as a result of student
protests in the Maidan in the winter of 2013. Therefore, it is not a surprise
that many Ukrainian researchers have wondered about the possibility of
activating civic youth2. In the scientific space of Ukraine, analyzes of this type
concentrate primarily on student environments and culture. There is a
consensus on what events are considered as symbolic tags of the civic revival
of Ukrainian youth in the 21st century. In 2009 and at the turn of 2010 and
2011 mass demonstrations swept through Ukraine. Youth opposed the
proposed legislative changes introducing payment for selected elements of
university education. Thousands of manifestations have demonstrated the
1

Humphrey C. (2010). Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po
socjaliźmie. Wydawnictwo Marek Derewnicki, Kęty.
2
Diuk N. (2012). The Next Generation in Russia, Ukraine, and Azerbaijan: Youth,
Politics, Identity, and Change. Plymouth and Lanham, Rowman & Little field Publishers.
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growing social activation and possibilities of self-organization of youth in an
apathetic society3. Available analyzes draw attention to the specificity of
higher education in Ukraine. Due to demographic changes and an increase in
the number of students in general, it has become a key element of youth
socialization and a basic condition for social and political advancement.
Unfortunately, the reality of systemic transformation brought its negative
corrections, because at the rhetorical level of educational discourses
neoliberalism prevailed, but at the level of everyday practice - paternalism
and corruption. The analysis of paternalistic relations prevailing in Ukrainian
universities deconstructs the rules governing the mechanisms of social activity
of students. It is estimated that the main strategy of action instilled in
Ukrainian universities was "Darwinian adaptation". This means familiarity with
the unwritten rules of the system and the ability to use them as students,
which preserved the corrupt university structure 4. Even the educational
diagnoses of the Ministry of Education and Education of Ukraine are
pessimistic in this respect and indicate a low level of education, an outdated
scientific base, low teachers' prestige and poor education management. This
leads to a paradox - education as a key mechanism of social advancement has
ceased to influence the process of socio-economic development of the country,
and the scientific potential of educational institutions is assessed as being at a
critically low level, endangering even the security of citizens. The effect of this
state of affairs was social atomization and inability to create a cohesive group
structure of people who care about common interests.
The effect of the Revolution of Dignity
It can be said that it was a diagnosis of the state of Ukraine at the
beginning of the second decade of the 21st century, when the sudden civic
activation of youth took place. This was due to the increasing pressure of the
state apparatus, which made it impossible to navigate the corrupt system.
This led to a change in the student ethos and the emergence of common
interests. As a result, the Revolution of Dignity broke out, which led to a
change of power and reformulation of policy - above all within the educational
and social policy.
The importance of these areas for the new government is demonstrated
by legislative initiatives, from the very beginning focused on education
reform, especially in the areas of secondary and higher education. The review
of ministerial documentation indicates the specificity of the reform.
3

Sowsun I.
Spilne/Common3.
4
Ibidem.
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Researchers point out that in addition to the general goal of improving the
quality of education at all levels, the key task, formulated as the education of
conscious and socially active citizens, capable of ensuring economic and social
development of the country, is highlighted. The key competences of such
graduates are fluent knowledge of the Ukrainian language, cultural and
ecological competences, and the ability to think critically. Thus, it can be seen
that in addition to the generally accepted elements, the issues of civic and
patriotic education are particularly important in the Ukrainian context. This is
evidenced by the change in the status of the language of the Ukrainian
language as a state language5.
The shape of education reform has been repeatedly commented on in
Ukraine6. Ukrainian critical pedagogues pay attention to the lack of internal
consistency of the methodical guidelines contained in the project.
Declaratively, the project formulates the task of forming an autonomous self
in students and emphasizes the value of individual life in a tolerant and
diverse social environment. In the guidelines for the humanities, a specific
variant of the politics of memory prevails. The described processes make up
the concept of Cossack pedagogy - that is, the reference to pedagogical
activity for inspiration from historical times 7.
New rhetoric in civic education
On the basis of the available analyzes, we can say that we are dealing
with a new strategy of the authorities, used for the construction of patriotic
education: military objectives of education are often covered with civic
rhetoric, referring to the upbringing of "new Ukrainians". It is, therefore, a
reference to the widely accepted among the liberal part of the society proEuropean content, not strictly nationalistic, although at the level of specific
educational activities national threads are strengthened8.
International publications on issues of civic education in Ukraine do not
fall into several research trends. Comparatives research has been developing
since the nineties, as part of which comparative analyzes of various
trajectories of transformational educational systems of the countries of the
former Eastern Bloc with countries outside this context have been carried out 9.
5

Siegień W. (2018). Ukraine's wartime education reform, New Eastern Europe 1(30):
P. 29-35.
6
Makhinko A. (2018). Secondary School under Educational Space Transformation in
Modern Ukraine, Cторінки історії: збірник наукових праць 45.
7
Serhienko S. (2016).Національно-патріотичне виховання: рекомендації та їх
впровадження, Spilne/Common 10.
8
Mulavka V. (2015). Концепція виховання гарматного м'яса. Pozyskano z:
https://commons.com.ua/uk/kontseptsiya-vihovannya/
9
Shevel O. (2011). The Politics of Memory in a Divided Society: A Comparison of PostFranco Spain and Post-Soviet Ukraine. Slavic Review 70(1): P. 137-164.
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Most scholars agree with the statement that Ukrainian transformation differs
significantly from Russian, mainly due to weaker centralist and authritarian
tendencies, which are usually attributed to the cultural affiliation of Ukraine to
the western civilizational circle, with much stronger individualistic tendencies
and pro-democratic. Available studies in the field of education indicate
continuity of these trends also in the sphere of education, where, for example,
the postulated independence of the academy is perceived as a continuation of
guarantees of civil liberties10. A classic example of comparative research on
transformational processes in Poland and Ukraine is the longitudinal study of
the relationship between social structure and the personality of Polish and
Ukrainian citizens in the 1990s. Research shows that the processes of
individualization and actually approaching Western patterns personality traits,
characteristic of capitalist societies, occurred clearly in both countries, with
the difference that Ukraine was following the Westernization route much
slower than Poland11. Similar comparative studies on a smaller scale are
conducted in other fields of education. The common denominator is the
assumption of an analogous initial situation of transformation processes in
education, but a different pace of changes, conditioned by a decidedly proWestern course of Poland and the ambivalent attitude of the Ukrainian
authorities. After Poland's accession to the EU, and especially after the
adoption of the Bologna process, Poland became a bridge for Ukraine,
supporting integration with the European education system12.
The turning point in the research on Ukraine, in particular the issue of
civic education and patriotism, was the year 2014. In this sense, one can even
speak of a turn in the study of the Eastern studies, where the new Ukrainian
studies were ordered13. Certainly, it has to do with the observed social
changes in Ukraine, which, apart from politics, is clearly visible in the sphere
of education. Researchers underline the important role of the Institute of
National Remembrance, especially in the return of the memory policy. Among
others, the educational and publishing work of this Institute is responsible for
the visible tendencies to desovietize the official historical narrative and the
decisive shaping of the new policy of symbols, which immediately translates
into changes in the education space. An example of such initiatives by the
10

Kvit S. (2015). Ukraine, Between Russia and European Union. Speech at World
Affairs
Council
of
Northern
California.
Pozyskano
z:
http://kvit.ukma.edu.ua/2015/02/ukraine-between-russia-and-the-european-union/
11
Kohn M. L., Slomczynski K. M., Janicka K., Khmelko V., Mach B. V., Paniotto V.,
Zaborowski W., Gutierrez R., Heyman C. (1997).Social Structure and Personality under
Conditions of Radical Social Change: A Comparative Analysis of Poland and Ukraine. American
Sociological Review 62(4): P. 614-638.
12
Chyżny O., Andruszkiewicz F. (2016).Edukacjajutra. Determinanty przemian systemu edukacji w Polsce i na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 98: P. 34-45.
13
Portnov A. (2015). Post-Maidan Europe and the New Ukrainian Studies. Slavic
Review74(4): P. 723-731.
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Ukrainian Institute of National Remembrance is the revision of the pantheon
of high-profile heroes, the establishment of new national holidays and general
actions aimed at decommunizing public space in Ukraine14.
Ukrainian Studies in Poland
Polish educational researches conducted in the new socio-political
conditions of Ukraine also reflect this phrase. It seems that they include the
texts of MykolaRiabchuk, a Ukrainian culture expert associated with the Polish
academic community, who has been dealing with issues of civic society and
the policy of remembrance in Ukraine for years. The perspective presented by
Riabchuk refers to the theory of post-colonialism and, in this spirit, analyzes
the borderland discourses in the context of the emergence of the
contemporary civic identity of Ukrainians15. Educational research that can be
embedded in the paradigm of borderline narrative research is also presented
by other authors. A good example is the work of authors focused around the
environment of the College of Eastern Europe. The publications include critical
analyzes of the transformation of the education system in wartime conditions,
entered into the wider context of political changes in Ukraine16 and examples
of works analyzing particular aspects of reforms within patriotic education
(changes concerning the teaching of the Ukrainian language), shown as an
instrument of international policy.
In the field of research on civic education, an important voice is the
work carried out within the framework of the Children's Identity and
Citizenship in Europe network, supported by the Erasmus program. An
example of the latest publication from this research circle is the analysis of
civic activity of young Ukrainians in conditions of insecurity. The results
indicate an advantage of passive readiness to engage in active participation of
young people in different age groups. The authors of the research indicate
that the positive support for active involvement may be the increase in digital
literacy of Ukrainian youth 17. This conclusion is confirmed by other studies on
the optimal conditions for the development of civil society in Ukraine, where
support for the creation of independent media aimed specifically at young
people is a condition for the continuation of democratization processes. An
important factor is also the direction from which support is granted, as donors
14

Novakova Z. (2017). Four Dimensions of Societal Transformation. An Introduction to
the Problematique of Ukraine. International Journal of Social Quality7(2): P. 1–29.
15
Riabczuk M. (2015). Ukraina. Syndrompostkolonialny, KEW, Wrocław – Wojnowice.
16
Pryshchepa K. (2018). Education reform put to the test. New Eastern Europe 2(30):
36-42.
17
Bondarevskaya I., Krzywosz-RynkIewicz B., Bondar, K. (2017).Young people’s citizenship activity in times of war threat: case of Ukraine. Citizenship Teaching &
Learning12(2): P. 189-206.
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are often countries such as Poland, which in the 1990s themselves received
help in this area from western countries18.
Another topic of research on the civic engagement of Ukrainian youth is
the work on the growing avalanche of the Ukrainian diaspora in Poland.
Statistical data show a geometric increase in the number of Ukrainian
students at Polish universities. Along with this, in recent years, the formation
of civic structures of young Ukrainians in Poland could be observed. As the
research of Joanna Fomina from the Polish Academy of Sciences indicates, the
events on Majdan were also a turn for this group. They have become a
motivator for many Ukrainians, previously uninvolved for citizenship, to join
formal and informal civic initiatives, which led to closer cooperation between
dispersed Ukrainian organizations in Poland to date 19.
Conclusions. Ukraine has long been on the path of transformation
towards a full civil society. Despite a certain delay in relation to some of the
countries of the former Eastern Bloc, it managed to maintain the direction of
reforms. An important mechanism of political reorientation and then
redefinition of the concept of citizenship were youth movements. Thanks to
the involvement of young Ukrainians and as a result of the Dignity Revolution,
the country perpetuated its course and constituted a new understanding of
citizenship. However, the war with Russia impresses its imprint on the policy
of the Ukraine state also regarding the understanding of patriotism and may
pose a threat in the future. It remains to be hoped that the opening of Ukraine
to other countries and the rebirth of international research (including with
Poland) in the field of educational research did not allow regress in civic
politics.
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Войцех Сєґєнь

НОВИЙ ПІДХІД ДО ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Анотація. Політичні зміни в Європі зумовили якісно нове розуміння
проблем патріотизму. У Польщі й Україні ці зміни відбувалися особливо складно у
зв’язку із системною трансформацією від авторитаризму до демократії.
Проаналізовано зміни у сфері громадянського та патріотичного виховання в
Україні. Висвітлено освітні дискурси в контексті змін політики у цій сфері,
виокремлено нові тенденції, привернуто увагу до потенційних загроз.
Ключові слова: громадянська освіта, патріотизм, Україна, система освіти,
реформи, трансформація Східної Європи.
Wojciech Siegień

NOWE PODEJŚCIE DO EDUKACJI
OBYWATELSKIEJ W UKRAINIE
Streszczenie. Zmiany polityczne w Europie doprowadziły do zmiany myślenia
o obywatelstwie i patriotyzmie. W Polsce i w Ukrainie zmiany te były podwójnie
trudne, co wiązało się z systemową transformacją z autorytaryzmu w kierunku
demokracji. Prezentowana praca jest analitycznym studium zmian w obszarze
edukacji obywatelskiej i patriotycznej na Ukrainie. Przedstawię dyskursy edukacyjne
analizujące zmiany polityki w tym obszarze, wskazujące na nowe tendencje, ale także
zagrożenia potencjalne.
Słowa kluczowe: edukacja obywatelska, patriotyzm, Ukraina, system
edukacyjny, reformy, transformacja Europy Wschodniej.
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Георгій Філіпчук

ГУМАНІСТИЧНА МІСІЯ ОСВІТИ: ОСОБИСТІСНИЙ,
НАЦІОНАЛЬНИЙ І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИЙ ВИМІРИ
Анотація. Висвітлюються питання місії освіти, її цілі, завдання в часи
глобалізації, нових викликів та загроз, пов’язаних з проблемами миру і війни,
екології і зміни клімату, масової міграції і тероризму, соціальної (не)справедливості і
проблем бідності, голоду і безграмотності. З іншого боку її роль визначається
відповідно до потреб цивілізаційного розвитку людства, що характеризується
високою мобільністю соціальних, політичних, природних процесів на шляху
прогресу. Орієнтуючись передусім на задоволення конкретних державних,
національних, особистісних інтересів громадян, вона має бути націлена також на
відкритість, діалог, взаємозв’язки з іншими освітніми системами, вирішуючи
загальнолюдські, універсальні завдання. Перебуваючи у безперервному стані
модернізації та якісних змін, розвиваючи суспільний інтелект, прогресивну думку,
технології, відповідно до потреб часу, освіта наділена визначальним призначенням
у життєдіяльності людини, громади, держави. Обґрунтовано мотиваційні аспекти
країн і народів, які прагнуть створити якісну освітню систему, розуміючи значущість
найбільшого національного багатства - людського капіталу, який акумулює в собі
освіту, знання, досвід, кваліфікацію, мотивацію, продуктивні здібності, є головним
чинником економічного, соціального, гуманітарного, духовного розвитку держави,
особистості, сім’ї, суспільства. Особливу увагу приділено аналізу освітньої політики
в Україні, її характеру та змісту, гуманітарних і гуманістичних процесів, дії і
взаємодії різноманітних чинників позитивного та негативного характеру, що
впливають на реформування національної системи освіти. Розглядаються також
закономірності щодо впливу і взаємовпливу освіти на загальний стан «здоров’я»
суспільства і держави, що особливо чітко проявляються в сферах економіки,
соціальної, гуманітарної, демографічної політики.
Ключові слова: культура, мир, освіта, «олюднення» Людини, цінності,
правда, людський капітал, демографічна політика.

Вступ. У світі існує неформальне правило вважати, що успіхи,
перемоги, невдачі і поразки залежать від ефективності освітніх систем та
їхніх інституцій. Країни, народи, завдячуючи їм,
виховують громадян,
працюють, творять, забезпечують власну життєдіяльність. Правда, здійснити
точні виміри освітнього впливу на суспільний розвиток доволі непросто. Але
беззаперечним є те ствердження, що без прогресу в освіті, науці, культурі
унеможливлюється цивілізаційний поступ. Ще у 1816 р. Томас Джефферсон
зробив застереження: «Якщо ви думаєте, що неосвічена і вільна нація може
бути водночас і цивілізованою, то ви глибоко помиляєтесь: такого ніколи не
було і не буде»1.
Проте, якщо раніше завдання, місія освіти в основному локалізувалися
1

Грэм,П.А. Америка за школьной партой. Как средние школы отвечают потребностям
нации. – М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2011. – С.11.
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в національно-державних утвореннях, то з часом її цілі стосувалися також
загальних і глобальних проблем. Очевидно, за нинішніх умов неможливо
відсторонюватися (освіті) від таких універсальних викликів, загроз, якими є
теми миру і війни, екології і зміни клімату, масової міграції і тероризму,
соціальної (не)справедливості і проблем бідності, голоду, безграмотності.
Людству за даних обставин варто адекватно реагувати як на зазначені
актуалітети,
водночас не перестаючи розвивати суспільний інтелект,
прогресивну думку, технології відповідно потребам часу. Освіта, зважаючи
на високу мобільність соціальних, політичних, природних процесів, має
перебувати у безперервному стані модернізації та якісних змін.
Функціонуючи передусім для задоволення державних, національних
інтересів та громадян конкретних країн, вона мусить бути зорієнтована
також на відкритість, діалог, взаємозв’язки з іншими освітніми системами для
вирішення загальнолюдських, універсальних завдань. Метою такого підходу
є не тільки оптимізація дій та взаємодій на шляху прогресу. Ситуація
вимагає також і пошуку суголосних спільних рішень для безпеки і
виживання людства, кожного з членів світової спільноти. Для цього потрібна
нова якість культури Людини, її свідомості, компетентностей і моралі.
Виклад основного матеріалу. Входження людства в епоху
антропоцену означає, що всі досягнення, а також біди, катаклізми і трагедії
визначаються, формуються завдяки помислам і діям Людини. Зробити
людський фактор, людський «капітал» більш гуманним і придатним для
виживання та еволюційного поступу – стратегічне завдання, яке має
окреслювати політичну й ідеологічну місію кожної нації і держави, зокрема її
культурно-освітньої галузі. Освіта повинна закладати основи не тільки для
потреб знаннєво-інформаційного суспільства, але й формувати парадигми
нового погляду на соціокультурне і природне середовище, етичні норми для
гармонії міжлюдських взаємин, гуманне ставлення до «іншого», до Природи.
Адже сучасний світ суттєво відрізняється від попередніх хронологічних
етапів й архетипів свого розвитку не лише надзвичайною мобільністю,
технологічністю, новаційністю, але й масштабами агресій, воєн, жорстокості,
«витонченого» цинізму. Цивілізація крокує поряд з варваризацією. Високі
злети людського таланту і духу, багатоманітність культурного ренесансу
співіснували і співіснують з насильством, людиноненависництвом, расизмом,
колоніалізмом, більшовизмом, фашизмом, тероризмом. ХХ і ХХІ століття
«подарували» людству понад 300 воєн, знищуючи життя, цивілізаційні
надбання, віру в майбутнє. Чи є готовим людство до усвідомлення нових
цілей і завдань, головними з яких є мир, безпека і збереження життя на
планеті? Чи існує у світового співтовариства з цього приводу
єдність
думок, поглядів, підходів? Очевидно, ні. Тому держави, народи, політики,
педагоги, вчені, митці, громадські діячі мають усвідомити, що ХХІ століття з
його наповнюваністю новітніми знаннями, прогресивними технологіями,
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унікальними здобутками передусім потребує не жорстокості у ставленні до
Людини, Природи, Культури, а формування найважливішого для суспільства
ціннісного підходу – «олюдненості» Людини. Декорований зовнішній фасад
цивілізації не може прикрити сутність її гріхопадіння, коли нормою
державного, суспільного, індивідуального буття стають порушення
принципів, переконань, загальновизнаних чеснот, прав і свобод цілих націй
і народів. Формується модель «відчуженої витонченості» буття людства в
цивілізованих суспільствах, яку виокремив у свій час у «Роздумах про
науки і мистецтва» Ж. Руссо, зазначаючи, що вона є прикриттям етичної
недосконалості не лише людини, але й суспільства. Пізніше В. Липинським
у праці «Листи до братів-хліборобів» буде так охарактеризовано
суперечність між зовнішньою цивілізацією і духовною культурою: «Вавилон
розложився і загинув старий Рим, тому що його матеріальна техніка
переросла його громадську мораль… Ми заблудилися в тенетах зовнішнього
прогресу і загальмували процес етичного удосконалення»2.
Війни, конфлікти, агресія продовжують випивати життєві соки націй і
народів. Замість науки, культури, освіти, екології, соціального захисту
людей тратяться кошти на людиновбивство. При цьому, попираючи всі
етичні норми, «сильні» світу цього публічно беруть участь у будівництві
храмів, відвідують богослужіння, молячись чужим і своїм богам. Цинізм,
фетиш наживи, егоїстичний інтерес глобально нищить живу і неживу
матерію. Цивілізаційну поведінкову норму – «ми повинні жити з почуттям
відповідальності», чи гуманістичне правило «відповідальності за все живе»
за А. Швейцером, чи ноосферний принцип «розумної достатності», за
В. Вернадським, багато держав і політиків поставили узбіч. Україна також в
умовах російської агресії змушена виділяти на мілітарну складову –
понад 5%, на науку – 0,16 –0,2% від ВВП.
У «плавильний казан» нетерпимості, пожадливості й ненаситності, чим
наділені ті, що прагнуть управляти світом, кидаються долі народів, культур,
традицій і надій. Прийняту 2012 року Декларацію сталого розвитку
«Майбутнє, якого ми хочемо» можна сприймати, на жаль, лише як не дуже
дотепну фразу, якщо брати передусім до уваги реальний чин сучасної
офіційної політики в глобальному й національному вимірах. Радше за все
слід акцентувати увагу, що для 8 млрд. населення планети турботою є не
стільки
успіхи прогресу, скільки проблеми виживання людства. Учені
Стенфордського університету (США) дослідили, що соціоприродне
середовище різко погіршується, адже багато видів зникає на Землі у 100
разів швидше, ніж це передбачає прийнята норма вимирання.
У доповіді Всесвітнього фонду дикої природи оприлюднили індекс,
2

Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Твори.Т.6 / В. Липинський. – Київ;
Філадельфія, 1995. – С. 204.
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який відображає чисельність тварин. З 1970 по 2012 роки індекс знизився
на 58%, а до 2020 року цей показник становитиме 67% у порівнянні з
1970-им. Таке катастрофічне скорочення популяції зумовлено діяльністю
людини. Негативно впливаючи на стан навколишнього середовища, зміни
клімату, створюючи
для себе певний соціальний «комфорт», людство
перетворюється у найбільшого руйнівника всього живого. До 2050 р.
очікується, що шлунки 95% птахів у Світовому океані будуть забиті
пластиком (у 1960-му – 5%). Не дивно, адже за підрахунками фахівців
щороку сюди скидується понад 260 млн т відходів з пластику. «Ми входимо
в нову еру історії Землі – антропоцен», – заявив генеральний директор
Фонду М. Ламбертіні, що означає геологічну епоху, в якій экосистема
планети залежатиме від людської активності. Можна вважати, що нинішній
стан довкілля – результат однієї з глобальних прямих і опосередкованих
війн, яку веде Людина проти Природи.
Не меншу тривогу викликає тотальний наступ «цивілізованого» світу
на культуру, ідентичність Людини. Прогнози вказують, що ще до
завершення нинішнього століття зникнуть назавжди понад п’ять тисяч мов,
що тотожне зникненню цієї ж кількості етносів, народностей, націй, культур.
Цей процес є не менш згубним, аніж нищення природного біорозмаїття.
Справді, такого майбутнього не хоче ніхто, як і збайдужілості до «малого»,
«старого», «слабкого», «пограбованого», як і духовної, політичної,
культурної затисненості, як і позбавлення природного права особистості,
народу на утвердження і самоповагу до власного «Я». Слід визнати, що в
світі формується такий спосіб життєдіяльності, який надто суперечить
загальнолюдським цінностям. Політика і мораль відчужені й віддалені між
собою, оскільки етика, совість, справедливість, освіченість, гуманність не
стали основними передумовами для
виживання, сталого розвитку і
прогресу. Згода, злагода, довіра, взаємодія, взаємодопомога, а отже,
стабільність і прогнозованість розвитку часто унеможливлюються, адже
кинуті на поталу принципи справедливості, гідності, правдивості. Людська
сутність буття, як і Природа, деградує, бо «осквернилась земля під своїми
мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони
заповіта відвічного…»3.
Олюднення, самоолюднення Людини, неоетична парадигма
у
вихованні людського єства є, очевидно, найбільшою затребуваністю
нинішнього віку. У порівнянні з величезними надбаннями інтелектуальнотехнологічного характеру, світ значно відстає щодо потенціалу етичної
відповідальності й етичної мотивації чинити Добро.
3

Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови
давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена / Старий Заповіт. – К.:
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Міжнародне право перетворилося у право «сильного» панувати над
«слабким», безперервно декларуючи при цьому цінності свободи, демократії
і гуманізму. Діалог культур дедалі більше замінюється мовою ракет, терору
та агресії. Олюдненість Людини стала менш затребуваною цінністю, ніж того
вимагають реалії ХХІ ст. Транснаціональний «ідеал», культ, фетиш наживи і
грошей винесений на п’єдестал уваги політичних мотивацій, знаходячись у
суперечності з суспільними прагненнями. Життєво важливі сфери культури,
освіти, науки, охорони здоров’я, інформації, які творять людину, надмірно
втягнуті в стихію ринку, для якого особистість є лише частиною
продуктивних сил. Соціально справедливі, гуманні рішення чимдалі
ухвалюються політиками важче. Капітал, передовсім великий, об’єднався з
політикою, став політикою у її внутрішньому та зовнішньому вимірі. Його
вплив на характер, зміст фінансово-економічної, соціальної, культурної,
освітньо-наукової, інформаційної, міжнародної політики стає, зокрема й в
Україні, безпрецедентним. Коли, наприклад, одна з фінансово-промислових
(олігархічних) груп в Україні володіє третиною ВВП, то це вже є
національною загрозою. Загальна сума боргів, яку
найбільші олігархи
(боржники) України повинні повернути, державі і населенню, кредиторам є у
чотири рази більшою максимальної прогнозованої суми траншів МВФ, які
уряд України розраховував отримати до 2019 року (9,9 млрд. дол.).
У такій країні, в якій несправедливий розподіл внутрішнього валового
продукту став основою державної політики, створюються «оптимальні»
умови
для соціальних потрясінь, конфліктів і революцій. Тут також
формується соціально зубожіле й інфантильне середовище з притупленим
почуттям громадянськості. За цих умов таким народом «зручніше»
управляти, у цій країні комфортніше владарювати, тут значно «легше»
забезпечувати бажані для себе результати «народного волевиявлення»,
щоби прийти чи утримуватися якомога довше при владі. Адже все можна
купити, продати, залякати, фальшувати. Рівень громадянськості суспільства,
який з різних причин стримується від зросту, дозволяє поки що
здійснюватися саме
таким
згубним
соціальним
експериментам
у
загальнонаціональному масштабі. І хоч би яка форма державного правління
тут домінувала, очевидно, що подібна ситуація не характеризується
ознаками гуманізму, демократії, справедливості. Чому ці проблеми і явища
актуалізуються, і чому їх варто знову виймати нині з історичних кишень?
Чому ці надзвичайно чутливі проблеми не має права «обходити» освіта,
особливо за умов майже повної олігархізації (окупації) інформаційного
простору. В Україні, очевидно, попри всі цивілізаційні прориви, передусім
за часів Незалежності, попри революційні протести гідності й благородства
української нації на двох Майданах, попри прагнення народу до
європейськості (а ще більше до українськості і самоповаги до власного
«Я»!), свободи, не вдалося позбутися ознак соціальної і національної
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наруги.. І це не просто прояви архаїчної, закостенілої ідеологічної
нетерпимості до «чогось», «когось», віддаленого, абстрактного. Тут чітко
окреслюються об’єкти, предмети й автори зневаги, нетерпимості,
агресивності, нетолерантності. Варто усвідомлювати, що нетерпимість
проявляється впродовж більш ніж двох з половиною десятиліть відновленої
державності,
всупереч усім конституційним нормам, передусім до
світоглядних підвалин, що є основою націєтворчості.
Це означає, що в сучасних умовах розвитку цивілізації Україні
доводиться вирішувати не тільки універсальні, загальнолюдські проблеми, а
й багато викликів специфічного характеру, пов’язаних з особливостями
історичного буття, самоідентифікацією, цивілізаційними і національними
прагненнями Українського народу. Безумовно, найбільший супротив (у
найкращому випадку дискусія), боротьба точиться навколо будь-яких
аспектів національно-культурного і духовного життя на внутрішньому
«фронті». Надто впливовою була і є антиукраїнська різномаста сила, яка
противиться навіть сприймати й усвідомлювати закономірність існування
українства як національної і міжнародної спільноти, ролі й історичного
призначення Української держави, українознавчих цінностей як чинників
консолідації політичної нації. Національна ідея для українців є тим чільним
стрижнем,
якого
потребує
народ
і
держава
для
відродження,
самоствердження, безпеки, розвитку і, найголовніше, для боротьби у ХХІ ст.
за національне виживання, обстоюючи власну ідентичність, духовність,
державність і соборність. Бо якщо нація раптом забуде про цю свою вічну
роботу, піддасться на забалакуване «спочатку економіка…», а душа,
культура потім, укотре запопадливо повірить у «братерство», «дружбу»,
«стратегічне партнерство», «гарантії» гарантів, загубить, а можливо й
свідомо залишить на узбіччі історії своє національне «Я», то вона виявиться
непридатною ні для боротьби, ні для конкуренції, ні для прогресу, ні для
життя, ставши малоцікавою для людства.
Для унеможливлення цього є лише один, якщо прагнемо поступу,
універсальний методологічний рецепт – розвивати національну культуру,
освіту, науку і на цій основі – інноваційну економіку. Слід реформувати
армію,
виховуючи
українську
військову
аристократію,
вітчизняну
бюрократію. Головне – оберігати і зрощувати душу народу, його освіченість
і громадянську культуру. Треба не лише захищати, але й створити посправжньому національний інформаційний простір, який став об’єктом
прямої агресії чужинських доктрин і внутрішнього колабораціонізму. Без
розуміння державою і суспільством значущості творення людського капіталу
саме в таких вимірах
неможливо стати і бути великою, вільною
європейською нацією.
Більшість цивілізованих країн прагне створити якісну освітню систему,
розуміючи, що найбільшим національним багатством є людський капітал,
~ 593 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

який акумулює в собі освіту, знання, досвід, кваліфікацію, мотивацію,
продуктивні здібності. У широкому сенсі – це головний чинник не тільки
економічного, соціального розвитку держави, але, насамперед, особистості,
сім’ї, суспільства. У свій час лауреати Нобелівської премії Т. Шульц,
Г. Беккер, С. Кузнець започаткували, обґрунтували й розвинули ідею про
винятково важливе значення інвестування в людський капітал, отримуючи
при цьому інтегральний ефект. Справді, національний потенціал сучасних
країн на 70-80% складається саме з якості людських ресурсів, а тому
помилкою і недалекоглядністю можна вважати ігнорування
державою
політики розвитку активного людського капіталу. Досвід показує, що рано
чи пізно такий підхід призводить до кризових явищ. Тенденції перевернутих
пріоритетів характеризували в останній період і суспільний стан в Україні.
Освіта дедалі більше стала відтворювати бідність і другорядність. Ставлення
до збереження і розвитку людських ресурсів набуло гіпертрофованих ознак.
Головна цінність Європи – люди, як визначено положеннями Європейської
Ради в м. Лісабоні у березні 2000 року, не стала суспільно-державним
пріоритетом в Україні, хоча це є головною конституційною нормою (стаття
3). Демографічна політика як цілеспрямована діяльність державних органів,
соціальних інститутів у сфері відтворення населення виявилася вкрай
неефективною. Достатньо промовистими є факти різкого зменшення
населення. З 1991 року (52,06 млн. громадян) Україна втратила понад 1215млн.(!?) людей. Опубліковані в квітні 2018-го дані ООН застерігають, що
в цьому столітті українців зменшиться ще на 1/3. Такими є
невтішні
прогнози.
Різка депопуляція українців засвідчує, що в нашій державі знехтувано
не тільки європейськими стандартами, але й передусім Конституцією,
національним законодавством. У Законі України «Про основи національної
безпеки» (ст. 7) визначено, що серед загроз національним інтересам є:
загострення демографічної кризи; зниження можливостей здобуття якісної
освіти представниками бідних прошарків суспільства; прояви моральної та
духовної деградації суспільства; зростання дитячої та підліткової
бездоглядності, безпритульності, бродяжництва; відплив учених, фахівців,
кваліфікованої робочої сили за межі України; зниження внутрішнього попиту
на підготовку науково-технічних кадрів для наукових, конструкторських,
технологічних установ та високотехнологічних підприємств, незадовільний
рівень оплати науково-технічної праці, падіння її престижу, недосконалість
механізмів захисту прав інтелектуальної власності. Тому основними
напрямами державної політики з питань національної безпеки (стаття 8) і є
демографічна політика як цілеспрямована діяльність державних органів,
соціальних інститутів у сфері відтворення населення, охорони та
відновлення її фізичного і духовного здоров'я; істотне посилення соціальної
складової економічної політики, реальне підвищення життєвого рівня
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населення, передусім на основі піднесення вартості оплати праці4.
Наголосимо, що зміст актів, декларація і чин є нетотожними. Аналіз
нормативної бази, державної демографічної політики свідчить про усталену
систему ігнорування людським фактором. У Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020» серед 62-ох реформ та програм розвитку держави,
зокрема і 10-и першочергових,
25-ти ключових індикаторів реалізації
Стратегії, плану дій Уряду на 2016 - 2018 роки питання демографічного
пріоритету не ввійшло як визначальне. Демографічний чинник не є
підґрунтям для соціально-економічного розвитку України, а демографічні
експертизи не стали обов’язковою нормою при підготовці законів, указів,
постанов, інших нормативних актів. Перестали діяти Державна програма
розвитку сім’ї (2006-2010 рр.), Стратегія демографічного розвитку (20062015 рр.).
Можна констатувати, що Україну віднесено до країн із статусом
вимираючої нації, яка щороку втрачає понад 500 тис. населення. Україна
стала другою країною в світі (після Туркменістану) за рівнем серцевосудинних захворювань. Перепис, який проводився, на жаль, ще в 2001 році,
засвідчив, що молодь (14-28 років) тоді становила тільки 11% населення
України. У 1991 році налічувалося 125 дітей на 100 літніх людей, тоді як
сьогодні – 69.
Прагнучи до європейської сім’ї, маємо усвідомити, що людиноцентричні
стандарти є визначальними для політики ЄС. Адже якість життя європейця
(якісні освіта, охорона здоров’я, культура, екологія, добротна економіка і
високі соціальні стандарти, благополучна сім’я і здоровий спосіб життя)
попри всі складнощі уможливлює його тривале й продуктивне буття. В
Європі жінки живуть у середньому довше від українських на 6,5 років,
чоловіки – на 11, а смертність населення перевищує середньоєвропейський
показник на 68%. Дані ООН засвідчують, що Україна за тривалістю життя
посідає 122 місце. Отже, демографічна безпека як здатність протистояти
внутрішнім і зовнішнім загрозам, кількісно і якісно відтворювати населення,
характеризується глибокими кризовими явищами, суттєво впливаючи на
життєво важливі сфери суспільства і держави. Її належний стан залежить від
сукупності дії багатьох нормативно-правових, соціально-економічних,
культурно-освітніх, інституційно-організаційних, інформаційно-аналітичних,
політичних підсистем. Кожна із них своїми впливами може формувати як
стабільність демографічних процесів, так і загострення суспільної ситуації,
коли формується невпевненість у сім’ях, що дітей можна прогодувати,
успішно виховати і навчити. Але найгірше, коли втрачається мотивація
народжувати. Останнім часом з’явилися дані, що майже в семи тисячах сіл
4

Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної
Ради України (ВВР). – 2003. – № 39.
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немає дітей віком від 1 до 7 років. Третина юнаків на тисячу в Україні не
доживає до 20 років (Швеція – 70, Польща -180). У 1996 році, коли було
прийнято Конституцію України, в 22255 школах навчалося 7 млн. 142 тис.
учнів 1-10-их класів. Сьогодні – на 3,5 млн. дітей менше, що є найбільш
інтегральним показником і свідченням сучасної демографічної трагедії в
Україні.
Демографічні проблеми суттєво впливають на всі важливі суспільні
сфери, передовсім освітню. Аксіоматичне правило: в умовах гострої
демографічної кризи унеможливлюється якісна модернізація освіти, а
неякісна освіта неспроможна оздоровлювати демографічну ситуацію. Хоча,
виходячи з історичного досвіду, можна стверджувати про важливе значення
освіти в подоланні національних і глобальних криз. Україна здатна (як й
інші країни світу) досягти успіхів у реалізації цілей сталого розвитку
(економіка, соціальна і демографічна політика, екологія) саме завдяки
Освіті, яка серед пріоритетів розвитку світу, визначених ООН, знаходиться
на 4 місці (відповідно до цілей розвитку ООН після 2015 р.). Для цього,
враховуючи на глобальні реалії та національні інтереси, необхідно:
 визнати освіту
найголовнішим пріоритетом у реалізації Стратегії
сталого розвитку, зараховувавши її до «вектору розвитку» і першочергових
завдань модернізації країни;
 збільшити фінансування освіти, матеріально-технічне і навчальнодидактичне забезпечення, спрямувавши на її потреби не менше 7% ВВП,
уможлививши входження України до 40-и кращих країн світу на найближчі
роки (за показниками якості освіти РІSA);
 стимулювати
на законодавчому рівні соціальну відповідальність
держави, бізнесу, неурядових інституцій, їхню фінансову кооперацію і
партнерство щодо підтримки освіти, підготовки й перепідготовки
висококваліфікованих фахівців;
 розробити і впровадити національну концепцію «освіти впродовж
життя», що відповідає сучасним цивілізаційним стандартам освітньої
політики;
 гарантувати якісну професійну підготовку педагогів, які матимуть
належну підтримку держави і позитивну мотивацію до праці;
 виконати законодавчу норму щодо оплати вчительської праці,
підвищити соціальний статус педагога, науковця, опираючись на
європейську практику;
 визнати пріоритетну роль дошкільної освіти, створивши належні умови
для її здобуття та фізичного, психічного, розумового розвитку дітей;
 вирішити одну з найбільш складних проблем – нерівність у якості
освіти для сільської і міської молоді.
Адже вкрай негативною є суспільна ситуація, коли ЗНО складають (як
бажання здобувати вищу освіту) всього 9,09% сільських випускників у
~ 596 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

порівнянні з 37,84% випускників шкіл великих міст.
Якісна освіта як суспільне благо і основне право людини має
характеризуватися трьома основними принципами: 1) якісне викладання
(високоякісна педагогічна освіта, кваліфіковані фахівці, безперервне
удосконалення професійних компетентностей, належні зарплата і умови
праці педагогів); 2) якісні інструменти (добротні змістово й дидактично
навчальні плани, програми, підручники, сучасні навчальні матеріали та
ресурси, інформаційно-комп’ютерні технології); 3) якісне соціосередовище
(здоров’язбережувальні, безпечні, комфортні, культуровідповідні умови, які
забезпечують якість навчання, виховання).
Прямо й опосередковано впливаючи на суспільство, особистість, освіта
залишається одним з найбільш вагомих складників зміцнення демографічної
безпеки. В освіченого народу значно більше потенціалу і можливостей для
саморозвитку, самозахисту, життєвої мотивації. Міжнародний експеримент,
який проводився вченими протягом 70 років під назвою «Як жити довго і
щасливо», засвідчив, що ті люди, які продовжували після основної школи
навчатися, закінчили коледжі, інші навчальні заклади, жили довше на 6%.
А в тих, що зупинилися в саморозвитку, тривалість життя зменшувалася на
10%. Цікавими виявилися і результати досліджень учених Гарвардського
університету, які довели, що люди найбільше хворіють від невротичних
стресів, від нервових зривів, які продукуються передусім умовами
соціокультурного середовища.
Причино-наслідкові закономірності щодо впливу освіти на загальний
стан здоров’я суспільства і держави особливо чітко проявляються в сферах
економіки, соціальної і демографічної політики. Правильні положення
Конвенції міжнародної організації праці та норми соціальної політики, які
проголошують: «будь-яка політика має спрямовуватися на досягнення
добробуту і розвитку населення» (ст. 1); «підвищення життєвого рівня
населення – основна мета планування економічного розвитку, стрижневим
елементом якого є забезпечення повної та продуктивної зайнятості» (ст. 2)
потребують для досягнення цієї мети отримати відповідь, а чи є здатною
нині діюча в Україні економічна і соціальна модель для вирішення
окреслених світовим співтовариством таких
універсальних
завдань.
Близьку до істини
відповідь можна отримати, якщо здійснити аналіз
науковомісткості економіки, характеру її технологічних укладів, освітнього
потенціалу людського капіталу і ефективності його використання.
Послуговуючись тривалий час усталеними самооцінками про високий
освітній рівень населення, в Україні не спромоглися на найвищому
політичному і державному рівні виокремити цінність людського ресурсу,
людини як найвищого національного пріоритету і складника суспільного
прогресу.
Повною мірою такий підхід і ставлення до найбільшого національного
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багатства –
людини характеризує філософія сучасного економічного і
соціального розвитку. Підтвердженням цьому є зорієнтованість державної
політики на трудомісткі, індустріальні галузі, на «економіку» руди, зерна,
газу і лісосплаву. Ігнорування науково-освітньою базою в структурі
економіки
уможливлює
відставання
й
унеможливлює
конкурентоспроможність у змагальності з країнами, які знаходяться на 5 і 6
етапах технологічних укладів. Олігархічна модель економіки та відсутність
оптимальних політичних рішень позбавляє формування синергії в підходах
держави, наукових і освітніх центрів, бізнесу і виробничого персоналу щодо
перебудови економіки на високотехнологічній основі. В Україні продовжують
домінувати застарілі технології майже в усіх сферах. Реагування на виклики
світової технологічної економіки є достатньо неадекватним, адже позитивних
змін щодо суттєвого підвищення якості людського капіталу, створення
ефективної моделі кваліфікаційної перепідготовки кадрів, реалізації
концепції освіти впродовж життя, оптимальної кореляції системи підготовки
кадрів і ринків праці, припинення катастрофічної «втечі» мізків за кордон,
економічного стимулювання освіченості не відбувається. Саме з цих причин
внесок технологічних інновацій у зростання становить 5-10%, тоді як у
розвинутих країнах – 85-90% приросту ВВП. У той час, коли потреба
національного ринку праці в кваліфікаційних кадрах зростає, вона
задовольняється лише на третину.
Підготовлені
фахівці
не
можуть
працевлаштовуватися,
самореалізовуватися і Україна продовжує масово постачати людські ресурси
за кордон. Соціальний чинник (відсутність гідної праці) перебуває в гострій
суперечності з економічним (відсутність технологічної модернізації) при
неналежній взаємодії держави – науки – вищої і професійної освіти –
роботодавців – працівників.
Отже, ситуація вимагає виокремлення пріоритетних напрямів, які б
позитивно впливали на суспільний поступ. До таких доцільно віднести
розвиток вітчизняної науки, технологій, науковоємних галузей; наукове
прогнозування потреб у робочій силі і кореляція ринків праці;
взаємозв’язок системи освіти і ринку праці; утвердження моделі «освіта
впродовж життя» як національного пріоритету розвитку; створення
здоров’я-збережного
соціокультурного середовища як передумови для
формування особистісних мотивацій громадянина; створення і стимулювання
інноваційних підприємств і фірм (їхня частка в розвинутих країнах – 70%).
Тому посилення ролі
науки, освіти, навчання, модернізації економіки,
створення робочих місць, вирішення проблем зайнятості і бідності,
безперервна перекваліфікація для засвоєння нових компетентностей
є
необхідними і суспільно значущими напрямами вирішення демографічної,
соціальної, економічної кризи.
Адже якість життя, суверенність особистості, самоповага, гідність
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Людини завжди були несумісними з державним патерналізмом, оскільки це
є ознакою не сучасного цивілізованого, а напівколоніального
світу.
«Батьківське» піклування про бідних і зубожілих радше за все характеризує
взаємини між експлуататором (чит. політичним олігархатом) і пригнобленим
народом. І чим меншою ставатиме частка людей, яка є залежною від
державно-суспільної «благодійності», тим успішніше відбуватиметься
становлення зрілого громадянського суспільства.
Зубожілість
завжди
крокує
поряд
з
напівосвіченістю,
а
безпросвітність ніколи не вирішить проблем злиденності. Для цього
необхідна реалізація найбільш значимої суспільної реформи – виховання
нації, оскільки її вихованість у широкому контексті дає змогу долати бідність,
невпевненість, хворобливість, беззахисність, натомість утверджуючи
людську гідність, конкурентоспроможність, цікавість для національного і
загальнолюдського світу.
Дещо перефразовуючи слова лауреата Нобелівської премії
миру,
президента США
Вудро Вільсона,
зазначимо, що надважливим для
майбутнього держави і нації є не лише те, які цінності будуть закладатися в
навчання нових поколінь, але чи вірять «передні» ряди в те, чому вони
навчають. Очевидно, виправити демографічний кризовий стан в нинішній
Україні, яка до того ж воює зі своїм вічним «позерним братом» – Росією,
можна. Для цього найважливіше сформувати загальносуспільну цінність
громадянської і особистої відповідальності за «все живе», що існує в
національному і глобальному світопросторі.
Саме від освіченості і культури (загальної, професійної, громадянської)
буде залежати успіх чи невдача, прогрес чи трагедія. Тому демографічна
безпека
передусім вимагає безперервного інвестування в людину, що
завжди є безпрограшним і найбільш гуманним дійством. Стосовно освіти,
то вектор загальної уваги має торкатися усіх її ланок. І чим раніше
створюється для освіти і виховання сприятливе середовище, тим більше
шансів на успіх отримує на перспективу держава, громада, сім’я.
Досвід показує, що реформування країни має розпочинатися з
найменших. Україна, яка втратила свої здобутки в системі дошкільної
освіти (56% охоплення суспільним вихованням при різкому зменшенні дітей
дошкільного віку), зобов’язана виправляти такий стан.
Децентралізація,
що
започаткована
в
Україні
на
рівні
загальнодержавної
реформи,
часто
проводиться
у
фінансовоадміністративному, а не в людиноцентричному вимірі, без демографічної
експертизи,
етно-демографічного аналізу, не враховуючи соціальноекономічні, етнокультурні, культурно-побутові, психологічні, історичні
фактори життя людей. На порядку денному таких «реформ», коли
закриваються («оптимізуються») дитсадки, школи, бібліотеки, музичні,
художні, спортивні заклади у «безперспективних» населених пунктах, не
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розглядається головне – чи народжуватимуться діти, відтворюватиметься
населення, підвищуватиметься якість життя. Наприклад, у 75 новостворених
у 2018-2019рр. громадах, куди ввійшли кілька сотень сіл і малих міст,
функціонує є лише одна художня школа. І допоки на ці наболілі запитання
немає відповідей, до тих пір суспільство матиме сумнів, що держава є
правовою, демократичною, соціально справедливою, а людина є найвищою
цінністю. Бо важко уявити оздоровлення демографічної політики,
припинення старіння і вимирання української нації, коли людину і надалі
оцінюватимуть лише як частину продуктивних сил, а не як Особистість, що
гідна уваги і поваги. Адже можна погоджуватися з «нормами» бюрократії,
яка вважає за можливе життя громади без школи (в широкому контексті), а
церкву - без хреста.
Зазначені проблеми потребують новітньої стратегії, яка формується
шляхом
громадсько-державного
діалогу.
Чим
слабше
виявляється
діалогічність, тим відчутнішою є інфантильність громадянського суспільства і
авторитарність влади, яка сприймає народ не як суб’єкт державонацієтворення,
а в ролі спостерігача і об’єкта для
соціальних
експериментів.
Отже, надзвичайно важливим у контексті висвітлених загроз і викликів
є завдання – виховати й самовиховати себе українцями, не збайдужілими до
своєї долі, традиції, національної пам’яті, формуючи почуття особистої,
національної, державної гідності. Проблема національної свідомості
українського народу, про яку свого часу говорив О. Потебня, має
залишатися
стратегічним завданням для держави та громадянського
суспільства.
Якісні зміни в ментальності, самовизначеності громадян щодо власної
ідентичності є однією з найгостріших проблем. Світоглядні орієнтації
громадян України стають полем агресивного політичного, ідеологічного
протистояння, в чому задіяні внутрішні та зовнішні (особливо Росія)
чинники. На порядку денному цієї боротьби цінності мови, історії,
національної пам’яті, культури, ідеалів. Кінцевою метою противників
української ідеї – консервація тоталітарного, колоніального становища
України в політичному, національно-культурному, мовному, світоглядному,
релігійному вимірах, спекулюючи усталеними «традиціями» імперського
мислення.
Відомий французький філософ, психолог і педагог Г. Лебон у праці
«Психологія народів і мас» писав, що «ідеї зазнають надзвичайно тривалої
еволюції, дуже повільно зникають… Навіть ставши очевидними помилками,
вони ще довго залишаються незаперечними істинами і продовжують
впливати на народні маси. Якщо важко прищепити нову ідею, то не менш
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важко знищити стару. Людство постійно і відчайдушно чіпляється за мертві
ідеї і мертвих богів»5.
Висновки. З 1991 р. Україна продовжує боротьбу за цивілізаційний
вибір одного з двох шляхів, визначаючи смисл власного національного
буття, яке або є, як писав у «Феноменології духу і логіки» Г. Гегель, або
його немає. Третього не дано6. Перший – консервує попередньо усталену
психоментальну ситуацію в країні, зважаючи на історичне, культурне,
політичне минуле, «поважаючи» заради громадянської злагоди традиційні
ідеали, спосіб мислення і життя, не маючи бажання пізнавати істину буття,
правду, відновлювати історичну пам’ять.
Другий – виховує сучасну українську націю відповідно до принципів
україноцентризму, людиноцентризму, європеїзму, на основі єдності трьох
стрижневих інтересів, якими живуть народи – особистісного, національного,
загальнолюдського. Український народ вибрав другий шлях, який веде до
храму істини й життєствердності нації.
Наведені факти, тенденції суспільного та природного стану
соціоекосередовища
вочевидь
засвідчують,
наскільки
важливим
і
пріоритетним
стає
людський
чинник
як
синтез
технологічних,
інтелектуальних, наукових умінь і знань, а особливо, морально-етичних
цінностей для безпечного сталого розвитку. Нагальною глобальною
потребою стає гуманізована освіта, «культурна» свідомість та поведінка,
діяльність Особистості і Людства. Вищий, складніший рівень проблем,
ризиків вимагає якіснішої освіти, що має не лише вищий поріг знаннєвих
компетентностей, а й адаптивні до часу і викликів норми свідомості,
культури, етичного ставлення і поведінкових норм.
Незважаючи на значне розширення соціокультурного, інформаційного
впливу на особистість, порівнюючи з попередніми «патріархальними»
періодами, збільшення кількості виховних і пізнавальних інституцій, світ у
ХХІ столітті продовжуватиме традиційно використовувати освіту як
найоптимальніший і найефективніший інструмент впливу для гуманізації
Людини і творення «людського капіталу». Оскільки результати діяльності у
політичній, господарській, військовій, науково-технічній, природоохоронній,
соціальній, гуманітарній сферах залежатимуть і надалі від «культурності»
особистості, громади, суспільства, держави. Саме з цього випливають
потреби в нових якісних вимірах етичності, гуманності, людиноприродоцентричності.
Для культури індивідуумів і народів недостатньо знаннєвого
5

Лебон Г. Психология народов и масс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://www.lib.ru/POLITOLOG/LEBON/psihologia.txt.
6
Гегель Г. Феноменология духа и логика. Философская пропедевтика. Раб. разных
лет: в 2 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1973. – С. 95.
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потенціалу, професійних мистецьких умінь, широкої ерудиції. У ній завжди,
якщо ідентифікувати це зі справжньою людською культурністю, має
концентруватися високий вміст морально-етичних норм і цінностей. Без цієї
складової,
без
моральних
характеристик
особистості
індикатори
інтелігентності, естетичності, інтелектуальності, громадянськості стають
непоказними,
неповноцінними, спричиняючи в
багатьох
випадках
непривабливість, ницість і жалюгідність існування людей, народів, націй,
держав. Історичний шлях людства встелений безліччю прикладів, коли брак
моралі,
загальнолюдських
етичних
цінностей
перетворював
«висококультурність» народів на колонізаторський гніт, лінгвоцид, етноцид,
геноцид, голокост, голодомор, людиновбивство.
Необхідно визнати, що ХХ ст. тотально дегуманізувало людину, маси,
суспільство. В умовах ХХІ ст., яке проголошено ЮНЕСКО «століттям діалогу
культур», «століттям освіти», каїнова печать продовжує, на жаль,
переслідувати людство, якому нині так бракує людяності. Традиційні
інститути церкви, сім’ї, держави, громадянського суспільства, сучасні освіта,
наука, інформація, гуманітарна політика ніяк не впораються, що очевидно, із
завданнями щодо «олюднення» людини. І хоча за всіх обставин
життєдіяльності, цивілізаційного розвитку кожен народ намагатиметься свої
національні системи виховання нації удосконалювати «людськістю»,
важливо, щоб привнесення елементів здорового національного егоїзму,
прагнення до першості, вироблення націєоберігаючого імунітету не
суперечили моральним нормам міжлюдських, міждержавних взаємин, не
породжували неприйнятність, етноненависть, агресію і ксенофобію до
«іншого».
Було б добре, якби усталена наукова думка, що нинішнє століття
інформаційності, прагматичності й практичності все ж стане гуманітарним,
коли людська сутність наповнюватиметься не тільки новітніми знаннями,
навичками, вміннями, а й етичними якостями, духовністю, світоглядними
цінностями. Це те, що за жодних обставин не можна ігнорувати, а тому
надзвичайно безглуздою і згубною є політика мінімізації суспільної й
цивілізаційної ролі гуманітарних наук, гуманітарної освіти. Бо відомо, коли
серце запливає тілом, тоді наступає розлад. Особистісний і національнодержавний.
Як стверджував Аристотель, все людське є політичним. Доля людства
найчастіше залежить від особистостей, які приймають рішення. Отже,
надважливим чинником прогресу чи занепаду була завжди влада. Історія
України переконує, що як тільки справи приватні, вузькоегоїстичні і
корисливі починають переважати над загальними – Вітчизна, Народ, Земля,
Віра, Воля, тоді розпочинається суспільний розлад. Про це ще в античні
часи говорив Платон, зазначаючи, що на яких би добрих засадах не була
створена держава, вона неминуче може загинути, що спричинено
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особистими інтересами «провідної верстви». «Що ж тоді?, – писав у своїх
«Діалогах» Сенека, – коли кожен, хто вважає щастям сонливу бездіяльність
і почергове задоволення то своєї хіті, то черева, шукає у когось поважного
виправдання своєї негідної поведінки… Але відповідь для них одна – «чого
достатньо для природи – замало для насолоди». Надмірність у насолоді –
шкодить, а щодо чесноти, то надміру тут не варто боятися, бо в ній самій
міра. То хай чеснота йде попереду»7.
В ігнорування цього природного принципу – найбільша етична вада
верхів. Коли їхня думка переобтяжена собою, писав Д. Донцов, тільки про
себе: про млинок, про ставок, про вишневенький садок, то ця ницість духу
веде в нікуди. Ще в «Слові о полку Ігоревім» сказане застереження, що
хитатися Київська держава почала, коли наступила мішанина цінностей,
коли стали князі про мале говорити: це велике!, коли замість до отчизни, до
слави, і до чести, – почали вагу прив’язувати до дрібного і приватного8.
Справді, благополуччя і майбутнє кожної нації залежить від її культури
і свідомості, а передусім від її «передніх рядів», провідників, влади. Без
достойних поводирів, які здатні об’єднувати, народ нездатен виживати і
перемагати, як правило, він щезає з арени історичного розвитку, тривалий
час ще продовжуючи слугувати перегноєм для «інших».
Корисливість, боротьба за власність і владу, роз’єднаність і
контрпродуктивне
протистояння
всередині
країни
породжують
загальнонаціональне зло. Бо коли, написано в «Слові о полку Ігоревім»,
«Сказав-бо брат братові:
«Се моє, а те – моє теж».
І почали князі про малеє «се великиє» мовити,
а самі на себе крамолу кувати.
А погани з усіх сторін приходили з перемогами
на землю Руськую»9.
Тому відповідальну перед Україною і Людиною владу народ має
одержимо творити Сам, власною культурою і громадянською позицією
суспільства, щоб навернути на єдино праведний і незворотний шлях –
оберігати, зміцнювати, утверджувати найвищі цінності Нації – українську
державність і Людину.
Усі вище означені суспільні проблеми, виклики, конфлікти між
людиною-людиною, людиною і природою, факти агресії, нетерпимості й
соціальної несправедливості потребують загальної уваги і вирішення,
7

Сенека Л.А. Діалоги /Луцій Анней Сенека; пер. з лат. А. Содомора. – Львів:
Апріорі, 2016. – С.143-144.
8
Донцов Д. Дух нашої давнини / упоряд., передм. П.Мовчана / Дмитро Донцов. –
К.: ВЦ «Просвіта», 2016. – С.125.
9
Яценко Б.І. Слово о полку Ігоревім як історичне джерело. Таємниці давніх письмен
/ Б.І.Яценко. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2006. – С. 382.
~ 603 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

мінімізуючи згубний вплив на Життя. Очевидно, передусім все залежатиме
від Людини, від її культури бачення «себе» і «світу». Але можливість
удосконалювати
світ
ставатиме
реальністю,
коли
відбуватиметься
гуманізація Особистості. Для цього, передусім, потрібно навчитися (всім!)
говорити правдою. Без неї неможливий поступ і виживання, хоча дуже часто
досвід нагадує нам про альтернативу. Моральний стандарт чесності (правди)
має, насамперед, формувати освіта. Цю максиму в освітнє середовище
зобов’язана нести інтелігенція, Педагог. Публічне озвучення Правди навіть
коли вона є суворою, гіркою і незручною – вища етична відповідальність
тих, хто виховує Націю. Невипадково знаменитий документальний фільм
Альберта Гора про відповідальність людини за нищення планети, який
приніс йому Нобелівську премію миру, називається «Незручна правда»10. Бо
саме правдивість у словах і ділах є дорогою істини, миру і справедливості.
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Heorhii Philipchuk

GUMANISTIC MISSION OF EDUCATION:
PERSONAL, NATIONAL AND GENERAL MEASURES
Summary. In the article highlighted issues of the mission of education, its
goals in the times of globalization, new challenges and threats related to the problems
of peace and war, ecology and climate change, mass migration and terrorism, social
(non-justice) and poverty, hunger and illiteracy. On the other hand, this role
determined in accordance with the needs of the civilization development of mankind,
characterized by high mobility of social, political, natural processes in the path of
progress. Focusing primarily on satisfying the specific, national, personal interests of
citizens. It should be also aimed at openness, dialogue, interrelations with other
educational systems, solving universal tasks. Being in a continuous state of
modernization and qualitative changes, education, with the development of social
intelligence, progressive thought, technology, according to the needs of time, is
allocated to the decisive purpose in the life of man, community and state. The
motivational aspects of countries and peoples who seek to create a qualitative
educational system are substantiated, understanding the significance of the greatest
national wealth and human capital. All these accumulates education, knowledge,
experience, qualification, motivation, productive abilities, is the main factor of
economic, social, humanitarian, spiritual development of the state, personality, family,
society. Particular attention to the analysis of educational policy in Ukraine, its nature
and content, humanitarian and humanistic processes, the actions and interaction of
various factors of positive and negative character, which influence the reform of the
national education system. Considers the laws concerning the influence of education
on the general state of «health» of society and the state, which are especially clearly
manifested in the spheres of economics, social, humanitarian, and demographic
policy.
Key words: culture, world, education, humanization, values, truth, human
capital, demographic policy.
Heorhij Filipczuk

HUMANISTYCZNA MISJA EDUKACJI:
WYMIAR OSOBOWOŚCIOWY, NARODOWY I OGÓLNOLUDZKI
Streszczenie. W artykule omówiono kwestie misji edukacji, jej cele i zadania w
czasach globalizacji, nowych wyzwań oraz zagrożeń powiązanych z kwestiami pokoju i
wojny, ekologią i zmianami klimatycznymi, masowej migracji i terroryzmu,
(nie)sprawiedliwości społecznej i kwestii ubóstwa, głodu i analfabetyzmu. Z drugiej
zaś strony jej rola określana jest odpowiednio do potrzeb rozwoju cywilizacyjnego
ludzkości, charakteryzującego się wysoką mobilnością procesów społecznych,
politycznych, naturalnych na drodze postępu. Ukazano, że orientując się przede
wszystkim na zaspokojenie konkretnych interesów państwowych, narodowych,
osobistych obywateli, musi ona również być ukierunkowana na otwartość, dialog,
wzajemne powiązania z innymi systemami edukacyjnymi, rozwiązując zadania
ogólnoludzkie, uniwersalne. Będąc w ciągłym stanie modernizacji i zmian
jakościowych, rozwijając inteligencję społeczną, postępową myśl, technologie, zgodnie
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z potrzebami czasu, edukacja posiada określone przeznaczenie w życiu człowieka,
społeczności, państwa. Podano uzasadnienie motywacyjne aspektów krajów i
narodów, dążących do stworzenia jakościowego systemu edukacji, rozumiejąc
znaczenie największego bogactwa narodowego – kapitału ludzkiego, gromadzącego w
sobie edukację, wiedzę, doświadczenie, kwalifikację, motywację, zdolności
produkcyjne, jest czynnikiem podstawowym rozwoju ekonomicznego, społecznego,
humanitarnego,
duchowego
państwa,
osobowości,
rodziny,
społeczeństwa.
Szczególnym miejscem w pracy jest analiza polityki edukacyjnej na Ukrainie, jej
charakteru i treści, procesów humanitarnych i humanistycznych, działań i interakcji
różrodnych czynników o charakterze pozytywnym i negatywnym, które wpływają na
reformę narodowego systemu edukacji. Rozpatrywane są również zależności
dotyczące wpływu oraz wzajemnego wpływu edukacji na stan ogólny „zdrowia”
społeczeństwa i państwa, które szczególnie wyraźnie uwidaczniają się w dziedzinie
ekonomii, polityki społecznej, humanitarnej i demograficznej.
Słowa kluczowe: kultura, pokój, edukacja, «uczłowieczenie» Człowieka,
wartości, prawda, kapitał ludzki, polityka demograficzna.
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Іван Бех

ПАТРІОТИЧНЕ І ГРОМАДЯНСЬКЕ
ВИХОВАННЯ У ВЛАСНИХ МЕЖАХ
Анотація. Серед духовних пріоритетів патріотизм і громадянськість
виявляються найбільш затребуваними. Суспільний запит на громадянина-патріота
нині має вирішувати долю нашої України. Сьогодні український народ захищає не
лише свою незалежність й суверенітет, а й попереджує порушення прав і свобод
населення Західної Європи. Розв’язання цього загальнолюдського завдання
потребує формування у людства єдиних духовно-моральних домінант, які б
забезпечували стале мирне співіснування. Саме такі цінності мають посісти
центральне місце в ієрархії внутрішнього світу особистості, що зростає. Патріотизм
і громадянськість в умовах українського поліетнічного суспільства вимагає від
особистості не лише опанування культурними цінностями власного етносу, а й
усвідомлення взаємозв’язку етнокультур української політичної нації у минулому і
майбутньому, спільної для всіх етносів долі та мети. Патріот-громадянин поважає
культуру, звичаї, традиції представників інших етносів. Нині можна констатувати,
що такого сплеску патріотизму і громадянськості ніколи не було за всі роки
незалежності України, зокрема патріотизму і громадянськості не місцевого,
регіонального, а національно-громадянського спрямування, який проявляється у
любові й відповідальності за долю Батьківщини, свого народу, держави й
готовності захистити ці великі святині. Тому патріотично-громадянське виховання і
надалі має бути пріоритетним завданням у закладах освіти.
Ключові слова: відповідальне ставлення до народу, Батьківщини,
держави; громадянськість, громадянське виховання, любов до народу,
Батьківщини, держави; патріотизм, патріотичне виховання, соціально-моральне
виховання.

Вступ.
Патріотичне
і
громадянське
виховання
нині
стало
незаперечним пріоритетом для нашої освіти у всіх її ланках. Педагоги,
відчуваючи підвищену відповідальність у цьому плані, масово включилися
на досягнення цієї великої мети. Вони свідомо пов’язують її з долею країни:
насамперед з її безпекою, незалежністю, інтеграцію у Європейську
спільноту. Ми констатуємо розгортання інноваційного виховного руху у всіх
регіонах нашої Батьківщини. Педагогічні колективи перебувають у пошуках
розвивального змісту, форм, методів і технологій, які б сприяли кожній
молодій людині стати справжнім громадянином-патріотом. Така освітня
ситуація ставить серйозні запити до педагогічної науки, адже у цій
виховній сфері залишається ще багато незвіданого, не запропоновано
науково обґрунтованих проектів і методичних рекомендацій.
Педагогіка виховання, яку ми створюємо на гуманістичних теоретикометодологічних засадах, критично осмислює традиційний пізнавальний
фонд: щось заперечує, щось по-новому тлумачить з висоти пошукового
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сьогодення. Така робота необхідна для кожної науки, особливо для нашої,
яка найбільш пов’язана з суспільними тенденціями і реаліями.
У процесі теоретичного аналізу ми дійшли висновку, згідно з яким
подальше
продуктивне
науково-методичне
осягнення
проблеми
патріотизму і громадянськості особистості неможливе без більш глибокої
диференціації цих сфер як предмету досліджень і як складових реального
життя людини.
Патріотизм у сутнісних показниках
Розкриємо цей аспект нашої наукової роботи. Нині широковживаним
стало запропоноване нами визначення патріотизму як безумовного і
високосмислового почуття-цінності, яке втілюється у діяльнісній любові
особистості до народу, Батьківщини, держави. У цьому сенсі почуття
патріотизму є національним. Внутрішнім опертям для виховання цього
почуття-цінності виступають діяльнісна відданість особистості Батьківщині,
її суспільно значуща цілеспрямованість, моральна стійкість, наявність
почуття власної гідності та заслуженої своєю патріотичною діяльністю
любові до себе, готовність до самопожертви.
У цьому визначенні звернемо увагу на безумовний і високосмисловий
аспекти означеного почуття. Безумовність означає, що почуття патріотизму
не може ґрунтуватися на зовнішньому підкріпленні у формі певних
заохочень чи осуджень. Воно як поклик душі повинно саме в собі мати
спонукальну силу до відповідного діяння, бути самозначущим. Що
стосується високосмислового аспекту, то це означає, що почуття
патріотизму не пов’язується з нижчими буттєвими прагненнями часто
утилітарної
спрямованості,
а
з
вершинними
життєвизначальними
орієнтирами особистості: честю, милосердям, справедливістю, турботою
про інших тощо.
Зупинимось тепер на проблемі громадянськості. Вона сягає ще до
часів Сократа, Платона й Аристотеля. Виховання доброго громадянина було
метою виховання в античності. На перше місце у цьому процесі вони
ставили державу, далі народ, Батьківщину. Така ієрархія пріоритетів
зберігалася протягом досить тривалого часу.
Державницьке виховання як смислова автономія
Уперше поняття «громадянин» німецький педагог Ферстер на початку
ХХ сторіччя запропонував переважно пов’язувати з благопристрасним
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ставленням особи до народу1. Ціннісне ставлення до держави
пов’язувалося ним з державницько-громадянським вихованням «підданого»
держави. Усе ж такий підхід педагога за певних причин не був підхоплений
і державницький аспект включався у громадянський, трактувався як
громадянське виховання у цілому. Так продовжується і до нині.
Нами ж на сьогодні створено концепцію державницького виховання.
Відомо, що держава лише тоді буде міцною, коли постійно діятимуть сили,
що її зберігають. Такими виступають державницькі почуття як ставлення
громадян до держави, які не сумісні з пануванням індивідуалізму і які
повинні згуртовувати суспільство. Між тим, з посиленням індивідуалізму
національні об’єднувальні устремління все виразніше втрачають свою
владу над конкретними особами. Тому вкрай необхідна система
державницького
виховання,
яка,
планомірно
нейтралізуючи
індивідуалістичні потяги суб’єктів, сприяла б стабільності і зростанню
держави.
Зазначимо, що державницьке виховання не сумісне з механічними
методами змушування, які в авторитарно-тоталітарних суспільствах
узгоджували індивідуальну поведінку з прийнятою ідеологічною стратегією.
Відтак, початок такого виховання передбачає змістовне осягнення
підростаючою особистістю складної і багатогранної категорії «держава».
У цьому зв’язку видається доцільним, щоб державо-орієнтоване
навчання здійснювалося як принцип державоведення у контексті цілей
низки
навчальних
предметів
(історія,
географія,
математика,
суспільствознавство, українська мова). Тактика цього навчання повинна
полягати у тому, щоб конкретні відомості з цих предметів узагальнювати до
вищих положень організації і функціонування держави. Видається
недоцільним, щоб учні занурювались у специфічні деталі, пов’язані з
центральними державними органами, господарством, податковою системою
тощо. За такого підходу значно втратиться ціннісна компонента
державницького виховання. Його ефективність несумісна з такою
ситуацією, коли мислення вихованця постійно завантажують історичними
перипетіями боротьби, мотивованої меркантильними інтересами груп
людей. Це призводить до того, що юна особистість демонструє відчуження,
а то й ненависть до всього, що пов’язано з функціонуванням держави.
Більш доцільним у контексті оптимізації державницького виховання
виступає початкове формування у підростаючої особистості моделі
державної культури; і лише виходячи з цієї мети, можна усвідомити
оптимістичний аспект історичного розвитку держави і піднятися до
розуміння її удосконалення на даний час.
1

Ферстер Ф.В. Школа и характер. Выпуск ІІ. Бесплатное приложение к № 31 газеты
«Школа и жизнь», 1914. – С. 106.
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Таким чином, дієва причетність до власної держави має стати
основним прагненням людини-державника. У напрямі державницького
виховання, враховуючи необхідність такого особистісного ставлення, у
підростаючої особистості має бути сформоване почуття державницької
відповідальності.
Передумовою цього утворення виступають такі якості особистості, як
групова ідентичність і злагода, розумний груповий конформізм,
солідарність і піклування. При цьому необхідно робити все, щоб ці якості у
майбутньому не призвели до сліпої покірності особистості перед іншими і не
зруйнували у неї життєву самостійність та готовність до відстоювання своєї
ідейної позиції.
Справжнє
державницьке
виховання
виходить
за
рамки
перерахованих якостей соціального виховання; воно вимагає від
особистості емансипації від групових інтересів і долучення до вищих
моральних переживань і цінностей. Тут на душевну авансцену особистості
виходять совість, справедливість, альтруїзм.
У кінцевому підсумку підростаюча особистість має сформувати
державницький світогляд, який насамперед передбачає вірність державі та
її представникам, чесність і порядність стосовно них. Не менше значення
для такого світогляду має й повага до законів і прав, які декларуються
державою. Для істинно державницького світогляду особистості цих якостей
видається недостатньо. Він має ґрунтуватися на міцному фундаменті
широких суспільно значущих моральних поглядів і переконань особистості.
У іншому випадку ми матимемо лише вузько партійного державника,
людину з обмеженим політичним мислення і настановами, яка не в змозі
йти на доцільні компроміси з особами, ідейні погляди яких дещо (а не
принципово) відмінні від її власних. Саме ця тенденція чітко проявляється у
нашому державно-політичному житті, коли другорядне стає причиною
розбрату зі всіма наслідками, що з нього випливають.
Справжня державницька вихованість підростаючої особистості
корелює з розвитком у неї державницького образу думок. У цьому сенсі
важливо, щоб особистість знаходила спільну мову з інакше думаючими й
інакше бажаючими. Центральним же чинником державницького бачення
особистості виступає прагнення до справедливості, яке має домінувати у
процесі духовно-морального виховання, що передбачає подолання її Егопотягів (егоїзму). Для цього потрібні глибоко захоплюючі впливи, які
відсутні в арсеналі простого соціального виховання.
Адекватним цьому завданню є запропонована нами гуманістично
орієнтована розвивальна модель виховання, яка засвідчила високу
духовно-моральну ефективність. Та все ж державницький образ думок не
вичерпується вище розкритими характеристиками. Центральним для цієї
метаздібності є пріоритет і утвердження ідеї вищого цілого як державного
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ідеалу-мети, якому повинні слугувати всі більш конкретні цілі. Таким
чином, готовність індивіда підпорядковувати державо-орієнтовані цілі, а
також підкорити все своє особисте життя вищому благу, є головним
показником його держав ницого розвитку.
Відповідно необхідним обґрунтуванням державницького виховання
підростаючої особистості мають виступити наукові закономірності, на основі
яких вона набула ряд суспільно значущих цінностей в інноваційному
виховному процесі.
Зазначимо, що у державницьки вихованої людини її духовні надбання
несуперечливо переносяться на політичне мислення і почуттєві
переживання, виступаючи міцним бар’єром від будь-яких деструктивних
сил. Конкретніше, у державницьки орієнтованої особистості є потенційні
можливості для осмислення здорового державного життя і, таким чином,
сприяти державницькому самовихованню.
Державницьки вихована особистість почуватиме себе душевно
комфортно за умови, коли сама держава підкорятиметься вищим
моральним цінностям, щоб не зруйнувати власних основ у душах своїх
громадян. З таким призначенням держави доцільно пов’язувати державну
культуру. У ній за великим рахунком і має вправлятися підростаюча
особистість у державницькому вихованні. Прообразом цієї культури може
виступити така групова структура як шкільний парламент. Створюються
умови для розподілу соціальних ролей, враховуючи індивідуальні
особливості, і розумово-вольові, й емоційні можливості кожного члена
парламенту; колективно обговорюються види відповідальності в залежності
від конкретних рольових функцій. У цій груповій організації є місце
вихованню такого важливого компоненту державницького виховання як
політична добросовісність.
Наведемо приклад з життя шкільного парламенту. Учень під час
виборів президента подав свій голос на користь кандидата, який за
особистісними характеристиками не відповідав цій ролі. Своє рішення він
мотивував тим, що претендент на цю посаду його друг. Коли педагог
запитав як він на це погодився, тобто пожертвував благом школи заради
почуття дружби, той відповів: «Чи не потрібно бути, щоб там не було,
вірним своєму другу?» учень має зрозуміти і в цьому мета допомоги
педагога, що це так, але до того моменту, коли зачіпається благо інших.
Голосування є безумовним обов’язком стосовно цілого (групи). Тут не
варто приймати рішення на основі своїх особистих схильностей, а з позиції
інтересів того чи іншого угрупування чи суспільства у цілому.
Вправляючись у ситуаціях такого роду, підростаюча особистість і набуде
якостей, що складатимуть її державницьку вихованість.
Наша позиція щодо порушеної проблеми полягає у наступному. У
державницькому вихованні доцільно враховувати загальнопсихологічний
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закон, згідно з яким систематичне різнобічне і глибоке усвідомлення
підростаючою особистістю певного матеріалу викликає у неї й відповідні
позитивні переживання. З огляду на це, більш ґрунтовне ознайомлення з
найважливішими установами, їхніми функціями і проблемами, факторами
розвитку власної держави вищою мірою бажано для виховання у тому
сенсі, що згадані переживання за умови їх постійного практичного втілення
згодом трансформуватимуться у почуття поваги, що межуватиме з любов’ю
до своєї держави.
На цей час чітка ієрархія базових категорій (державницька культура,
державницький світогляд, державницький спосіб мислення, державницькі
ціннісні орієнтації) відсутня і залежить від власної позиції вченого. Так,
В. Сухомлинський з цього приводу писав про суспільство, колектив, а
громадянське щастя тлумачить як утвердження себе як сина свого народу.
Широке розуміння проблеми громадянськості проявляється включенням до
його сфери понять: мала Батьківщина, рідний край, вітчизна, цивілізований
гуманізм. На думку ряду науковців, «громадянське виховання доцільно
розглядати як таке, що поєднує в собі кілька різновидів вихання –
патріотичне, гуманістичне (мабуть, моральне. – І.Б.), правове, екологічне
тощо»2. Важливо, щоб автори розкрили ту реальність, що ще стоїть за цим
«тощо». Щоб наблизитися до відповіді, заявленої у темі, тобто з’ясувати
пункт дотику та лінію розмежування між патріотичним і громадянським
вихованням, логічно упорядкуємо категорію «громадянськість».
Під громадянськістю розуміємо відповідальне ставлення особистості
до народу, Батьківщини, держави, яке вона постійно демонструє, долаючи
власні Его-потяги та узгоджуючи індивідуальну поведінку з спільним
благом. За таких умов відповідальне ставлення трансформується у почуття
відповідальності
з
властивими
йому
силою,
спрямованістю
та
узагальненістю.
Методологічна позиція у вихованні громадянськості
Подаємо науково узагальнену схему виховання громадянськості
зростаючої особистості (див. схему 1). Внутрішньою основою для
виховання у особистості почуття відповідальності як вершинної цінності
виступають
громадянська
солідарність,
громадянська
злагода,
громадянська
толерантність
і
справедливість,
громадянська
цілеспрямованість й ініціативність, почуття власної достойності.
Ключовими позиціями щодо громадянського виховання мають бути:

2

Ігнатенко П.Р. та ін. Виховання громадянина: психолого-педагогічний
народознавчий аспекти. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1997. – С. 24.
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 громадянське
виховання
своїми
результатами
потрібне
для
збереження і зміцнення держави, розвитку нації, її самосвідомості та
ціннісних засад;
 немає громадянина взагалі – є громадянин держави;
 громадянське виховання покликане на формування в особистості
суспільних почуттів як його духовно-моральної основи.
Виокремлені нами громадянські якості можуть бути притаманні
груповому рівню моралі, але тут їхній ареал розширюється до меж нації
(народу), і в цьому технологічна проблема їхнього виховання.
Схема 1
Виховання громадянськості зростаючої особистості
Методологічна позиція

Діяльнісна причетність зростаючої
особистості до народу, Батьківщини,
держави

Зміцнення держави

Підтримка
державних ініціатив

Відповідальне
ставлення до
держави

Відстоювання
державної
справедливості

Готовність
до жертовності

Піклування
про Батьківщину

Відповідальне
ставлення до
Батьківщини

Захист Батьківщини

Сприяння
національнокультурній
самобутності
(згуртування)

Захист народу

Пошанування народу

Відповідальне
ставлення до народу

Патріотизм і громадянськість:
пункт зіткнення та лінія розмежування
Наша робота з надання більшої теоретичної чіткості проблемі
патріотизму і громадянськості дозволяє констатувати, що реальним пунктом
дотику цих особистісних утворень виступають спільні для них центральні
категорії: народ, Батьківщина, держава. Здавалося б, що ця єдність є
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очевидною, і на неї слід було звернути увагу; та головне – шукати
обґрунтування продовженню цього явища. Однак ніхто цього не робив,
тому й розчиняли патріотизм у сфері громадянськості, вважаючи його
різновидом останньої та не пояснюючи, у чому сутність цього різновиду.
Отже, прямо чи опосередковано заперечувалася самобутність процесу
патріотичного виховання.
Продовження, на якому ми наголосили, пов’язується з лінією
розмежування патріотизму і громадянськості. Йдеться про відмінність у
їхніх сутнісних показниках: для патріотизму – діяльнісна любов до народу,
Батьківщини, держави; для громадянськості – почуття відповідальності до
цих категорій.
Хоча ці особистісні утворення мають тотожну розумово-емоційну
структуру, все ж у любові переважаючим є емоційний компонент, а у
відповідальності – компонент свідомості. Якраз цим і визначається час
їхнього виникнення у внутрішньому світі особистості. Переживання емоцій,
їхні якісні зміни – явище більш раннє порівняно з породженням свідомості
як вищої психічної функції. Це безпосередньо відбивається на процесах
патріотичного і громадянського виховання, зокрема, на їхньому часовому
співвідношенні.
Отже, патріотичне і громадянське виховання – це два рівноцінні
способи досягнення спільної мети. У своєму системному представленні вони
оптимізують виховний процес єдиним комплексом широко охоплювальних
соціальних (переважно стосовно громадянськості) та моральних (щодо
патріотизму) якостей. Причому ці види виховання не лише впливають на
формування комплексу означених якостей, але й потужно стимулюють їхній
розвиток. Ідейна цілісність патріотичного і громадянського виховання
втілюється в утвердженні громадянина-патріота як ідеалу розвиненої
особистості.
Розкриємо кардинальну особливість патріотичного і громадянського
виховання, яка залишилась на узбіччі як теоретичних, так і методичних
зусиль. Унаслідок неврахування цього значно втрачається його сенс.
Патріотизм як почуття–цінність і громадянськість як згусток продуктивних
особистісних функцій спрямовані на згуртування народу, нації, суспільства.
По-іншому, патріотизм і громадянськість виступають почуттями єдності
нації. Влучно про це висловився поет: «Чуття єдиної родини». Витоками
такої єдності історично виступали стадні інстинкти, але з розвитком
суспільства вони втратили свою об’єднувальну роль, а на зміну їм прийшли
культурні засоби.
Така виховна місія громадянського і патріотичного виховання вимагає
й своєрідного методичного підходу. На першому плані має перебувати
широко узагальнене почуття роду – «Ми – українці». Тактика його
формування має бути наступною. Виховання у окремої особистості
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конкретної духовно-моральної властивості як складника патріотичного
почуття діяльнісної любові чи певної громадянської риси має відбуватися у
контексті почуття – «Ми – українці». Це означає «Ми – патріоти,
громадяни», і в цьому полягає наша достойність. Саме це почуття мусить
стати об’єднувальним у патріотичному і громадянському вихованні.
Якщо духовно-моральне виховання є Я-центрованим, таким, що
пов’язує підростаючу особистість з набутими нею цінностями (Я – чесний,
справедливий і т.ін.), то патріотизм і громадянськість передбачають Мицентрованість. Вихованець має щоразу усвідомлювати, що він набуває
певного почуття, щоб стати повноцінною частинкою свого народу, нації,
держави. Відповідно «зливається» з Ми у високих почуттях–цінностях так,
що Я живе в Ми, а Ми – в Я, і в цьому сила народу, Батьківщини, держави.
При цьому конкретне Я не втрачає своєї індивідуальності. Такий закон
моральної діалектики. Яким має бути конкретний зміст заходів спрямованих
на реалізацію національно-патріотичного і громадянського виховання та
соціально-морального підґрунтя?
1. Національно-патріотичне виховання передбачає:
 створення системи комплексного методичного супроводу діяльності
педагогів і інших працівників, які беруть участь у вихованні підростаючого
покоління;
 формування у вихованців почуття гордості за свою Батьківщину,
готовності до захисту інтересів Вітчизни, відповідальності за майбутнє
України на основі розвитку програм національно-патріотичного виховання
дітей та молоді, у тому числі військово-патріотичного виховання;
 підвищення якості викладання гуманітарних навчальних предметів,
що забезпечує орієнтацію вихованців у сучасних суспільно-політичних
процесах, які відбуваються в Україні й світі, а також свідоме вироблення
власної позиції стосовно них на основі знання й осмислення історії,
духовних цінностей нашої країни;
 розвитку у підростаючого покоління поваги до таких символів
держави як герб, прапор, гімн України, пам’ятників Вітчизни.
2. Громадянське виховання включає:
 створення у дітей та молоді активної громадянської – державницької
позиції, заснованої на традиційних культурних цінностях українського
суспільства;
 розвиток культури міжнаціонального спілкування;
 виховання поважного ставлення до національної гідності людей, їхніх
почуттів, релігійних переконань;
 розвиток правової і політичної культури дітей та молоді, розширення
конструктивної участі у прийняття рішень, що зачіпають їхні права й
інтереси, у тому числі у різних формах самоорганізації, самоуправління,
суспільно значущої діяльності;
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 формування стабільної системи моральних настанов особистості, які
дозволяють протистояти ідеології екстремізму, націоналізму, корупції.
Особистісне підґрунтя виховання громадянина-патріота
3. Соціально-моральне виховання здійснюється за рахунок:
 розвитку у вихованців таких цінностей як честь, справедливість,
солідарність, лояльність, милосердя, дружелюбність;
 формування вираженої у поведінці моральної позиції, зокрема
здатності до свідомого вибору добра;
 розвиток співпереживання і формування позитивного ставлення до
людей, у тому числі до осіб з обмеженими можливостями здоров’я і
недієсправних;
 розширення співпраці між державою і суспільством, громадянськими
організаціями й інститутами у сфері соціально-морального виховання
підростаючої особистості;
 сприяння формуванню у дітей та молоді позитивних життєвих
орієнтирів і планів;
 надання допомоги вихованцям у виробленні моделей поведінки у
різного роду важких життєвих ситуаціях, у тому числі проблемних,
стресових і конфліктних.
Висновок. Нація живе повноцінним життям, коли вона здатна
захистити себе політично за допомогою держави та її органів і завдяки
патріотизму своїх високо розвинених громадян. У період становлення
української політичної нації почуття патріотизму й громадянськості відіграє
роль найкращого інтегратора людей у народ як спільність і згуртованість
громадян однієї держави. При цьому саме громадянськість проявляється в
ціннісному ставленні до держави, у дотриманні законів та обов’язків
громадянина, переконаності у необхідності демократії, впевненості у своїй
спроможності впливати на життя суспільства.
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Ivan Bekh

PATRIOTIC AND CIVIL EDUCATION
AT NATIVE BORDERS
Summary. Patriotism and citizenship are most in demand among spiritual
priorities. The public request for a citizen-patriot has to decide the fate of Ukraine.
Nowadays, the Ukrainian people protect not only their independence and sovereignty,
but also prevent the violation of the rights and freedoms of citizens in Western
Europe. The solution of this universal task requires the formation of the only spiritual
and moral dominant in humanity that would ensure sustainable and peaceful
coexistence. Therefore, the above-mentioned values should be central in the hierarchy
of the inner world of young people. In the conditions of the Ukrainian multi-ethnic
society, patriotism and citizenship require from personality not only acquisition of the
cultural values of their own ethnic group, but also awareness of connection of ethnocultures of the Ukrainian political nation in the past and the future, common destiny
and aim for all ethnic groups. The citizen-patriot respects culture, customs, and
traditions of representatives of other ethnic groups. Currently, a surge of patriotism
and citizenship has never been during all the years of Ukraine’s independence.
Moreover, patriotism and citizenship are not local, regional, but national and civil,
which manifest in love and responsibility to the Homeland, people, state, willingness
to protect these great sacred values. Therefore, patriotic and civic education should be
a priority in educational institutions.
Key words: responsible attitude towards people, Homeland, state; civic
education, civic education, love for people, Homeland, state; patriotism, patriotic
education, social and moral education.
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Iwan Bech

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I PUBLICZNE
W GRANICACH WŁASNYCH
Streszczenie. Wśród Wśród duchowych priorytetów najbardziej pożądanymi są
patriotyzm i obywatelstwo. Publiczna prośba o obywatela-patriotę musi teraz
zdecydować na własny rachunek o losach naszej Ukrainy. Dzisiaj naród ukraiński
chroni nie tylko swoją niezależność i suwerenność, ale także zapobiega łamaniu praw i
wolności narodu Europy Zachodniej. Rozwiązanie tego uniwersalnego zadania wymaga
ukształtowania jedynej duchowej i moralnej dominacji w ludzkości, która zapewniłaby
trwałe pokojowe współistnienie. I tutaj wyżej wymienione wartości powinny zajmować
centralne miejsce w hierarchii wewnętrznego świata rozwijającej się osoby. Patriotyzm
i obywatelstwo w warunkach ukraińskiego wieloetnicznego społeczeństwa wymagają
od jednostki nie tylko opanowania wartości kulturowych własnej grupy etnicznej, ale
także świadomości powiązania etno-kultur ukraińskiego narodu politycznego w
przeszłości i przyszłości, wspólnej dla wszystkich grup etnicznych przeznaczenia i celu.
Patriota obywatela szanuje kulturę, obyczaje, tradycje przedstawicieli innych grup
etnicznych. Dzisiaj można stwierdzić, że taki przypływ patriotyzmu i obywatelstwa
nigdy nie był obecny przez wszystkie lata niepodległości Ukrainy. Ponadto patriotyzm i
obywatelstwo nie są lokalne, regionalne, ale narodowo-cywilne, co przejawia się w
miłości i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, jej mieszkańców, państwa, gotowości do
ochrony tych wielkich sanktuariów. Dlatego edukacja patriotyczna i obywatelska
powinna nadal być priorytetem w instytucjach edukacyjnych.
Słowa kluczowe: odpowiedzialna postawa wobec ludzi, Ojczyzny, państwa;
obywatelstwo, edukacja obywatelska, miłość do ludzi, Ojczyzny, państwa; patriotyzm,
edukacja patriotyczna, wychowanie społeczne i moralne.
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Beata Szurowska

ROZWIJANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ
U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń(…),
(…)Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.
Wisława Szymborska

Streszczenie. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej u dzieci w wieku
przedszkolnym jest niezwykle ważnym elementem rozwoju moralnego i społecznego.
Ze względu na specyfikę rozumowania i odczuwania małego dziecka, edukacja
patriotyczna powinna być realizowana w sposób przemyślany, dobrze zaplanowany, z
wykorzystaniem metod, form pracy oraz pomocy dydaktycznych przyjaznych dziecku i
dostosowanych do jego potrzeb i możliwości. Należy pamiętać przede wszystkim o
etapowym wprowadzaniu dziecka w świat wartości narodowych w oparciu o metodę
kolejnych przybliżeń oraz stymulacji emocjonalnej, która pomoże w budowaniu
poczucia wspólnoty narodowej i miłości do ojczyzny. Sprostać temu zadaniu może
tylko nauczyciel wrażliwy, dojrzały aksjologicznie, emocjonalnie i społecznie.
Wychowanie patriotyczne jest szczególnie ważne w dobie globalizacji, ponieważ dla
świata ciekawy będzie tylko człowiek, który jest mocno zakorzeniony i osadzony w
tradycji swojego kraju. Celem dobrze zorganizowanego procesu edukacji z zakresu
treści narodowych jest nie tylko rozwijanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej,
ale również budzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie do poznawania i szanowania
kultury innych państw, co pomaga wychowywać do pokoju, co warunkuje dobre
funkcjonowanie w szeroko rozumianej społeczności współczesnego świata.
Słowa kluczowe: ojczyzna, dziecko w wieku przedszkolnym, tożsamość
narodowa, edukacja

Wprowadzenie. Człowiek rodzi się i wychowuje w określonym
otoczeniu, które zawsze bardzo mocno wpływa na rozwój jego osobowości, a
pierwsze doświadczenia z dzieciństwa oraz spotkania z bliskimi ludźmi stają się
w dużej mierze wyznacznikami jego przyszłości.
Dlatego wychowanie
patriotyczne oraz rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i przynależności
do określonej grupy społecznej jest niezwykle ważnym elementem w procesie
rozwoju społecznego małego dziecka. Oczywiście pierwszym środowiskiem
wychowawczym, w którym dziecko ma możliwość określenia siebie w grupie
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społecznej jest rodzina i to właśnie w domu rodzinnym poznaje ważne pojęcia
związane z ojczyzną, ma okazję kształtować postawę patriotyczną. Małe dzieci
uczą się głównie przez naśladownictwo, dlatego wychowanie patriotyczne w
rodzinach odbywa się w sposób naturalny poprzez towarzyszenie rodzicom lub
innym członkom rodziny podczas obchodów świąt narodowych, wspólnym
wieszaniu flagi polskiej, zapalaniu lampek na grobach nieznanego żołnierza,
opowieściach pradziadka. W rodzinie dziecko poznaje również tradycje,
obrzędy i zwyczaje charakterystyczne dla regionu jego pochodzenia, a także
Polski. Kolejnym ważnym środowiskiem wychowawczym jest przedszkole, w
którym zadaniem nauczyciela jest kształtowanie określonej postawy
wychowanków wobec ojczyzny w sposób świadomy, celowy i zgodny z
modelami rozwojowymi małego dziecka. Równie ważne jest właściwe podejście
do dziecka, które w procesie edukacyjnym nie może pozostawać biernym
odbiorcą wiedzy i być traktowane jak niedoskonały dorosły. J. Korczak,
wielokrotnie podkreślał, że „Nie ma dzieci - są ludzie; ale o innej skali pojęć,
innym zasobie doświadczenia, innych popędach i grze uczuć.” 1 Dlatego
realizacja zadań związanych z rozwijaniem tożsamości narodowej w
przedszkolu wymaga od nauczyciela nie tylko rzetelnej wiedzy o Polsce,
określonej i dojrzałej postawy patriotycznej, ale również odpowiedniego
przygotowania oraz świadomości trudności wynikających ze specyfiki rozwoju
małego dziecka.
Świadomość narodowa jest bardzo ważna szczególnie w dobie
globalizacji, którą należy rozumieć, jako „tworzenie się „jednego świata” czy
jednego społeczeństwa na skutek procesów prowadzących do coraz większej
współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur
nazywane jest globalizacją”2.
S. Wołoszyn podkreśla, że edukacja globalna jest „najbardziej głośnym
przyszłościowym wyzwaniem pedagogicznym, przezwyciężającym tradycyjnie
dominującą perspektywę narodową czy państwową na rzecz zintegrowanego
pokojowego współżycia ludzkości w perspektywie międzynarodowej i
międzykontynentalnej”3 Na tym tle niezwykle ważne jest pojęcie ojczyzny wraz
z jej odrębnością kulturową oraz postawami psychicznymi członków narodu.
Pojęcie to definiowane jest różnie w zależności od nurtu i podejścia - od
socjologicznego, przez psychologiczne, pedagogiczne, publicystyczne do
politycznego. W aspekcie wychowania patriotycznego warto zwrócić uwagę na
definicję podaną przez S. Ossowskiego, który podkreśla, że „Ojczyzna - to nie
jest pojęcie geograficzne, które można scharakteryzować bez odwoływania się
1

J. Korczak, Pisma wybrane, Warszawa 1987, s. 118.
M. Kempny, Globalizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1: A–J, red. Z. Bokszański,
A. Kojder, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, s. 241.
3
S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu
na tle powszechnym, wyd. 2 poszerzone, Dom Wydawniczy „Strzelec”, Kielce 1998, s. 145.
2
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do postaw psychicznych jakiejś zbiorowości. Obszar jakiś staje się ojczyzną o
tyle tylko, o ile istnieje zespół ludzki, który odnosi się doń w pewien sposób i
pewien sposób kształtuje jego obraz. Wówczas dla tego zespołu ów szmat
rzeczywistości zewnętrznej nabiera swoistych wartości, które go czynią
ojczyzną. [...] Ojczyzna istnieje tylko w rzeczywistości subiektywnej grup
społecznych, które są wyposażone w pewne elementy kulturowe.[...] Cechy
ojczyzny są zawsze funkcją obrazów, które z jej imieniem łączą członkowie
pewnej zbiorowości”4. Podążając za myślą Ossowskiego, należy rozważać
pojęcia i czynniki związane z ojczyzną nie tylko na gruncie materialnym i
konkretnym, ale również psychicznym i duchowym, co rodzi konieczność
budzenia określonych uczuć już u dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ
właśnie te wczesne doznania emocjonalne będą stanowić istotę wychowania
patriotycznego i rozwijania tożsamości małego Polaka.
Mówiąc o tożsamości narodowej warto przywołać definicje tożsamości,
która w naukach społecznych rozpatrywana jest w odniesieniu do grup
społecznych; jest budowana dzięki doświadczeniom społecznym, które to mają
być zintegrowane w spójny system5.
Ten system w odniesieniu do rozwijania narodowości u małych dzieci to
przede wszystkim osadzenie w polskości w sposób bliski i możliwy do
przyswojenia przez dziecko w tym wieku. Podstawą do myślenia o tym, w jaki
sposób organizować proces wychowawczo-dydaktyczny w zakresie treści
narodowych w przedszkolu mogą stać się słowa J. Kłoczowskiego, który mówi,
że „Świadomość polską narodową możemy utrzymać dzisiaj w świecie
globalizacji, tylko nawiązując mądrze do tysiącletniej reedycji i wiążąc ją
mocniej z kulturą europejską, której część od początku stanowimy. Wspólnota
Unii Europejskiej ma służyć naszej kulturze. [...] Ludzie wszędzie zaczynają
doceniać swoje korzenie kulturowe. Widać jak ludzie „bez korzeni” kulturowych
łatwo się gubią wobec zagrożeń. Muszą mieć też coraz mocniejsze oparcie o
większe, szersze ramy, o ramy lokalne i narodowe, wspólnoty religijne i inne.
[...] Nasza świadomość kultura, nasza tysiącletnia ciągła tradycja polskoeuropejska, stanowią dziś nasz największy kapitał"6.
Oczywiście nieodzownym elementem, który pozwala każdemu narodowi
utrzymać swoją tożsamość jest patriotyzm, który T. Kotarbiński opisuje, jako
„gorliwe dążenie do pomyślności własnego społeczeństwa poprzez pomaganie
współobywatelom w realizowaniu
potrzeb (także funkcjonowanie instytucji dobra publicznego); dbałość o
naukę, technikę i gospodarkę kraju; życzliwość dla współziomków (również dla
4

S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie. Warszawa 1984, s. 17-18.
H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości
jednostki, Poznań 2002, s. 50.
6
J. Kłoczowski, Patriotyzm polski w długim trwaniu, [w:] Patriotyzm wczoraj i dziś.
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2002, Kraków 2003, s. 114.
5
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tych z mniejszości narodowych) i organizowanie ich współpracy dla dobra
wspólnego7.
Powyższe rozważania prowadzą do stwierdzenia, że pojęcia związane z
wychowaniem patriotycznym stanowią bardzo złożoną, wieloaspektową
kategorię społeczno-moralną i w związku z tym rozwijanie tożsamości
narodowej u małych dzieci powinno również być organizowane w sposób
integrujący wiele ważnych czynników i pozwalający dziecku w naturalny sposób
rozwijać więź emocjonalną z ojczyzną i narodem.
Reasumując, tożsamość narodowa to odczuwanie wspólnoty z własnym
narodem. To również umiejętność zauważania odrębności państwowej oraz
poczucie więzi z pozostałymi członkami narodu.
Najważniejsze czynniki definiujące istnienie narodu to przede wszystkim:
wspólne pochodzenie i historia określone terytorium, przyroda i związane z nią
bogactwa naturalne, wspólna kultura, tradycja, obrzędy i obyczaje,
przekazywane z pokolenia na pokolenie wspólny język; wspólnota narodowa
dbająca
o
gospodarkę,
rozwój
oraz
suwerenność
państwa
Jednak należy podkreślić, że to właśnie poczucie tożsamości narodowej czyni
człowieka członkiem narodu i stanowi istotę wychowania patriotycznego.
Celem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym poczucia tożsamości
narodowej jest przede wszystkim budowanie świadomości społecznej
przedszkolaków, poprzez tworzenie określonych sytuacji edukacyjnych, w
których mają one możliwość poznawać historię, tradycję, kulturę i przyrodę
własnego kraju oraz rozwijać określone umiejętności ważne dla budowania
więzi z innymi ludźmi. Istotnym elementem tego procesu jest również
kształtowanie postaw prospołecznych poprzez zachęcanie przedszkolaków do
podejmowania czynności, których celem jest nie interes jednostki, ale
budowanie wspólnego dobra i działanie na rzecz innych. Dzięki temu dzieci nie
tylko uczą się szacunku do Ojczyzny, ale również poznają znaczenie
współpracy i czerpią satysfakcję ze wspólnie wykonanych zadań.
To, czym dla małego dziecka jest ojczyzna wiedzą dobrze wszyscy,
którzy emigrowali na dłuższy czas z Polski i tęsknili za krajem. Ojczyzna
małego dziecka jest tym wszystkim, co jest w tej emigranckiej tęsknocie –
wspominamy wtedy dom rodzinny i polskie tradycje, tęsknimy za polską mową
i krajobrazem zapamiętanym z okna w dziecięcym pokoju. Szukamy
zapamiętanych smaków i zapachów, np. niezapomnianej pomidorowej z
domowym makaronem, niedzielnego kotleta schabowego i młodych
ziemniaków z koperkiem. W maju brakuje nam w dalekim świecie zapachu bzu
i konwalii, w okresie Świąt Bożego Narodzenia chcemy czuć zapach choinki,
piernika i grzybów. W tym nostalgicznym wspomnieniu są też twarze bliskich
osób – rodziny i przyjaciół; tych wszystkich ludzi, wśród których wzrastaliśmy,
7

Por. T. Kotarbiński, Pisma etyczne, Wrocław 1987, s. 276
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którzy wprowadzali nas w świat i uczyli żyć. I oczywiście gdzieś tam daleko,
serce zaczyna mocniej bić na widok polskiej flagi, bardziej niż w kraju
wzruszamy się słysząc Mazurek Dąbrowskiego grany na stadionie. To wszystko
jest istotą polskości, miłości i fundamentem patriotyzmu. I właśnie ta istota
jest dla małego dziecka ojczyzną, na tym fundamencie zapamiętanych
obrazów, zapachów, smaków i zdarzeń będzie ono budowało poczucie
tożsamości narodowej. Trzeba również pamiętać o tym, że „Ojczyzna” jest dla
małego dziecka pojęciem trudnym, abstrakcyjnym, dlatego budząc uczucia
patriotyczne, należy pamiętać o specyfice rozwoju przedszkolaków i tworzyć
sytuacje edukacyjne, które ułatwią im poznawanie Polski w sposób
dostosowany do ich możliwości percepcyjnych.
O tym, w jaki sposób małe dzieci rozumieją pojęcie „Ojczyzna” można się
przekonać analizując wypowiedzi przedszkolaków:
Ja wiem, co to jest ojczyzna. Tata mi pokazywał. To jest taki kawałek na
globusie, który jest tylko nasz, Polaków. I nie można tego kawałka sprzedać,
bo wszyscy Polacy musieliby się zgodzić i podpisać, a to niemożliwe, bo jest
nas bardzo dużo. A jak jeden Polak nie podpisze, to sprzedać nie można. I już
zawsze będziemy mieć ojczyznę na globusie. To się nie zmieni.
Ojczyzna to tam, gdzie ktoś urodził. I nawet jak wyjedzie i mieszka w
Afryce czy Ameryce, to i tak ma ojczyznę tam, gdzie się urodził. To jest
zapisane zaraz po urodzeniu w szpitalu i w kościele na takim dużym
dokumencie.
Pani nam powiedziała, że jesteśmy Polakami. Polak to ktoś taki, co
śpiewa hymn i trzyma flagę, ale tylko swoją w białe i czerwone paski. Nie
Polacy mają inne flagi i tak łatwo nas odróżnić.
Ojczyzna jest wtedy, gdy jest święto i pan Prezydent przemawia i są
żołnierze i kwiaty niosą do pomników. A i jeszcze wtedy flaga Polski jest
zaczepiana bardzo wysoko i trzeba stać na baczność, jak się śpiewa hymn. I
trzeba się ładnie ubrać – najlepiej na granatowo albo biało.
Dziadek mi powiedział, że inna jest ojczyzna jak jest wojna, a inna bez
wojny. Ojczyzna to ziemia, a na niej to wszystko – lasy, pola, miasta i nawet
małe wioski i każdy dom i nawet stodoła też. I jak jest wojna to ojczyzna jest
wtedy, gdy się jej broni. Tej ziemi i lasu i pola i nawet tej stodoły, bo jest na
ojczyźnie. A jak nie ma wojny to też się coś robi, ale nie pamiętam. A już wiem
– wtedy się pracuje w swojej pracy, sieje się więcej lasu, buduje nowe miasta i
jak jest stary dom i stara stodoła to się buduje nowe, ładniejsze.
Ojczyzna to tu, gdzie mieszkasz, tylko trochę też dalej, ale nie tak bardzo
daleko, bo już Ameryka to nie, ale Warszawa tak i Mazury też ojczyzna.
Polak musi mówić po polsku. Może też się nauczyć innych języków
potem, w życiu. Może nawet się nauczyć siedmiu języków. Ale jak jest mały, to
pierwsze słowo musi być po polsku, bo nie będzie Polakiem. I jeszcze w
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przedszkolu też musi mówić po polsku. Może też trochę po angielsku, ale mniej
i tylko we wtorek i w czwartek, jak przychodzi pani od angielskiego.
Analizując wypowiedzi dzieci można zauważyć, że próbują abstrakcyjne
pojęcie „Ojczyzna” przyporządkować do konkretu lub ewentualnie czynności,
które są związane z tym pojęciem. We wszystkich tych wypowiedziach są
jednak sprawy najważniejsze i fundamentalne dla pojęcia ojczyzny: ziemia,
symbole narodowe, język, powinności wobec kraju. Jest to jeszcze dziecięca
interpretacja dokonana na podstawie wypowiedzi dorosłych i przeżyć w
określonych sytuacjach. Dlatego też warto realizować treści związane z
wychowaniem patriotycznym i obywatelskim z wykorzystaniem środków
dydaktycznych, które pomogą przedszkolakom nie tylko poznawać Polskę, ale
również uwrażliwią na piękno jej przyrody, osadzą w kulturze i historii, co jest
podstawą budzenia uczuć patriotycznych.
W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie wychowaniem
przedszkolnym, co przekłada się również na konkretne cele i zadania stawiane
wychowawcom małego dziecka.
Dotyczy to również wychowania
patriotycznego, którego elementy zawarte są w założeniach programowych zarówno w głównych zadaniach wychowania przedszkolnego, jak i w
poszczególnych obszarach rozwojowych. Realizacja treści o charakterze
narodowym powinna być organizowana zgodnie z możliwościami dziecka na
następujących płaszczyznach:
 Dziecko w przedszkolu w relacji dziecko/nauczyciel
 Dziecko w przedszkolu w relacji dziecko/grupa rówieśnicza
 Dziecko w rodzinie
 Dziecko w środowisku lokalnym
Niestety, obserwacja zajęć w przedszkolach pozwala przypuszczać, że
treści o charakterze patriotycznym nie zawsze są realizowane w sposób
prawidłowy, który ma szanse zaowocować ukształtowaniem określonych
postaw patriotycznych u dzieci i stać się fundamentem rozwijania tożsamości
narodowej. Świadczą o tym chociażby wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
nauczycieli
wychowania przedszkolnego, podczas której respondenci
odpowiadali na pytanie: W jaki sposób realizuje Pani treści patriotyczne w
przedszkolu?
 80% nauczycieli wskazało odpowiedź – poznawanie symboli narodowych,
np. malowanie farbami godła, wykonanie z papieru flagi Polski, nauka hymnu
narodowego
 8% nauczycieli podczas realizacji treści patriotycznych wykorzystuje
literaturę, np. wiersze, opowiadania, piosenki, legendy historyczne
 6% nauczycieli organizuje wycieczki, podczas których dzieci poznają
historię i kulturę najbliżej okolicy oraz stolicę
 6% nauczycieli organizuje zajęcia, podczas których dzieci poznają folklor
i kulturę ludową Polski
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Takie podejście do realizacji treści narodowych w przedszkolu wynika z
wąskiego rozumienia pojęć związanych z ojczyzną, których nie można
ograniczać tylko do symboli narodowych oraz patriotyzmu opartego na
bohaterstwie i obronie kraju. Tym bardziej, że obecnie wychowujemy pokolenie
przedszkolaków, których dziadkowie nie pamiętają czasów wojny, więc w
czasach pokoju zarówno patriotyzm jak i działania na rzecz kraju należy
traktować inaczej. Rozwijanie tożsamości narodowej oraz uczuć patriotycznych
powinno odbywać się zgodnie z modelem rozwojowym małego dziecka i być
dostosowane do jego możliwości percepcyjnych oraz realiów współczesnego
świata. Dlatego wychowanie patriotyczne należy organizować w kręgach i
zaczynać zawsze od tego, co dla małego dziecka jest najbliższe, np.:
 rodzina – przedszkole – środowisko lokalne – Polska – Europa – świat.
 przyroda w mojej miejscowości – w regionie – w Polsce – w Europie – na
świecie.
Zasada, którą powinni kierować się wychowawcy małego dziecka podczas
realizacji zadań edukacji patriotycznej zawiera się w jednym zdaniu: „Pamiętaj,
dziś Polak mały, jutro świata obywatel”. Dlatego w rozważaniach na temat
wychowania patriotycznego nie można pominąć aspektu zakorzenienia. Pojęcie
to należy rozumieć, jako mocne osadzenie dziecka w polskości: tradycji,
obyczajowości, języku, przyrodzie, kulturze i historii. Nie można też pomijać
„wychowania do pokoju”. Wielokrotnie zwracał na to uwagę Jan Paweł II,
mówiąc: „Rodzice i wychowawcy, pomagajcie dzieciom i młodzieży
doświadczać pokoju w tysiącach codziennych czynności, które są na ich miarę,
w rodzinie, w szkole, w zabawie, w stosunkach koleżeńskich, w pracy
zespołowej, we współzawodnictwie sportowym, w wielorakich formach
wymagających nawiązania i przywrócenia przyjaźni”8.
Dlatego ważne jest również poznawanie kultury, tradycji i historii innych
narodów, ponieważ dzięki temu dzieci wyraźniej zauważają polską odrębność wydarzenia, obyczaje, krajobraz, dzieła artystyczne, czyli to wszystko, co na
tle innych państw czyni Polskę krajem innym i wyjątkowym. Jednocześnie
potrafią docenić piękno związane z przyrodą, kulturą i tradycją narodową
innych państw. To pozwala wychowywać do patriotyzmu wolnego od
nacjonalizmu i narodowościowego szowinizmu; uczy tolerancji, budzi ciekawość
poznawczą i otwartość na świat, co w dobie globalizacji warunkuje dobre
funkcjonowanie w szeroko rozumianej społeczności. Podczas realizacji zadań z
obszaru edukacji patriotycznej warto wykorzystywać pomoce dydaktyczne,
które są dobrane do zainteresowań i możliwości dzieci, opracowane zgodnie z
ich potrzebami rozwojowymi, ponieważ tylko wtedy będą one atrakcyjne dla

8

Orędzie Jana Pawła II na XII Światowy Dzień Pokoju, Osiągniemy pokój - wychowując do
pokoju, Watykan, dnia 8 grudnia 1978 roku.
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przedszkolaków, pomogą skupić ich uwagę i ułatwią przyswajanie trudnych,
abstrakcyjnych pojęć9.
Podsumowanie. W dobie globalizacji należy myśleć o tym, do jakiego
jutra przygotowujemy dziecko, w jakim świecie będzie musiało się ono
odnaleźć. Już dziś wiemy, że będzie to świat otwarty, w którym człowiek z
pewnością nie będzie zamknięty w obrębie swojego kraju. Jednak ta gotowość
do stawania się obywatelem świata to nie tylko nauka języka obcego, nie tylko
poznawanie obcych kultur i rozwijanie tolerancji wobec inności. To także, a
może przede wszystkim, zakorzenienie i rozwijanie tożsamości narodowej.
Celem wychowawcy małego dziecka powinno być realizowanie zadań w
obszarze wychowania patriotycznego, które pozwolą dziecku kończącemu
przedszkole myśleć w ten sposób o ojczyźnie: W Polsce się urodziłem. Tu
mieszkają moi najbliżsi – rodzina i przyjaciele. Mówię po polsku. Dostrzegam
piękno swojego kraju. Chcę poznawać historię i kulturę mojej ojczyzny. Cieszę
się, że jestem Polakiem, bo tu jest mój dom. Chcę dbać o Polskę i ludzi, którzy
w niej mieszkają. Wiem, że na świecie jest dużo państw, które różnią się od
siebie językiem, przyrodą, kulturą, historią i tradycjami. Bardzo chętnie będę
je poznawał, z dumą opowiadając innym o Polsce.
Dla świata wartościowi są bowiem tylko ludzie pewni swojej wartości,
wywodzący się z określonej kultury, z historią, która kształtowała osobowości
ludzi w ich społeczeństwie, tradycją, obyczajowością i umiłowaniem ojczystej
przyrody w tle. Tacy ludzie pewnie wkraczają w świat, wnosząc do niego
własną odrębność. Wracając dobrym wspomnieniem do miejsca, w którym się
urodzili i wychowali, będąc dumni z tego, że są Polakami, będą również gotowi
do poznawania i szanowania odrębności i kultury innych narodowości. I tylko
tacy ludzie mają szansę dobrze radzić sobie we współczesnym świecie, być
Polakami, Europejczykami i obywatelami świata.
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Беата Шуровська

РОЗВИТОК ПОЧУТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Анотація. Розвиток почуття національної ідентичності у дітей дошкільного
віку є надзвичайно важливою проблемою морального та соціального розвитку.
Завдяки особливостям почуттів маленької дитини патріотичне виховання має
здійснюватися продумано, з використанням методів, форм роботи та навчальних
посібників на основі потреб і здібностей дитини. Насамперед потрібно пам'ятати
про послідовне введення дитини у світ національних цінностей, заснованих на
поступовому підході та емоційній стимуляції. Це допоможе закласти почуття
національної громадськості та любові до Батьківщини. Ці завдання може
задовольнити лише вчитель, який є емпатійним, аксіологічно, емоційно та
соціально зрілим. Патріотичне виховання особливо важливе в період глобалізації,
оскільки лише людина, яка міцно вкорінена в традиціях своєї країни, буде цікава
світові. Мета правильно організованого освітнього процесу у національному
шкільництві полягає не лише в тому, щоб розвивати почуття національної
ідентичності у дітей, але й стимулювати пізнавальний інтерес, заохочувати до
вивчення культури інших країн. Саме це є запорукою утвердження миру у
сучасному світі.
Ключові слова: Батьківщина, діти дошкільного віку, національна
ідентичність, освіта.
Beata Shurovska

DEVELOPING A SENSE OF NATIONAL IDENTITY
OF PRE-SCHOOL CHILDREN
Summary. The development of a sense of national identity in pre-school
children is an extremely important element of moral and social development. Due to
the nature of reasoning and feeling of a small child, patriotic education should be
implemented in a thoughtful, well-planned manner using methods, forms of work and
teaching aids that are friendly to the child and tailored to his needs and abilities. First
of all, it should be remembered about the gradual introduction of the child into the
world of national values based on the method of gradual approach and emotional
stimulation, which will help in building a sense of national community and love for the
homeland. This task can only be met by a teacher who is sensitive, mature
axiologically, emotionally and socially. Patriotic education is particularly important in
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the era of globalization, because only a man who is firmly rooted and rooted in the
tradition of his country will be interesting to the world. The goal of a well-organized
education process in the field of national content is not only to develop children's
sense of national identity, but also to stimulate cognitive curiosity, encourage learning
about and respect for other countries' culture, which helps to bring peace and
conditions in the wider community of the modern world.
Key words: homeland, pre-school child, national identity, education.
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Ольга Нежива

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ
Анотація. Обґрунтовано необхідність реалізації національної ідеї як
підґрунтя освіти. Визначено, що одним із основних факторів, який являється
основою української освіти ‒ це національна ідея. Доведено, що першорядне
значення має національна ідея, навколо якої консолідується той чи інший соціум і
яку він визнає як орієнтир подальшого розвитку. Українську національну ідею
можна розділити на два основних напрями. Перший акумулює в собі ідеї та
погляди, суть яких зводиться до того, що в умовах глобалізації українська
національна ідея – це застарілий концепт, на який не треба гаяти часу. Другий
напрям групує різні спроби вирішення цього проблемного питання – численні
формулювання та визначення української національної ідеї. Представники другого
напряму вважають, що українська національна ідея – це як герб, національний
прапор, обличчя нації, тому вона обов’язкова повинна бути. Розглянувши
особливості розроблення у науковому дискурсі національної ідеї, автор дійшов
висновку, що сучасне трактування сутності національної ідеї позначене плюралізмом
та мозаїчністю сприйняття, що загалом є характерним для пластичного та плинного
сьогодення. Прогресивними компонентами української національної ідеї можуть стати
наступні ідеї: ідея інтеграції та консолідації як національних цінностей з
вселюдськими, так і власне української національної інтеграції та консолідації; ідея
розбудови громадянського суспільства, відкритого суспільства рівних можливостей та
правової держави; ідея суверенітету, соборності та державної, політичної,
економічної, культурної, духовної, моральної свободи; ідея демократичних
перетворень. Таким чином, саме вони визначають основні положення української
освіти, заснованої на українській національній ідеї: Україна як берегиня гармонії між
Східною та Західною Європою.
Ключові слова: освіта, національна ідея, суспільство, Україна, Європа.

Вступ. Сучасне людство переживає кризу освіти, що має глобальний
характер та поглиблюється в умовах транзитивних пострадянських
суспільств, зокрема українською. У цьому контексті дослідження освіти та
розроблення проектів майбутніх можливих шляхів її реформування та
розвитку як інструменту побудови громадянського суспільства стає
надзвичайно актуальним у науковому та праксеологічному аспектах. Адже
якісна та ефективна освіта є необхідною умовою консолідації всіх
соціальних інституцій, формування та становлення нових світоглядно –
ціннісних орієнтирів особистості. Саме це повинно бути узгоджено з
національною ідеєю, що є важливим чинником виховання, соціалізації і
розвитку гармонійної духовної особистості як носія національних вартостей
та культурної спадщини і традицій народу. Функція виховання
спрямована на подолання людиною свого егоцентризму, споживацьких
орієнтацій та формування національної солідарності, розширюючи
свідомість людини, групи до усвідомлення інтересів інших людей, всієї
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спільноти. Під впливом національної ідеї громадянами засвоюється
національний досвід, традиції та культурні вартості, що сприяє
формуванню світогляду, політичної позиції та адекватних їм стандартів і
форм суспільної активності.
Різні аспекти становлення і розвитку національної ідеї висвітлені у
працях провідних представників світової філософської думки – Г. Гегеля,
Й. Гердера, А. Міцкевича, Е. Ренана, Ф. Шеллінга та ін. Серед сучасних
західних авторів цю проблему вивчають Б. Андерсон, Дж. Армстронг,
Е. Балібар, Р. Брюбейкер, Е. Гелнер, К. Дойч, О. Лемберг, Е. Шилз.
Проблематику генерування та трансформації української національної ідеї
досліджувала
ціла
шерега
видатних
представників
української
філософської
думки
–
М. Драгоманов,
І. Франко,
Ю. Бачинський,
Л. Українка, М. Чубинський, М. Грушевський, Д. Донцов, С. Томашівський.
Теоретичним осмисленням генезису становлення української національної
ідеї активно займаються сучасні вітчизняні дослідники: В. Андрущенко,
Т. Воропай,
В. Горбатенко,
І. Грабовська,
О. Гринів,
Я. Грицак,
В. Заблоцький,
М. Кармазіна,
Г. Касьянов,
В. Кремень,
В. Малахов,
А. Погрібний, С. Римаренко, З. Самчук, В. Ткаченко, Л. Шкляр та ін.
Отже, дослідження національної ідеї представлене величезним
доробком праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Попри це українська
національна ідея ще й досі не сформована. За влучним висловлюванням
О. Забужко, «рідко який видатний український мислитель не звертався до
проблеми національної ідеї, проте вона й досі не набула чіткої понятійної
форми як певної теоретико-методологічної системи»1.
Виклад основного матеріалу. Освіта – це інструмент, з яким можна
або безглуздо і неефективно експериментувати, або ж продуктивно
використовувати для досягнення певних цілей. Так, на приклад, політичне
керівництво Фінляндії розробило стратегію освіти, заснованої на фінській
національній ідеї, сформулювала бачення образу майбутнього громадянина
Фінляндії, намітила відповідну філософію освіти і почала формувати у
підростаючих поколіннях конкретні, осмислені та заздалегідь заплановані
характеристики світосприйняття. Розвиток соціуму – це керований процес,
який здійснюється через грамотну, професійно поставлену державну
освітню політику.
Адже національна ідея є формою рефлексії нації над сутністю та
сенсом існування її спільноти, відображає сукупність аксіологічних та
телеологічних орієнтацій національного буття, формується на підставі
соціально-історичних традицій, культури, менталітету нації і відповідно
сама впливає на ці фактори, функціонуючи як своєрідна животворча
1

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст (Франківський
період). – 2-е видання. – Київ: Факт, 2009. – С. 8.
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свідомість, джерело культурно-історичної динаміки національного буття. На
думку відомого сучасного філософа Пінхаса Полонського «національна ідея
– це сенс існування того чи іншого народу, держави. Це те, заради чого
люди готові жертвувати. Жертвувати не обов’язково життям, а скоріш
часом, грошима, вкладеними зусиллями»2. Наприклад, національна ідея
Швейцарії – це ідея союзу вільних людей; національна ідея США: self-made
man – «людина, яка зробила себе сама»; національна ідея Ізраїлю –
створення держави, яка живе мирно з сусідами і укладає з ними союзи.
Певні труднощі існують щодо формулювання суті національної ідеї, її
місця і ролі в житті суспільства. Це пояснюються тим, що саме поняття
«національна ідея» є багатоаспектним, поліморфним та багатовимірним.
Л. Нагорна визначає наступні рівні буття національної ідеї3:
1. Рівень буденної свідомості. Буденна свідомість містить у собі це
поняття в основному відчуття спільності історичної долі, а також прямої
залежності долі окремої особи від нації й держави, які вона вважає своїми.
Як Л. Нагорна, зазначає: «На цьому побутовому рівні національна ідея – це
той ідеал суспільства, який вимальовується в суспільній свідомості нації і
відбиває узагальнене (часто інстинктивне, підсвідоме) уявлення про її місце
в навколишньому світі»4.
2. Рівень політизованої свідомості. У цьому рівні Л. Нагорна вбачає,
що «політизована свідомість помічає в національній ідеї насамперед
систему символів і вольовий імпульс, що виступає духовною основою
національних
рухів
та
національної
самоідентифікації,
стрижень
5
національної ідеології, політичний проект майбутнього нації» .
3. На третьому рівні узагальнення – теоретичному – національна ідея
переважно виглядає як вихідна світоглядно-методологічна позиція у
теоріях державотворення, національної безпеки, національного інтересу,
тощо.
4. Четвертий рівень – пізнавальний. Як зазначає Л. Нагорна: «це
гносеологічна конструкція, що відбиває погляди визначних представників
суспільної думки на процеси націєстановлення, державотворення, на місце
і роль націоналізму» 6.
Прихильники іншого підходу вважають, що національну ідею
неможливо осмислити за допомогою науково-теоретичних понять.
Національну ідею вони розглядають як щось всеосяжне та всеохопне,
2

Нежива О. М. Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри:
монографія. – Київ: Автограф, 2017. – С. 123.
3
Нагорна Л. Поняття «національна ідентичність» і «національна ідея» в
українському термінологічному просторі. Політичний менеджмент. 2003. №2. С. 30. URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11617/02-Nagorna.pdf?sequence=1
4
Там само. – С. 16.
5
Там само. – С. 29.
6
Там само. – С. 29.
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радше із сфери трансцендентного, ніж природного та соціального, а тому
розум неспроможний адекватно висловити її суть та зміст. Цей підхід не
дозволяє визначити змісту української національної ідеї, через те вона не
має адекватного застосування в державотворенні та модернізації
українського суспільства.
Усі пропозиції та висновки щодо розв’язання проблеми української
національної ідеї можна розділити на два основних напрями.
1) Перший, акумулює в собі ідеї та погляди, суть яких зводиться до
того, що в умовах глобалізації та мультикультуралізму українська
національна ідея – це «моветон», забобон, на який не треба гаяти часу.
2) Другий напрям групує різні спроби вирішення цього проблемного
питання – численні формулювання та визначення української національної
ідеї. Представники цього напряму вважають, що українська національна
ідея – це як герб, національний прапор, обличчя нації, тому вона
обов’язкова повинна бути.
Досліджуючи розвиток теми української національної ідеї О. Пашкова
зазначає, що поширеними є точки зору, згідно з якими національну ідею
називають7:
 чітко сформульованим спільним інтересом абсолютної більшості
громадян, котрий об’єднує їх на шляху до спільної мети;
 фундаментальною ідеєю, за допомогою якої досягається єдність дій
різних соціальних груп;
 інтегративним чинником суспільного життя країни;
 спільною метою та довгостроковою стратегією розвитку суспільства;
 духовним орієнтиром суспільного життя;
 конкретною прагматичною метою;
 відповіддю – чим нація була, чим вона є та чим вона хоче бути в
майбутньому;
 масово шанованими в суспільстві цінностями та пріоритетами, що є
частиною характерних рис, ментальності нації;
 гласним договором між громадянином і державою про взаємні
обов’язки та гарантії, принципи особистого та суспільного життя;
 етичною платформою, яка дає змогу людині усвідомлювати себе
членом певної нації й відчувати гордість за цю належність тощо.
Отже,
сучасне
трактування
сутності
національної
ідеї
характеризується плюральністю та мозаїчністю сприйняття, що загалом є
характерним для пластичного та плинного сьогодення. Уявлення науковців
сутності національної ідеї представлене спектром концепцій від
теоретичного нігілізму, агностичного песимізму до сприйняття національної
7

Пашкова О. Тож чи потрібна українська національна ідея? // Журнал Віче. – №15.
– серпень, 2008. – URL: http://www.viche.info/journal/1064/
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ідеї як певного «філософського каменю», «сакрального орієнтиру»,
«магічної формули», здатної вирішити всі наявні національні проблеми.
На нашу думку, перспективним є дослідження національної ідеї через
наступні семантичні фільтри: дослідження національної ідеї через
формування національної ідентичності, через національне покликання,
через національний ідеал, національні цінності та пріоритети, через
національні інтереси, через національну безпеку.
Розглянемо більш детально національну ідею через ці семантичні
фільтри.
Особлива роль національної ідентичності як аспекту національної ідеї
полягає в тому, що через неї етнос (народ) «піднімається до розуміння
свого становища і призначення у світі, своїх спільних інтересів і ідеалів,
необхідності спільної боротьби за їх здійснення, усвідомлення національнодержавної спільності і державного суверенітету»8.
Е. Сміт у книзі «Національна ідентичність» стверджує, що національна
ідентичність характеризує передусім політичну спільноту і містить такі її
найголовніші риси: «історична територія, або рідний край; спільні міфи та
історична пам’ять; спільна масова, громадська культура; єдині юридичні
права та обов’язки для всіх членів; спільна економіка з можливістю
пересуватись у межах національної території» 9.
Сучасні дослідники виокремлюють п’ять найважливіших джерел
національної ідентичності (ідентитетів нації). З цього приводу звернемося
до О. Удод, яка їх відокремлює. По-перше, до них належить людські
переконання, оскільки, як відзначає О. Удод «нація існує доти, доки її
члени визнають один одного як співвітчизників, визнають, що їхні спільні
характеристики схожі та прагнуть продовжувати співіснування»10. Подруге, вона виділяє спільне історичне минуле (причому не лише переможні
моменти, а й поразки), спільні обов’язки й уявлення про спільне майбутнє.
По-третє, О. Удод відносить до найважливіших джерел національної
ідентичності ще спільні дії (рішення, досягнення результатів), тобто дієва
ідентичність. По-четверте, як вона зазначає: «постійне проживання в одній
країні, спільна батьківщина, держава. Це той територіальний елемент, який
скріплює зв’язок між нацією і державою як політичним інститутом, що
здійснює законну владу в межах певного простору»11 також належить до
8

Нежива О. М. Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри:
монографія. – Київ: Автограф, 2017. – С. 139.
9
Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність / пер. з англійської П. Таращука. – Київ:
Основи, 1994. – 224 с. URL: http://dontsov-nic.com.ua/wp-content/uploads/2016/02/SmitEntoni.-Natsionalna-identychnist.pdf
10
Удод О. Актуальні проблеми сучасної історичної освіти: гармонія чи компроміс між
наукою та історичною пам’яттю. Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та
методика навчання. – 2011. № 8. – С. 34.
11
Там само. – С. 34.
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джерел національної ідентичності. По-п’яте, вона виокремлює спільні
характеристики, що їх об’єднано поняттям «національного характеру»,
спільна культура, спільні політичні принципи (демократія, верховенство
закону тощо), які безпосередньо входять до джерел національної
ідентичності (ідентитетів нації).
Наступним семантичним фільтром дослідження національної ідеї є
національне покликання. Якщо національна ідентичність дає відповідь на
запитання «Хто Ми такі?», то національне покликання відповідає на інше
запитання – «Для чого Ми існуємо в цьому світі?»12.
Національне покликання формує «уявлення народу про його
призначення, роль і функцію у світовому співтоваристві, у середовищі
інших народів. Отже, після самоусвідомлення свого «національного Я» і
прийняття своєї національної «Я – концепції» (національної ідентичності),
виокремивши себе серед інших народів, тобто відповівши на запитання
«Хто такий мій народ» (і моє «національне Я»), на другому рівні
самопізнання національна ідея має дати відповідь на запитання: «А для
чого існує мій народ, яке його призначення в світі і який сенс його
існування». На цій основі в багатьох народів формується національне
месіанство, яке Б. Кухта розглядає як «вибраність даної нації під якимось
кутом зору»13. Зауважмо, що гіперболізація національного покликання
трансформується у національне месіанство, яке може зумовлювати хибну
мотивацію до панування над іншими націями.
Національний ідеал є наступним важливим елементом національної
ідеї. Адже він є головною духовною силою поступу, організації й
цілеспрямованості зусиль і всієї творчої енергії народу для утвердження
державної незалежності. А. Пашук зазначає: «Національний ідеал – це не
тимчасовий заклик, не мода, не шильд для хизування перед «світом», це
велика історична відповідальність перед народом і своїм сумлінням. Хто
відданий українській нації, хто почувається українцем за переконанням,
душею та серцем, той не може бути «перевертнем» і зрадником, той вірою і
правдою служить своєму народові, є жертовним борцем за здійснення
національного ідеалу»14.
Важливим семантичним фільтром дослідження національної ідеї є
національні цінності та пріоритети. А. Ручка, досліджуючи ціннісні

12

Національна ідея як джерело розвитку. – URL: http://innovations.com.ua/ua/articles/opmanage/18525/nacionalna-ideya-yak-dzherelo-rozvitku
13
Кухта Б. Л. З історії української політичної думки. – Київ: Генеза, 1994. – С.350.
14
Пашук А. І. Франко про національний ідеал як духовну основу державної самостійності та
національної незалежності українського народу. Соціогуманітарні проблеми людини. – №1. – 2005. – URL:
http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p025.php
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пріоритети населення України і виділив наступні п’ять ціннісних
синдромів15:
Перший ціннісний синдром охоплює вітальні цінності – здоров'я (4,74
бали за 5-бальною шкалою), сім'я (4,72), діти (4,67), добробут (4,67)
(середній бал – 4,73).
Другий ціннісний синдром стосується соціальних цінностей: створення
в суспільстві різних можливостей для всіх, сприятливий моральнопсихологічний клімат у суспільстві, соціальна рівність (середній бал –
4,06).
Третій ціннісний синдром – це традиційні цінності: національнокультурне відродження, участь у релігійному житті (середній бал – 3,47).
Четвертий ціннісний синдром – це самореалізаційні цінності: цікава
робота (праця), суспільне визнання, підвищення освітнього рівня,
розширення культурного кругозору (середній бал – 3,70).
П’ятий ціннісний синдром охоплює політико-громадянські цінності:
державна незалежність країни, демократичний розвиток країни, участь у
діяльності політичних партій і громадських організацій тощо (середній бал
– 3,51) .
Наступний елемент національної ідеї – національні інтереси.
Національні інтереси є усвідомленими потребами, «окультуреними» і
такими, що відповідають системі цінностей, на основі якої і створюється
система національних інтересів у їх певній ієрархічній систематичності.
Національні інтереси не є механічною сукупністю всієї багатоманітності
суспільних інтересів, це синтез інтересів нації як «інтегрованої спільноти,
де окремі індивідуальні та групові інтереси узгоджуються» й зводяться до
загального знаменника, який А. Колодій визначає як «інтерес до
самозбереження і самовияву, до реалізації свого соціально-політичного і
культурного потенціалу у властивій саме цій нації формі (іншими словами –
до реалізації національної ідеї)»; серцевиною національних інтересів є
збереження й зміцнення національного суверенітету, що означає
«повновладдя нації, оволодіння нею всіма можливостями розпоряджатися
власною долею»16. Тому національні інтереси мають бути синтезом, а не
механічною сукупністю приватних і корпоративних інтересів. На цій основі
досягається консенсус між основними соціальними групами, між панівною
елітою та усім суспільством.
Важливим елементом національної ідеї є осмислення потреби
гарантування власної національної безпеки. Г. Ситник у своєму дослідженні
взаємодії різних структурних елементів системи забезпечення національної
15

Ручка А. Ціннісна ментальність вікових груп соціуму. Соціологічні дослідження
культури: концепції та практики: колективна монографія. – Київ: Інститут соціології, 2010.
– С.118.
16
Колодій А. Нація як суб'єкт політики. – Львів: Кальварія, 1997. – С. 31.
~ 635 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

безпеки дійшов до висновку, що «національні цінності визначають сутність
(зміст), цілісність і стійкість, національні інтереси – структуру і характер, а
національні цілі – конфігурацію та спрямованість формування та
функціонування даної системи»17. Крім того, існують такі аспекти
національної
безпеки:
здатність
забезпечити
фізичне
існування,
територіальної недоторканості і цілісності від внутрішніх і зовнішніх загроз;
гарантії від зовнішнього втручання у внутрішні справи; відвернення
потенційних і непередбачених загроз самому способу життя.
Спробуємо визначити основні концептуальні засади, які дозволять
сформувати українську національну ідею.
Першим положенням, яке, на нашу думку, потрібно брати до уваги під
час концептуалізації української національної ідеї – це розуміння
національної ідеї як динамічного феномену. Сучасний світ позначений
тенденціями пластичності, мінливості та плюральності: глобалізація,
інтенсифікація крос-культурних комунікацій, інформаційна революція,
вплинули на життя суспільства, докорінно змінили уявлення, цінності,
міжособистісні комунікації, моральні норми, життєві цілі і стратегії. Дані
тенденції потребують обов’язкового врахування в процесі концептуалізації
української національної ідеї. «Застигла у часі», орієнтована на застарілі
цінності, національна ідея ніколи не знайде відклик громадян та назавжди
залишиться лише безжиттєвим артефактом.
Другим важливим аспектом концептуалізації української національної
ідеї є розуміння національної ідеї як багатофункціонального явища,
мультиплікаційний вплив на суспільство якого відбувається завдяки
синергетичній взаємодії її функцій. Найповніше національна ідея виявляє
себе через вплив на політичні та загалом суспільні процеси, іншими
словами, через такі функції: націєтворення та націогенези, методологічну,
світоглядну, ідеологічну, прогностичну, інтеграційну, мобілізаційну,
модернізаційну, стабілізаційну, функції національного виховання та
соціалізації18.
Зміст методологічної функції національної ідеї – це усвідомлення
спільнотою та її членами навколишнього світу і визначення у ньому місця
власної нації. Як результат цього, формуються теоретичні концепції, які
показують національну єдність народу, культуру, історичну долю та
спільний менталітет; його індивідуальність, неповторність, унікальність й
відмінність від інших народів; а також покликання і роль у світовому
процесі. На цьому підґрунті нація створює свою національну ідентичність та
досягає своє покликання у світі. За допомогою таких ментальних
17

Ситник Г.П. Державне управління національної безпеки (теорія і практика. Київ:
Вид-во НАДУ, 2004. – С. 120.
18
Nezhyva O. Future Ukrainian’s Image: modern vision. Philosophy and Cosmology. –
2015. – Vol.14. – P.174-177.
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конструкцій відбувається осмислення, оволодіння і раціоналізація
колективного національного підсвідомого. Це допомагає самопізнанню
народом своєї сутності, створює в нього позитивну об’єктивну самооцінку,
обґрунтовує його самовизначення та самоствердження на міжнародній
арені. Завдяки об’єктивному самопізнанню свого «національного Я»,
слабких і сильних рис свого національного характеру, у нації формується
здатність до національної самореалізації, відповідей на зовнішні виклики.
Світоглядна функція національної ідеї полягає у тому, що вона є
синтезом теоретичного знання і віри й ґрунтується на системі національних
вартостей. Людина, усвідомлюючи національну ідею як теоретичне знання
та пропускає її через внутрішній світ. Відтак, вона формує в такий спосіб
свої переконання і світогляд. Цей світогляд є сукупністю ціннісних
орієнтацій, певних програм поведінки та реагування на події в суспільстві,
які забезпечують життєдіяльність людини на національному тлі.
Український світогляд охоплює не лише систему ідей, а також українське
світобачення, світорозуміння й світовідчуття, яке відображає і водночас
формує національну ідею. Національна ідея, яка виконує також ідеологічну
функцію, проявляє себе у програмах політичних партій та державних
курсах, де осмислюються потреби, формулюються інтереси нації.
Національна ідея формує загальнонаціональні цілі, показує на оптимальні
шляхи і методи їх виконання. В ідеології ідея нації перемінюється в
політичну доктрину, яка стає програмою національного розвитку.
Національна ідея має державотворчу функцію, через те що являє
собою підґрунтя ідеології державотворення, демонструє суверенітет нації
над певною територією, установлює взаємовідносини між владою і
народом, легітимізуючи цю владу в суспільстві. На важливості ролі
національної ідеї у державотворчому процесі наголошували такі філософи:
М. Грушевський,
М. Драгоманов,
С. Дністрянський,
В. Ліпинський,
В. Старосольський, І. Франко.
Наголосимо, що національна ідея виконує прогностичну функцію. Це
означає, що за допомогою цієї функції ми можемо на основі національного
ідеалу визначити процеси розвитку суспільства або нації. Саме в
національній ідеї національна мрія перетворюється в національний ідеал.
Національна ідея реалізує вагому інтегративну функцію, поєднуючи
соціальні та політичні групи суспільства (вони є носіями різних, нерідко
протилежних, інтересів) навколо національного ідеалу і національних
цінностей, забезпечуючи консолідацію спільноти, її організацію та
самоорганізацію. Національна ідея об'єднує також еліту та народні маси,
згладжує суперечності між ними, сприяє узгодженню їх інтересів, змушує їх
підпорядковувати свої зусилля досягненню загальнонаціональної мети.
Підкреслюючи інтегруючу роль національної ідеї І. Кресіна відзначає, що:
«пошук національної ідеї – це пошук того стрижня, навколо якого була б
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сконцентрований весь спектр національних домінант – національні
інтереси,
державність,
патріотизм,
демократія,
справедливість,
19
віротерпимість тощо» .
Національна ідея також виконує мобілізаційну і модернізаційну
функції, між якими існує тісний зв’язок. В умовах знищення соціальної
структури саме нація як найстійкіша форма єдності великої групи людей
становить неодмінну передумову консолідації та мобілізації суспільства
задля виходу із системної кризи. Національна ідея у контексті цих процесів
виступає одним із чинників мобілізації суспільства в процесах його
модернізації та якісних трансформацій за умови, якщо ця ідея відповідно
відображає світові процеси і місце в них своєї нації. Саме тому відбувається
спалах пасіонарності, що визначає поступ у національному розвитку, який
дає право такій нації посісти головне місце у загальноцивілізаційних
процесах.
Національна ідея виконує важливу роль у забезпеченні стабільного
розвитку та сприяння соціальної рівноваги в суспільстві через те, що
формулює загальнонаціональні ідеали, цінності, цілі та інтереси, навколо
яких об’єднуються її громадяни, соціальні групи, класи тощо. Це сприяє
подоланню протистояння у суспільстві, узгодженню конфліктів та
формуванню національної солідарності різних верств населення задля
виконання національних інтересів і реалізації свого призначення у світі, що
відзначається національною ідеєю. На цьому підґрунті вдається досягти
балансу інтересів і, отже, відновити суспільну рівновагу, забезпечити
стабільне й злагоджене функціонування національного організму.
Національна ідея – важливий чинник стабілізації міжнародних
відносин. Створюючи міжнародну ідентичність на основі національної та
культурної ідентичності власну, нація фактично визначає місце, статус та
роль власної держави в системі міжнародних відносин, а також сприяє
підтриманню балансу сил та формування ефективних механізмів
забезпечення міжнародної безпеки, що загалом стабілізує міжнародну
систему.
Національна ідея – це важливий чинник у вихованні, соціалізації і
розвитку гармонійної духовної особистості як носія національних вартостей
та культурної спадщини і традицій народу. Функція виховання
цілеспрямована на подолання людиною свого егоцентризму, споживацьких
орієнтацій та формування національної солідарності, розширяючи
свідомість людини, групи до усвідомлення інтересів інших людей, всієї
спільноти. Під впливом національної ідеї громадянами засвоюється
національний досвід, традиції та культурні вартості, що сприяє формуванню
19
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світогляду, політичної позиції та адекватних їм стандартів і форм суспільної
активності. У такому контексті національна ідея відіграє важливу роль у
процесах соціалізації особистості. Вона повинна ґрунтуватися на
об’єктивних реаліях суспільного й державного життя, відображати їх.
Концептуальною основою формування української національної ідеї є
розробка змісту національної ідеї на засадах демократизму, гуманізму,
розбудови демократичного суспільства, розвитку відкритого суспільства
рівних
можливостей.
Неможливо
не
погодитися
з
думкою
В.
Брюховецького, який зазначає, що «вирізняючи та формуючи національну
ідею для України, необхідно шукати не тільки ті «больові точки», що
роз’єднують нас, а й «точки дотику», що об’єднають. Адже найважливіше
завдання національної ідеї саме для України – це не лише забезпечення
достойного життя людей (це безсумнівно зрозуміло для будь-якого народу),
а, насамперед, – згуртування нації, яка упродовж досить тривалого часу
була розірвана»20.
Актуальними наразі є слова Д. Павличка про те, що «альфою і омегою
української ідеї є створення нації, об’єднаної не лише історичною пам'яттю,
мовою і культурою, а й залученням кожного громадянина до реалізації
своїх здібностей, до конкретної праці на будівництві демократичного
суспільства і національної держави»21.
На нашу думку, сучасні світові тенденції вимагають розроблення
української національної ідеї, яка узгоджуватиме власний національний
ідеал, національні цінності, національні цілі із загальнолюдськими
ідеалами, цінностями, цілями та буде намагатися оптимально поєднати їх.
Безумовно продуктивними компонентами української національної ідеї
мають бути:
 ідея інтеграції та консолідації (як національних цінностей з
вселюдськими, так і власне української національної інтеграції та
консолідації);
 ідея розбудови громадянського суспільства, відкритого суспільства
рівних можливостей та правової держави;
 ідея суверенітету, соборності та державної, політичної, економічної,
культурної, духовної, моральної свободи;
 ідея демократичних перетворень;

20

Брюховецький В. Передмова. Україна в пошуках себе: національна ідея,
проблеми розвитку. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 206.
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Павличко Д. В. Українська національна ідея. Інавґурац. Лекція почес. професора Нац. ун-ту
«Києво-Могилян. акад.», 1 верес. 2002 р. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. – 58 с. URL:
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 ідея «позитивного» розвитку, прогресивного поступу (відхід від
образу
«України
страждальної»
до
образу
«щасливої
України
майбутнього»).
Означеним концептуальним засадам в сучасних умовах існування
української
держави
відповідає
українська
національна
ідея
у
формулюванні: «Україна як берегиня гармонії між Східною та Західною
Європою». Таким чином, можемо констатувати, що система освіти України
повинна базуватися на досягненнях моделей освіти Об’єднаної Європи, які
інтегровані в Болонський процес.
Висновки. Отже, аналіз основних положень національної ідеї у її
зв’язку із освітою свідчить, що один, із основних чинників, який є основою
української освіти, ‒ це національна ідея, навколо якої консолідується той
чи інший соціум і яку він визнає як орієнтир подальшого розвитку. Крім
того, прогресивними компонентами української національної ідеї можуть
стати: ідея інтеграції та консолідації (як національних цінностей з
вселюдськими, так і власне української національної інтеграції та
консолідації); ідея розбудови громадянського суспільства, відкритого
суспільства рівних можливостей та правової держави; ідея суверенітету,
соборності та державної, політичної, економічної, культурної, духовної,
моральної свободи; ідея демократичних перетворень; ідея «позитивного»
розвитку, прогресивного поступу (відхід від образу «України страждальної»
до образу «щасливої України майбутнього»).
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Olha Nezhyva

NATIONAL IDEA AS THE BASIS
OF UKRAINIAN EDUCATION
Summary. The article substantiates the use of the national idea as the basis of
education. The author highlighted that one of the main factors, which is the basis of
the Ukrainian education, is a national idea. It was emphasized that in the first place
should be the very national idea, around which consolidates a particular society and
which he recognizes as a guide to his further development. The Ukrainian national
idea can be divided into two main directions. The first one accumulates ideas and
views, the essence of which is that under the conditions of globalization, the Ukrainian
national idea is an outdated concept, which does not need to waste time. The second
direction is grouped by various attempts to solve this problematic issue such as
numerous formulations and definitions of the Ukrainian national idea. Representatives
of the second direction believe that the Ukrainian national idea is the face of a nation
as the National Emblem, the National Flag, so it must be obligatory. Considering the
level of development of the national idea, the author came to the conclusion that the
modern interpretation of the essence of the national idea is marked by pluralism and
mosaic of perception, which is generally characteristic feature of the running
nowadays. The following are the progressive components of the Ukrainian national
idea: the idea of integration and consolidation (Ukrainian national integration and
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consolidation as national values with all-human); the idea of building a civil society,
an open society of equal opportunities and a legal state; the idea of sovereignty,
state, political, economic, cultural, spiritual, moral freedom; the idea of democratic
transformation. They define the main provisions of Ukrainian education, based on the
Ukrainian national idea as "Ukraine as keeper of harmony between Eastern and
Western Europe".
Key words: education, national idea, society, Ukraine, Europe.
Olha Neżywa

IDEA NARODOWA JAKO PODSTAWA
EDUKACJI UKRAIŃSKIEJ
Streszczenie. W artykule uzasadnione wykorzystanie idei narodowej jako
podstawa edukacji. Autor wyjaśnia, że jednym z głównych czynników, który jest
podstawą ukraińskiej edukacji jest idea narodowa. Przy tym podkreślono, że na
pierwszym miejscu musi stać dokładnie narodowa idea, wokół której znalazł się w
konsolidacji ten lub inny społeczeństwo i które uznaje się jako punkt orientacyjny
swojego dalszego rozwoju. Ukraińską ideę narodową można podzielić na dwa główne
obszary. Pierwszy, akumuluje w sobie idee i poglądy, które w istocie sprowadza się do
tego, że w warunkach globalizacji ukraińska idea narodowa – to przestarzała
koncepcja, na które nie trzeba tracić czasu. Drugi kierunek grupuje różne próby
rozwiązania tego nurtującego pytania – liczne sformułowania i definicje ukraińskiej
idei narodowej. Przedstawiciele drugiego kierunku uważają, że ukraińska idea
narodowa – to jak herb, flaga, osoba narodu, więc obowiązkowo musi być. Po
rozpatrzeniu poziom rozwoju idei narodowej, autor doszedł do wniosku, że
współczesna interpretacja istoty idei narodowej odnotowano pluralizm, że w ogóle jest
charakterystyczne dla plastycznego i aktualnej teraźniejszości. Progresywnymi
elementami ukraińskiej idei narodowej mogą być następujące podejścia: idea
integracji i konsolidacji (jak wartości narodowych, a właściwie ukraińskiej narodowej
integracji i konsolidacji); idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, otwartego
społeczeństwa równych szans i państwa prawa; idea suwerenności, jedności i
państwowej, politycznej, ekonomicznej, kulturowej, duchowej, moralnej wolności;
pomysł demokratycznych przemian. W ten sposób, określają one główne
postanowienia ukraińskiego edukacji, opartej na ukraińskiej idei narodowej: "Ukraina
jako opiekun harmonii między Europą wschodnią i zachodnią".
Słowa kluczowe: edukacja, idea narodowa, społeczeństwo, Ukraina, Europa.
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Леся Коцур

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ:
КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ
Анотація. Проблема патріотичного виховання в сучасному науковому
дискурсі вивчається на міждисциплінарній основі. Більшість теоретиків ретельно
вивчають у контексті нових ідеологічних й геополітичних парадигм. Складне
історичне минуле більшості держав та глобальні виклики сучасності призвели до
того, що сучасні науковці свідомо уникають формулювання, яке пов’язує процес
формування людської ідентичності з національністю у процесі патріотичного
виховання. У наукових працях проблема патріотизму розглядається переважно в
контексті громадянської та критичної освіти. Щоб запобігти виникненню
конфліктних ситуацій, теоретики пропонують різні моделі лояльного /
конституційного патріотизму засновані на демократичних принципах, моралі та
міжнаціональній толерантності. Однак жодна з концепцій не реалізована в
повному обсязі, адже ідеали ліберального патріотизму часто не відповідають
реаліям життя або ж ігноруються політичними системами держав і наддержавних
утворень. Попри ці недоліки сучасні держави приділяють увагу підготовці
науково-педагогічних кадрів, які формують патріотичну ідентичність нових
поколінь. Для них важливо, щоб педагоги якісно інтерпретували засадничі
принципи нової патріотичної політики, не спотворювали її ідейного змісту.
Показово, що у високорозвинених економічно країнах світу виховання патріотизму
відбувається крізь призму мультикультуралізму й космополітизму з метою
формування
наднаціональної
/
глобальної
ідентичності.
Проте,
у
постколоніальних, посттоталітарних країнах і тих, які є недостатньо розвинені
економічно, або мають прикордонні конфлікти виокремлено національнопатріотичне виховання, що має певні особливості. Радикалізація й викривлення
деякими такими державами істинного змісту й суті національно-патріотичного
виховання подекуди насторожує міжнародну спільноту й надає йому негативного
спрямування.
Ключові
слова:
патріотизм,
національно-патріотичне
виховання,
національна ідентичність, громадянська освіта, конституційний патріотизм,
лояльний патріотизм, глобальне громадянство, національна гордість, моральне
виховання, критичний патріотизм, космополітичний патріотизм.

Вступ. У другій половині ХХ ст. у світі розпочався процес повільної
глобалізації й інтернаціоналізації, який наповнив повоєнний світ новим
сенсом. Нове століття задекларувало себе як століття без кордонів, століття
відкритих можливостей, прозорості й мобільності. Також змінились підходи
у
вивченні
соціогуманітаристики.
Зокрема,
після
півстолітнього
утвердження тоталітарних етноцентричних, расових та класових ідеологій у
світі змінились підходи до вивчення патріотичного виховання. Нині ця тема
залишається надзвичайно актуальною у більшості країн світу й потребує
ретельного осмислення. Зазначена проблема широко досліджується
науковцями Америки, Європи, Азії, Африки й Австралії. Аналіз праць
авторів з США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Ізраїлю, Сінгапуру,
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Гонконгу, Китаю, Індії, Пакистану, Зімбабве, Руанди, Південної Африки та
ін., які доводять, що на всіх континентах при вивченні патріотичного
виховання активно впроваджуються європейські та американські принципи
орієнтовані на формування позанаціональної / глобальної ідентичності.
Водночас у багатьох країнах пропагуються форми лояльного патріотизму. В
державах, які є слабо розвинені економічно або мають прикордонні
конфлікти, більш виразним є саме національно-патріотичне виховання1.
Мета статті полягає у аналізі поглядів теоретиків-сучасників на
проблему патріотизму у ХХІ ст.
Виклад основного матеріалу. У сучасній закордонній науковопедагогічній думці тема патріотизму (національної гордості або ж
критичного патріотизму) досліджується з урахуванням тенденцій сучасності
в контексті громадянської освіти. Геополітичне положення країни чи
регіону, культурні й ментальні трансформації визначають зміст таких
досліджень. Погляди частини американських та європейських науковців на
проблему патріотизму подекуди сформувалися під гаслом «єдність у
різноманітності». Досліджуючи лояльну патріотичність американців,
Елізабет Сухай, Брайан Кальфано та Райан Доу наголошують, що
американці ототожнюють себе з кількома групами – національними,
расовими та релігійними і це є вагомим фактором, оскільки норми
відповідних ідентифікаційних груп впливають на рівні патріотизму
індивідів2. Водночас, на думку інших американських авторів, лояльний
патріотизм, який нині набирає розвитку може призвести до міопічного
розуміння історії, нездорового ставлення до переваги щодо інших культур і
примусового почуття прихильності до своєї Батьківщини3.
У країнах-членах ЄС між освітою для національного та глобального
громадянства
постає
питання
європейського
громадянства
та
приналежності.
У
контексті
інтеграції
цих
суспільств
часто
використовуються космополітичні та позанаціональні концепції спрямовані
формування не громадянина з певною національною ідентичністю, а
громадянина світу чи регіону. Тому особливу увагу теоретики приділяють
1

Andrea M. Hawkman, Selena E. Van Horn. What Does It Mean To Be Patriotic? Policing
Patriotism in Sports and Social Studies Education / The Social Studies, Volume 110, 2019 –
Issue 3. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00377996.2018.1553841 (дата
звернення, 22.06.2019).
2
Elizabeth Suhay,. Social norms, dual identities, and national attachment: how the
perceived patriotism of group members influences Muslim Americans / Elizabeth Suhay, Brian
Calfano, Ryan Dawe. Politics, Groups and Identities, Volume 4, 2016 – Issue 1. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21565503.2015.1080614 (дата звернення,
22.06.2019).
3
Michael S. Merry. Patriotism, History and the Legitimate Aims of American Education /
Educational
Philosophy
and
Theory,
Volume
41,
2009
–
Issue
4.
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1469-5812.2007.00363.x (дата звернення,
22.06.2019).
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вихованню універсальних громадянських якостей, результатом яких має
стати культивування суб’єктивного почуття приналежності до єдиної
світової спільноти. На їхню думку, це є життєво важливим у питаннях, що
стосуються стійкості та справедливості 4. Проте такий концептуальний
напрям є достатньо складним, особливо для Європи, де присутня проблема
інтеграції іммігрантів, які мають потужну національно-патріотичну гордість5.
Окрім того, європейська політика сприяння єдиному громадянству через
освіту має відповісти на питання: який тип громадянства пропонує
європейська освітня політика; і за допомогою яких цінностей ця політика
намагається побудувати почуття спільності серед різноманітних народів
Європи у майбутньому?6.
Однією з популярних концепцій цього напрямку є модель
конституційного патріотизму німецького теоретика Ю. Хабермаса. Згідно
цієї концепції громадяни повинні ідентифікувати себе з раціональними,
конституційними принципами й успішним демократичним політичним
порядком7. Однак, на думку Кетрін Тонкісс, конституційний патріотизм
передбачає прихильність до набагато більш вільного руху осіб через
політичні кордони, ніж раніше визнавали теоретики. Застосування такого
підходу, провокує деякі виклики стійкості спільного правила на основі
принципів, а не ідентичності. Також конституційний патріотизм більш
складно
реалізувати
через неповну
лібералізацію
прикордонного
8
контролю .
Дещо схожих думок дотримується А. Палумбо з Палермського
університету Палермо (Італія). Він наголошує, що «замість того, щоб
взагалі відкидати патріотизм як небажане і / або ірраціональне явище, ми
повинні розуміти, як розрізняти альтернативні форми патріотизму,
4

Muna Golmohamad. Education for World Citizenship: Beyond national allegiance /
Educational
Philosophy
and
Theory,
Volume
41,
2009
–
Issue
4.
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1469-5812.2009.00535.x (дата звернення,
22.06.2019).
5
Soobin Choi, Yun-Kyung Cha. Integration policy in education and immigrant students’
patriotic pride in host countries: A cross-national analysis of 24 European countries /
International
Journal
of
Inclusive
Education.
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2019.1574315 (дата звернення,
22.06.2019).
6
Avril Keating. Educating Europe's citizens: moving from national to post-national
models of educating for European citizenship / Citizenship Studies, Volume 13, 2009 – Issue 2.
URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13621020902731140 (дата звернення,
22.06.2019).
7
Mira Moshe. Between national and constitutional patriotism: framing financial patriotic
discourse
/
Journalism
Studies,
Volume
5,
2004
–
Issue
4.
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616700412331296428 (дата звернення,
22.06.2019).
8
Katherine Tonkiss. Constitutional patriotism, migration and the post-national dilemma
/
Citizenship
Studies,
Volume
17,
2013
–
Issue
3-4.
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13621025.2013.793083
(дата
звернення,
23.06.2019).
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досліджуючи, які конституційні реформи можуть знадобитися для підтримки
тих форм патріотичної ідентифікації, які морально бажані. Для розквіту
бажаних форм патріотизму (що я називаю етичним патріотизмом) потрібно
політичне середовище, де існують форми субсидіарності, функціональне
представництво та місцева участь об’єднуються для створення більш
демократичної та децентралізованої системи управління». Саме етичну
модель патріотизму він пропонує для постнаціональної держави, подібної
до ЄС і пропонує переглянути європейський конституційний проект, щоб
зробити його менш елітарним і більш відкритим для впливу та участі 9.
Окремі теоретики з США взагалі пропонують розвивати модель
«освіта громадян світу» Цей тип громадянської освіти повинен включати
навички критичного мислення, які є педагогічними і дозволяють проводити
міжкультурні дискусії, які охоплюють усі сфери громадськості, а також
заохочують чуйні та соціально справедливі дискурси. Водночас
універсальні та національні елементи також повинні бути включені в усі
системи громадянської освіти.
Загальна теза, яку прагнуть донести науковці, зводиться до того, що
патріотичне виховання сучасності не повинно бути агресивним або ж
расово нетерпимим, як це було у попередні історичні періоди й подекуди
сьогодні. Саме на гуманності патріотизму акцентують свою увагу науковці,
які стверджують, що сучасний патріотизм повинен враховувати принципи
критичної расової медіа грамотності та концептуальне розуміння
критичного патріотизму10. І хоча такі критичні підходи широко
застосовуються в навчальних закладах Англії глобальна освіта з питань
громадянства у цій країні все більше переорієнтовується на те, щоб
задовольнити законні зобов’язання просувати фундаментальні британські
цінності11. Деякі британські науковців пропонують оновлений погляд на
громадянську освіту – космополітичний, який сприяє національній
приналежності та лояльності, часто орієнтуючись на студентів з меншин
або мігрантів. Аналізуючи навчальний план з питань громадянства для
Англії та звіти про якісні дослідження з викладачами, дослідники
зазначають, що британські вчителі відбивають місцеві, національні,
9

Antonino Palumbo. Patriotism and pluralism: identification and compliance in the postnational polity / Ethics & Global Politics, Volume 2, 2009 – Issue 4. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/egp.v2i4.2002 (дата звернення, 22.06.2019).
10
Andrea M. Hawkman, Selena E. Van Horn. What Does It Mean To Be Patriotic?
Policing Patriotism in Sports and Social Studies Education / The Social Studies, Volume 110,
2019 – Issue 3. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00377996.2018.1553841
(дата звернення, 22.06.2019).
11
Philip Bamber,. Educating Global Britain: Perils and Possibilities Promoting ‘National’
Values through Critical Global Citizenship Education / Philip Bamber, Andrea Bullivant, Alison
Clark, David Lundie. British Journal of Educational Studies, Volume 66, 2018 – Issue 4. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071005.2018.1533097
(дата
звернення
22.06.2019).
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європейські
та
глобальні
аспекти
громадянства.
Висловлюючи
стурбованість етнонаціоналістичними поглядами деяких студентів, вони
працюють, щоб взаємодіяти й розширити досвід студентів12. Проте часто
перешкодою для реалізації цих стратегій є заплутані урядові програми й
зобов’язання щодо європейської та / або глобальної громадянської освіти.
Як наслідок, дехто з науковців висловлює думку, що виховання глобальної,
а не національної свідомості має відбуватися через релігійну освіту13. Інші
науковці схильні вважати, що єдиною обґрунтованою політикою для
британських шкіл є прийняття позиції нейтралітету і викладання цієї теми
як суперечливого питання. Вони демонструють, що серед британських
викладачів і студентів існує загальна підтримка нейтралітету в навчанні
патріотизму й що в сучасних умовах бажана практика в класі полягає у
вирішенні патріотичних ідей у контексті відкритої дискусії 14.
Взагалі європейська та / або глобальна інтеграція вплинула на
більшість навчальних програм з питань громадянства. У деяких з них
концептуалізується наднаціональне громадянство та його ставлення до
національного громадянства та інших груп різними способами. Хоча часто
навчальні
програми
залишаються зосередженими
на
державі
й
використовують
європейське
громадянство
як
засіб
виключення
«неєвропейців». Така ситуація спричинена тим, що навчальні програми з
питань громадянської освіти розроблені на національному рівні з
обмеженим внеском європейських інституцій.
Тому теоретики закликають зважати на результати наукових дискусій
щодо наднаціональних й космополітичних способів створення і виховання
громадянства. П’єр-Етьєн Вандамме взагалі пропонує змінити політичний
етнос громадян з багатих країн, зробити його космополітичним завдяки
освіті. На його думку, ці суспільства повинні усвідомити деяку справжню
турботу про іноземців і відновити національну ідентичність. Децентрацію, –
вважає він, – емпатію, критичне мислення, розуміння соціальної дійсності

12

Audrey Osler. Teacher interpretations of citizenship education: national identity,
cosmopolitan ideals, and political realities / Journal of Curriculum Studies, Volume 43, 2011 –
Issue 1. – URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2010.503245 (дата
звернення 23.06.2019).
13
Andrew Bolton. Should Religious Education Foster National Consciousness? / British
Journal
of
Religious
Education,
Volume
19,
1997
–
Issue
3.
– URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0141620970190303
(дата
звернення
23.06.2019).
14
Michael Hand, Joanne Pearce. Patriotism in British Schools: Principles, practices and
press hysteria / Educational Philosophy and Theory, Volume 41, 2009 – Issue 4. – URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1469-5812.2009.00528.x (дата звернення
23.06.2019).
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та соціальне змішання можна покласти в основу формування кращого
внутрішнього суспільства15.
На порядку денному у європейських учених постає подолання
проблем несумісності патріотизму з правами людини. Тому, подекуди
пропонується, що «зближення» між патріотизмом і правами людини в
контексті критичної освіти має враховувати, що патріотичні почуття (як
форма любові до своєї країни) є особливою формою «емоційної освіти».
Таким чином, викладання як патріотизму, так і прав людини буде доречним
в контексті «критичної педагогіки емоцій», що викличе емоційні
зобов’язання патріотизму й прав людини та наслідки цих зобов’язань16.
Варто відзначити, що політика єдиного громадянства ЄС має менше
успіхів у країнах, які перебували під сферою впливу СРСР, а нині межують
з Російською Федерацією. Наприклад, у Польщі й до цього часу більшість
шкіл мають консервативний та націоналістичний характер. Такі думки
висловлює польський дослідник П. Жук, який використовує результати
опитувань, аналізує політичні програми й постулати щодо освіти, висунуті
консерваторами, і цитує вірші, що підкреслюють національну ідентичність з
підручників, які використовуються у школах для навчання навичкам
читання. На думку автора, можна помітити, що націоналісти створюють
атмосферу неприйняття іммігрантів, що впливає на расизм у шкільних
коридорах. У його статті «Nation, national remembrance, and education –
Polish schools as factories of nationalism and prejudice» також розглядається
феномен так званих шкільних палат національної пам’яті, які є частиною
патріотичних ритуалів, що практикуються у польському суспільстві. Автор
відзначає, що націоналізм є основою для змін в історичних програмах
навчання, які є частиною освітньої реформи, що здійснюється урядом
Право і Справедливість (PiS). Культурна м’яка сила, яка використовується,
щоб зробити реальність більш «національною», доповнює адміністративну і
політичну жорстку силу партії PiS – обидва інструменти використовуються
для
створення
авторитарно-націоналістичного
бачення соціального
17
порядку .
15

Pierre-Étienne Vandamme. Indirect cosmopolitan education: on the contribution of
national education to attitudes towards foreigners / Journal of Global Ethics, Volume 14, 2018
– Issue 1. – URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17449626.2018.1496351
(дата звернення, 23.06.2019).
16
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Issue
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URL:
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(дата
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Дещо відмінними є ідеї національно-патріотичного виховання в
Україні. Як наголошує К. Коростеліна (Університет Джорджа Мейсона, штат
Вірджинія, США), в Україні історична освіта підкреслює ідею жертви як
ядра національної ідентичності та відображає Росію як гнітючого та
агресивного ворога18. З такою думкою можна погодитись, адже в Україні
національно-патріотичне виховання зумовлене швидше не внутрішніми, а
зовнішніми чинниками. Відсутність упродовж усього періоду української
незалежності національно-патріотичного виховання призвело до подвійної
ідентичності, яку використала Російська Федерація для розколу
українського суспільства і подальшого військового вторгнення на територію
України. Не є таємницею, що після розпаду СРСР його правонаступниця
Російська Федерація не відмовилась від гегемоністських прагнень. У
геополітичному відношенні Україна й надалі вважалося її сферою впливу.
Водночас, варто зауважити, що національно-патріотичне піднесення в
Україні має локальний й оборонний характер. У ньому відсутні загарбницькі
амбіції, расова й національна нетерпимість. Він є лише відповіддю на
проросійську ідентичність значної частини української політичної еліти з
антиукраїнським
забарвленням,
нездатної
відстояти
українську
державність. Фактично українське національно-патріотичне піднесення, яке
зародилось в незалежній Україні, є рухом, покликаним зберегти
національну й етнічну самобутність народу.
«Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016–2020 роки» базується на принципах «розвитку громадянина як
високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні
цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна
реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує
європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту
Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України». Основна
мета стратегії – консолідація, розвиток українського суспільства та
формування української ідентичності, яка є доволі «розмитою». Адже
упродовж тривалого часу відбувалося перетворення українського
інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю, з
метою продукування ціннісної дезорієнтації19.
Польща й Україна – не єдині країни «соціалістичного блоку», в яких
приділяється особлива увага національно-патріотичному вихованню. Такі
18

Karina Korostelina. Shaping unpredictable past: National identity and history
education in Ukraine / National Identities, Volume 13, 2011 – Issue 1. – URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14608944.2010.508817
(дата
звернення,
23.06.2019).
19
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виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки. Стратегія національно-патріотичного
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на
2016
–
2020
роки.
–
URL:
https://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494 (дата звернення, 23.06.2019).
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тенденції помітні в країнах Прибалтики. А Фінляндія хоч і рухається в
напрямі багаторівневої концепції громадянства, проте для неї національне
громадянство залишається основою ідентичності.
Абсолютно протилежними є підходи до національно-патріотичного
виховання в Російській Федерації. Держава прагне приєднати громадянство
до державного національного простору, заохочуючи державний патріотизм
з позицій зміцнення російської мови. Досліджуючи національно-патріотичне
виховання в сучасній Російській Федерації А. Саніна зазначає, що зовнішні
події відіграють велику роль у формуванні патріотизму, оскільки російське
суспільство консолідується не шляхом вироблення позитивних цінностей, а
на основі негативних факторів, наслідком яких є лише сліпий, а не
конструктивний патріотизм. Доповнює цю логіку військова версія
патріотичного виховання, яка має на меті відкрито заохочувати військову
службу. При цьому російська держава намагається залучити ветеранів
Афганістану і чеченських війн до діяльності, пов’язаної з військовопатріотичною освітою та її поширення у військовій та цивільній сферах20. З
метою військово-патріотичного виховання молодим росіянам дається
спотворене уявлення про російську історію і місце Росії у світових
справах21. Для досягнення цієї мети в Російській Федерації створено
патріотичні клуби для дітей, підлітків та молоді. Проте ці клуби не
наближаються до стереотипів, які пропагують державні патріотичні освітні
програми. Існує великий розрив між патріотичними наративами й
практиками активістів, і очікуваннями Кремля22.
Дещо іншими є підходи до патріотичного виховання в країнах Азії й
Африки. Так, ізраїльські науковці побоюються, що соціальна згуртованість
ізраїльтян слабшає, і це у свою чергу може призвести до того, що різні
фракції в суспільстві не зможуть працювати разом. Тому ними була
запропонована модель космополітично-патріотичного виховання в Ізраїлі.
Теоретик Е. Гусаков зробив перший крок, до систематичного вивчення
проблеми освіти для патріотизму, як рішення для побудови соціальної
солідарності між різними групами ізраїльських громадян. Він проаналізував
практичність космополітично-патріотичного виховання як замінника
20

Elisabeth Sieca-Kozlowski. Russian military patriotic education: a control tool against
the arbitrariness of veterans / Nationalities Papers, Volume 38, 2010 – Issue 1. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00905990903386637
(дата
звернення,
22.06.2019).
21
Mikriukov V. Iu. The Content of Education in the Context of Military Patriotic
Upbringing / Russian Education & Society, Volume 51, 2009 – Issue 8. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/RES1060-9393510802
(дата
звернення,
23.06.2019).
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Marlene Laruelle. Patriotic Youth Clubs in Russia. Professional Niches, Cultural Capital
and Narratives of Social Engagement / Europe-Asia Studies, Volume 67, 2015 – Issue 1. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2014.986965
(дата
звернення,
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унікального місцевого патріотичного виховання в сучасному Ізраїлі й
наполягає на тому, що освіта космополітичного патріотизму є недостатньою
для поточної суспільної та політичної атмосфери в Ізраїлі23. Враховуючи те,
що у цій країні й до сьогодні триває ізраїльсько-палестинський конфлікт,
питання патріотизму тут є особливим. Ізраїльське Міністерство освіти
очікує, що й арабська національна меншина Ізраїлю виховуватиме
студентів відповідно до цінностей єврейської держави, проте арабське
суспільство очікує від своїх шкіл виховувати своїх дітей відповідно до
арабських
національно-культурних
цінностей.
Це
створює
певну
конфліктність в ізраїльсько-арабському середовищі. Відповідаючи на ці
виклики представники арабської меншини розробили стратегію подолання
національної ідентичності студентів, не порушуючи необхідного балансу. В
першу чергу, ними було вибудувано приховану навчальну програму
шляхом маніпуляцій в офіційній відкритій навчальній програмі24. Однак,
ухвалення Ізраїльським кнесетом 19 липня 2018 р. закону, який оголошує
Ізраїль єврейською національною державою загрожує ще сильніше
розколоти ізраїльське суспільство, адже арабська меншина вже давно
звинувачує владу у дискримінації25.
З 1997 р. в школах Сінгапуру діє програма національної освіти з
метою впровадження у молоде покоління національної ідентичності та
цінностей. В основу цієї системи освіти було покладено модель критичного
патріотичного виховання. Разом з тим, педагогам у школах відводилась
важлива роль – формування спільного почуття національності серед своїх
учнів26. Сінгапурські фахівці вважають, що ефективне викладання
національної освіти вимагає від вчителя почуття відданості та особистої
переконаності. Вчитель повинен продемонструвати впевненість у тому, що
сказано і викладено в класі й, що більш важливо, через свої особисті
цінності та переконання. Тобто вчитель повинен бути патріотичним. З цією
метою в Сінгапурі вивчаються різні типи патріотизму серед вчителів23
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(26.06.2019).
26
Chee Keng John Wang, Woon Chia Liu. Teachers' motivation to teach national
education in Singapore: a self-determination theory approach / Asia Pacific Journal of
Education,
Volume
28,
2008
–
Issue
4.
–
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02188790802469052
(дата
звернення,
23.06.2019).
~ 651 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

стажерів задля з’ясування як ці типи патріотизму впливають на їхнє
сприйняття цінностей громадянства, важливість національної освіти.
Науковці приходять до висновку, що конструктивний патріотизм може бути
кращим терміном для опису типу патріотизму, який нині спостерігається у
викладачів Сінгапуру27.
Цікавим є досвід національно-патріотичного виховання в Китаї та
колоніальному Гонконгу, де громадянська освіта була деполітизована.
Однак, після відновлення китайського суверенітету у 1997 р. уряд Гонконгу
запровадив новий національний освітній проект, який мав на меті
побудувати націоналізм і патріотизм. За активної участі держави й
громадянського суспільства в просуванні національної освіти відбулися
певні кардинальні зміни в шкільній системі – реформа навчальної програми
отримала забарвлення у бік національної ідентичності та тематики Китаю.
З’явилась націоналістична або патріотична позакласна діяльність і ритуали.
Було збільшено навчання вчителів для проведення національної освіти.
Це викликало опір у значної частини громадськості Гонконгу, яка
відстоює принципи деполітизації національної політики. Низка теоретиків з
Гонконгу, взагалі вважають, що викладачі, які у своїй діяльності спиралися
на поняття моральної та громадянської освіти були більш успішними, ніж ті,
що апелюють лише до морального та національного виховання студентів28.
Ця дискусія набула ще більшої гостроти після того, як уряд Гонконгу
оголосив про наміри запровадити моральну та національну освіту як
обов’язковий предмет у початкових і середніх школах у 2010 р. Зміст
суперечки полягав у тому, що уряд і його прихильники стверджували, що
ця тема допоможе сформувати високе почуття національної ідентичності у
дітей і не є формою промивання мізків. Водночас, на думку деяких
теоретиків, це суперечило політиці місцевих християнських шкіл, оскільки
більшість з них мали протягом багатьох років власну релігійну освітню
програму.
Розбіжність полягала у тому, що християнський дискурс пропагує
множинну ідентичність, умовний патріотизм і загальнолюдські цінності. І
наполягає на тому, що ці принципи є більш притаманними для

27

Shuyi Chua & Jasmine B.-Y. Sim. Rethinking critical patriotism: a case of constructive
patriotism in Social Studies teachers in Singapore / Asia Pacific Journal of Education, Volume
37, 2017 – Issue 1. – URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02188791.2016.1142425 (дата
звернення, 23.06.2019).
28
Koon Lin Wong,. Constructions of civic education: Hong Kong teachers’ perceptions of
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Chan, Kerry John Kennedy. Compare: A Journal of Comparative and International Education,
Volume
47,
2017
–
Issue
5.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03057925.2016.1262756 (дата звернення,
22.06.2019).
~ 652 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

громадянської освіти29. Зусилля уряду Гонконгу зробити освіту більш
національною дали змогу теоретикам і вчителям поглянути на цю проблему
різносторонньо. З одного боку, вчителі Гонконгу критично розуміють
національну ідентичність та патріотизм, наполягають, що політику треба
навчати раціонально. А з іншого – вважають, що викладання політики
раціональним способом, не звертаючись до емоцій, не підсилить ні почуття
національної
ідентичності,
ні
їх
патріотизм30.
Водночас
аналіз
взаємовідносин між сприйняттям політичної соціалізації, диспозиціями
критичного мислення та національними установками свідчить про те, що
критичне мислення опосередковує державний вплив шкільного навчання
на політичні установки громадян Китаю і Гонконгу31.
Проте Китай є непохитним у своїх намірах щодо національної політики
в освіті. Як відомо, ще у 1990-х роках у цій країні відбувся новий сплеск
націоналізму. Ці тенденції чітко окреслені в оглядах впливових
літературних творів присвячених антиамериканським та антияпонським
темам, а також історичних романах, які відтворюють патріотичних
національних
героїв32.
Більше
того,
порівняльна
характеристика
підручників з історії середньої школи в Японії та Китаю свідчить, що
японські підручники відносно позбавлені явних спроб сприяти патріотизму і
що вони містять більше інформації про спірні питання воєнного часу, такі
як різанина в Нанкіні. Навпаки, китайські підручники, особливо після їх
перегляду десять років тому, свідомо спрямовані на «просування»
націоналістичного погляду на минуле як частину кампанії «патріотичного
виховання» країни33. Така, лінія Китаю є закономірною, адже авторитарні
29

Thomas Kwan-Choi Tse. When Christian education meets patriotism: Christian
organisations’ response to the introduction of Moral and National Education in Hong Kong
schools / British Journal of Religious Education, Volume 39, 2017 – Issue 3. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01416200.2015.1117416 (дата звернення,
22.06.2019).
30
Timothy Yuen, Michael Byram. National identity, patriotism and studying politics in
schools: a case study in Hong Kong / Compare: A Journal of Comparative and International
Education,
Volume
37,
2007
–
Issue
1.
URL:
https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=national+patriotic+education&pageSiz
e=10&subjectTitle=&startPage=3 (дата звернення, 22.06.2019).
31
Gregory P. Fairbrother. The Effects of Political Education and Critical Thinking on
Hong Kong and Mainland Chinese University Students' National Attitudes / British Journal of
Sociology
of
Education,
Volume
24,
2003
–
Issue
5.
URL:
https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=national+patriotic+education&pageSiz
e=10&subjectTitle=&startPage=5 (дата звернення, 23.06.2019).
32
Yingjie Guo. Patriotic villains and patriotic heroes: Chinese literary nationalism in the
1990s / Nationalism and Ethnic Politics, Volume 4, 1998 – Issue 1-2. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537119808428533
(дата
звернення,
23.06.2019).
33
Daniel Sneider. Textbooks and Patriotic Education: Wartime Memory Formation in
China and Japan / Asia-Pacific Review, Volume 20, 2013 – Issue 1. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13439006.2013.793065
(дата
звернення,
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лідери використовують націоналістичну пропаганду як інструмент
зміцнення масової підтримки, особливо у регіонах з антирежимними
настроями34.
Лояльність японських підручників не означає, що тема патріотизму в
Японії закрита. У 2006 р. в Японії було переглянуто Основний закон про
освіту (1947 р.), який упродовж 60-ти років визначив пацифістські
принципи для післявоєнної японської освіти. Новий освітній документ
передбачає важливість викладання любові до країни та регіону та
японської культури та традицій з особливим наголосом на моральному
вихованні. Сьогодні воно розглядається як найважливіша складова для
пропагування патріотизму серед дітей. Критики висловлювали побоювання,
що перегляд закону – це відродження довоєнного патріотизму і зміщення
освіти Японії в право. Такі підозри з’явились тоді, коли Сіндзо Абе, який
проводив ревізію цього закону під час свого першого терміну на посаді
прем’єр-міністра, був обраний на другий термін в грудні 2012 р. Однак
побоювання критиків не підтвердились, адже патріотичне виховання в не
матеріалізується класах. Натомість читачі прагнуть лише пропагувати
основні моральні цінності, такі як вірність і дружба, співчуття і добробут35.
Про те, що моральний аспект є центральним у вихованні японського
патріотизму, свідчить і порівняльне дослідження характеристик моральних
зразків, представлених у підручниках з морального виховання в Кореї та
Японії. Зіставлення моральних цінностей, представлених у житті та історії
моральних прикладів у двох країнах, які мають моральне виховання як
самостійний та окремий предмет на основі національної навчальної
програми. З цією метою у дослідники використовували такі аналітичні
критерії, які гендер, національність, соціальні ролі, історичні передумови та
специфічні моральні цінності.
Результати показали значні подібності та відмінності в моральних
зразках між двома країнами. У випадку подібності обидві країни
підкреслюють моральну автономію та повагу до людського життя. У
випадку розбіжностей, Корея представляє більше історичних осіб як
моральних прикладів, а Японія представляє більше студентів і звичайних
людей як моральних прикладів. Водночас в Кореї все більшого значення
набуває ідея космополітизму, яка відіграє важливу роль у забезпеченні
переосмислення корейської ідентичності. Це пов’язано насамперед з тим,
34

Chuyu Liu, Xiao Ma. Popular Threats and Nationalistic Propaganda: Political Logic of
China’s Patriotic Campaign / Security Studies, Volume 27, 2018 – Issue 4. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09636412.2018.1483632 (дата звернення,
22.06.2019).
35
Shinobu Anzai. Re-examining patriotism in Japanese education: analysis of Japanese
elementary school moral readers / Educational Review, Volume 67, 2015 – Issue 4. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131911.2014.975783
(дата
звернення,
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що в останні роки корейське суспільство почало стикатися з викликами
багатокультурного суспільства36. Як наслідок космополітичні перспективи
були відображені в останніх змінах корейської національної навчальної
програми, що викликало певну конфліктність, адже упродовж всієї історії
Корея характеризувалася значною мірою однорідним населенням37.
Є абсолютно відмінними Концепції патріотичного виховання в Індії та
Пакистані. У цих державах освіта використовується як інструмент штучного
створення антагоністичних національних ідентичностей заснованих на
релігійних
і
етнічних
визначеннях
та
перекручуванні
історії.
Фундаменталізація індійських та пакистанських підручників, зокрема, є
механізмами
управління
державою,
за
допомогою
яких
можна
контролювати суспільство. Проте ці загравання можуть мати серйозні
міжнародні наслідки, оскільки дві антагоністичні національні ідентичності
протистоять одна одній у визначенні історії та себе38.
Чітко вираженим на сьогодні є національне виховання у Зімбабве39 де
національні свята – одні з найдавніших відомих національноміфологізуючих форм, які використовуються для управління, створення і
відтворення національних спогадів та ідентичностей. Урядом Р. Мугабе
національні свята були фальсифіковані. Він та його прибічники виокремили
святкові дні, вільні від роботи, де люди роблять паузу і роздумують про те,
хто вони, як нація. Показово, що Мугабе використовував ці святкування,
щоб будувати диктаторську, ексклюзивну, токсичну і вузьку версію
національного буття40. Водночас сусідня держава Південна Африка (ПАР)
36

Hyemin Han,. A quantitative analysis of moral exemplars presented in moral
education textbooks in Korea and Japan / Hyemin Han, Sung Choon Park, Jongsung Kim,
Changwoo Jeong, Yutaka Kunii, Sora Kim. Asia Pacific Journal of Education, Volume 38, 2018 –
Issue 1. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02188791.2018.1423950 (дата
звернення, 23.06.2019).
37
Kyunghee So,. The idea of cosmopolitanism in Korea's national curriculum /
Kyunghee So, Sangeun Lee, Jiae Park, Jiyoung Kang. Asia Pacific Journal of Education, Volume
34, 2014 – Issue 1. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02188791.2013.809691
(дата звернення, 23.06.2019).
38
Marie Lall. Educate to hate: the use of education in the creation of antagonistic
national identities in India and Pakistan / Compare: A Journal of Comparative and International
Education,
Volume
38,
2008
–
Issue
1.
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03057920701467834
(дата
звернення,
22.06.2019).
39
Tavengwa Gwekwerere,. Patriotic narratives on national leadership in Zimbabwe:
Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) and Movement for Democratic
Change (MDC) song texts, ca 2000–2017 / Tavengwa Gwekwerere, Davie E Mutasa, Douglas
Mpondi, Believe Mubonderi. South African Journal of African Languages, Volume 39, 2019 –
Issue 1. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02572117.2019.1572323 (дата
звернення, 22.06.2019).
40
Shepherd Mpofu. Toxification of national holidays and national identity in Zimbabwe's
post-2000 nationalism / Journal of African Cultural Studies, Volume 28, 2016 – Issue 1. URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13696815.2015.1062354 (дата звернення,
23.06.2019).
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прагне розбудовувати проект освіти демократичного громадянства задля
подолання апартеїдного минулого та вираження сліпих патріотичних
настроїв41, а політика патріотизму Руанди, яку започаткував Руандійський
патріотичний Фронт (RPF), прагне перетворити Руанду на економіку, що
базується на знаннях, і таким чином досягти статусу середнього доходу до
2020 р. Фактично економічні чинники тут є підвалинами для патріотичного
виховання, але інколи вони пропагують завищені прагнення до
майбутнього, які не відповідають щоденним реаліям молоді породжуючи
негативні настрої в суспільстві.
Запропонований нами огляд проблеми патріотизму не є вичерпним й
може бути основою для наступних наукових розвідок. Хоча на сьогодні вже
існують теоретичні дослідження, які вивчали стан проблеми патріотизму
більш як у 93 країнах світу. Їхні автори дійшли висновку, що громадяни
більш розвинених і глобалізованих країн рідше пишаються своєю країною;
громадяни частіше є патріотичними в країнах, що характеризуються вищим
рівнем нерівності доходів і релігійно однорідністю, а громадяни країн, які
зазнали прямого конфлікту, тобто страждають від терору і причин, що
виникають через зовнішній конфлікт, мають тенденцію до вищого рівня
національної гордості42.
Висновки. Отже, сучасна міжнародна наукова спільнота приділяє
особливу увагу проблемі патріотизму й використовує різні підходи щодо
розуміння патріотичного виховання. Зокрема, науковцями активно
вивчаються такі конотації як національна гордість, громадянське й
глобальне виховання. В основі більшості підходів знаходиться принцип
критичного патріотизму й мультикультуралізму, покликаний запобігти
політизації, радикалізації й формуванню расового забарвлення під час
формування національної ідентичності. Більшість європейських та
американських теоретиків прагнуть запропонувати модель глобального /
наднаціонального патріотичного виховання й пропонують різні моделі
сучасного
патріотизму:
конституційний,
етичний,
моральний,
космополітичний. Важливо, що у більшості країн приділяється особлива
увага підготовці педагогічних кадрів, які формуватимуть нову патріотичну
особистість. Майбутній педагог об’єктивно розумів принципи моделі
патріотизму, яку він використовує у процесі формування ідентичності. З
41

Yusef Waghid. Patriotism and Democratic Citizenship Education in South Africa: On
the (im) possibility of reconciliation and nation building / Educational Philosophy and Theory,
Volume 41, 2009 – Issue 4. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.14695812.2008.00436.x (дата звернення, 22.06.2019).
42
Gal Ariely. Why does patriotism prevail? Contextual explanations of patriotism across
countries
/
Identities,
Volume
24,
2017
–
Issue
3.
URL:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1070289X.2016.1149069 (дата звернення,
22.06.2019).
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іншого боку, ми бачимо, що у більшості країн, і навіть цілих регіонах,
національний та етнічний чинник залишається достатньо потужним,
особливо в країнах з постколоніальним і посттоталітарним минулим. Проте
не в усіх країнах, де здійснюється національно-патріотичне виховання,
воно має негативну конотацію.
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Lesia Kotsur

PATRIOTIC EDUCATION IN THE MODERN WORLD:
CONCEPTS AND APPROACHES
Summary. In the modern world, patriotic education has a special subject of
research. Most theorists thoroughly study this trend in the context of new ideological
and geopolitical paradigms. The complicated historical past of the most states and the
global challenges of modernity have led to deliberately avoidance by the
contemporary scholars of the formulation that directly links the process of a human
identity forming with nationality in the process of patriotic education. In a number of
studies analysed, the problem of patriotism is considered mainly in the context of civic
and critical education. In order to prevent conflict situations, theorists propose
different models of loyalty / constitutional patriotism based on democratic principles,
morals and interethnic tolerance. However, none of the concepts has yet been
implemented in full, since the ideals of liberal patriotism often do not correspond to
the realities of life, or are ignored by the political systems of states and supra-state
entities. Despite these shortcomings, modern states are paying attention to the
scientific and pedagogical staff training that form the patriotic identity of new
generations. It is important for them, that pedagogues qualitatively interpret the
fundamental principles of a new patriotic policy, not distorting its ideological content.
It is significant that in the economically highly developed countries the patriotic
education is produced through the prism of multiculturalism and cosmopolitanism in
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order to form a supranational / global identity. However, in the post-colonial, posttotalitarian countries, that are economically low developed or have border conflicts, it
is precisely national patriotic education is more distinct, which also has certain
differences. The radicalization and distortion of the true meaning and essence of
national patriotic education by some of these countries sometimes worsens the
international community and gives the national patriotic education a negative colour.
Key words: patriotism, national patriotic education, national identity, civic
education, constitutional patriotism, loyal patriotism, global citizenship, national pride,
moral education, critical patriotism, cosmopolitan patriotism.
Łesia Kocur

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W NOWOCZESNYM ŚWIECIE:
KONCEPCJE I PODEJŚCIA
Streszczenie. We współczesnym świecie edukacja patriotyczna ma szczególny
przedmiot badań. Większość teoretyków dokładnie bada ten trend w kontekście
nowych paradygmatów ideologicznych i geopolitycznych. Skomplikowana przeszłość
historyczna większości państw i globalne wyzwania współczesności skłoniły
współczesnych uczonych do świadomego unikania sformułowania, które bezpośrednio
łączy proces kształtowania tożsamości ludzkiej z narodowością w procesie edukacji
patriotycznej. W wielu analizowanych badaniach problem patriotyzmu rozważany jest
głównie w kontekście edukacji obywatelskiej i krytycznej. Aby zapobiec sytuacjom
konfliktowym, teoretycy proponują różne modele lojalności / konstytucjonalnego
patriotyzmu oparte na zasadach demokratycznych, moralności i tolerancji
międzyetnicznej. Jednak żadna z tych koncepcji nie została jeszcze w pełni wdrożona,
ponieważ ideały liberalnego patriotyzmu często nie odpowiadają rzeczywistości życia
lub są ignorowane przez systemy polityczne państw i jednostek ponadpaństwowych.
Pomimo tych niedociągnięć nowoczesne państwa poświęcają się szkoleniu kadry
naukowej i pedagogicznej, które tworzą patriotyczną tożsamość nowych pokoleń. Dla
nich ważne jest, aby nauczyciele jakościowo interpretowali podstawowe zasady nowej
polityki patriotycznej, nie zniekształcając jej treści ideologicznych. Znaczące jest, że w
wysoko rozwiniętych gospodarczo krajach świata wykształcenie patriotyzmu powstaje
przez pryzmat wielokulturowości i kosmopolityzmu, aby stworzyć ponadnarodową /
globalną tożsamość. Jednak w krajach postkolonialnych, posttotalitarnych i słabo
rozwiniętych gospodarczo lub mających konflikty graniczne, to właśnie edukacja
narodowo-patriotyczna jest bardziej wyraźna, co również ma pewne różnice.
Radykalizacja i zniekształcenie przez niektóre z tych krajów prawdziwego znaczenia i
istoty
narodowej
edukacji
patriotycznej
czasami
pogarsza
społeczność
międzynarodową i nadaje edukacji narodowo-patriotycznej negatywny kolor.
Słowa kluczowe: patriotyzm, narodowa edukacja patriotyczna, tożsamość
narodowa, edukacja obywatelska, patriotyzm konstytucyjny, lojalny patriotyzm,
obywatelstwo globalne, duma narodowa, wychowanie moralne, patriotyzm krytyczny,
patriotyzm kosmopolityczny.
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Василь Кушерець

ОСВІТА ДЛЯ МИРУ
В УМОВАХ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Анотація. Проаналізовано проблему людського усвідомлення щодо темпів
розвитку науки та технологій. Окреслено важливість і необхідність подолання
проблеми, нейтралізації агресорів, які володіють надпотужними арсеналами зброї,
застосування якої може спричинити невідворотні наслідки для всього людства. На
прикладі війни, розпочатою Росією у 2014 р. на території України, розглянуто
освітні та просвітницькі потреби і можливості з метою забезпечення перемоги над
зброєю ненависті, перемогу сили людського духу. Проаналізовано освітні заходи і
проекти, які унеможливлюють агресію з боку інших держав. Схарактеризовано
ефективні просвітні заходи Всеукраїнської громадської організації Товариство
«Знання» України, що можуть бути корисними для суспільства, забезпечити мир у
своїй країні і всьому світі.
Ключові слова: освіта, просвітництво, інформаційні конфесійні війни,
ідентичність, сучасні форми освіти і просвітництва.

Вступ. Чи може бути знищене життя на Землі? Колись це питання не
було актуальним, а зараз воно стало доречним. Не виникає сумніву в тому,
що діяльність людини за останнє століття спричинила докорінні зміни в
атмосфері, а значить і в кліматі. Збільшення концентрації парникових газів,
а саме вуглекислого й метану виросли до рівня, небачених за сотні
мільйонів років. І хоч як це дивно, ця загроза йде від випереджаючого
розвитку науки та технологій, неадекватного
зростання людського
сумління та відповідальності. Спочатку наука та технології дали нам атомну
зброю, і лише після цього ми почали думати, як кардинально змінити
свідомість людей, щоб вони не використовували цю зброю проти людства.
Наука, як у світі взагалі, так і в кожній країні, найбільше фінансується
задля виготовлення зброї. Ніби оборонної, але насправді вона швидко стає
наступальною. Ця практика є реальною загрозою для всього людства.
Природні зміни посилюються вирубуванням лісів, небаченим споживанням
потужних ресурсів та безперервним знищенням ареалів. Через нашу
діяльність Земля нагрівається, лід тане, рівень океану підвищується.
Складно уявити, які страждання випадуть на людство в майбутньому.
Цивілізація безмежного споживання природи вичерпує свої ресурси
розвитку. Вона залишає планету з невирішеними глобальними проблемами:
екологічними катастрофами, хворобами, які неможливо вилікувати,
зростаючими етнічними, міждержавними, політичними і релігійними
конфліктами.
Все більше загроз виникає з боку людської спільноти. Її суб’єктивні
сили уже переважають природні. Про це неодноразово нагадував перший
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космонавт України Л. Каденюк, який зазначав, що з висоти орбіти Земля
має вигляд незахищеної території, яка може вибухнути від її
відцентрованих сил. Війни, які зараз відбуваються на Землі – реальні і
ментальні, завели нас у найстрашнішу зону ризику. Ми вже публічно
почули про конкретну загрозу з боку очільника ядерної держави, де народ,
як писав О.Пушкін «безмолствуєт»: мовляв, ми потрапимо в рай, а вороги
нехай згинуть у пеклі.
Нагадаємо, що у результаті Першої світової війни постраждало
десятки мільйонів людей, Другої світової війни – сотні мільйонів. А скільки
мільярдів жертв може принести наступна світова війна? Україна
надзвичайно чутлива до військових загроз, бо під час обох світових воєн
основні баталії, які позбавили і життя людей, призвели до небаченого
руйнування інфраструктури, пограбування наявних ресурсів, неймовірного
збільшення жертв серед мирного населення, відбувалися саме на території
України. Будучи тривалий час фактично об’єктом історії, зазнавши
внаслідок бездержав’я
поневірянь від агресивної глобальної політики,
Україна одночасно набувала досвіду супротиву агресору, перетворюючись
на суб’єкт, активного гравця на геополітичному полі.
Сотні років наша розсудливість змушувала вивчати історію України і
пізнавати не лише наш спільний дім, але й навчатися налагоджувати в
ньому порядок. Прикро, що найголовнішими подіями у житті нашої нації
були війни. Для нас вони – страшне лихо, неймовірні біди. Їх прояви
жахливі для миролюбного, толерантного, доброзичливого, життєрадісного
народу1, хоч вони і розбуджували усе те його величне та тривке, яке
зосереджувалось у період драматичного воєнного часу, зокрема, й у
боротьбі з північним сусідом.
Нинішню війну Росії проти України називають гібридною, що для нас
означає комплексною. Вона не обмежується лише нетрадиційністю та
збройною тактикою, хоч у ній задіяні конкретні військові корпуси з
сучасною військовою зброєю, завдання яких захопити територію сусідньої
держави. І вона захоплена Росією. Важливою складовою цієї зажерливої
гібридної війни є інформаційно-психологічна війна, яка насичена
фальшуванням, звинуваченням, брехнею, замовчуванням та уникненням
об’єктивності. Польський народ добре це знає на прикладі Катинської
трагедії. Вона починалась, замовчувалась, в її здійсненні в СРСР
звинувачувалися німці2. Щодо України вся історія в Росії і в СРСР була
спотворена, сфальсифікована баченням минулого, міфолізована.
Сьогодні завдяки просвітництву, освіченості, стало зрозуміло, що долі
України і Росії мають різні історичні шляхи. Росія повернулася до звичних
1
2

О. Стражний. Український менталітет / К.: Дух і література. – 2018. – С. 353-354.
«Війна і міф. Невідома друга світова війна». м. Харків. КСД. – 2016. – С.7.
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для тоталітарних практик звинувачення ворогів. Мова ненависті сучасної
російської пропаганди вихоплена зі сленгів тієї минулої війни – «фашисти»,
«карателі», «бандерівці». Вже давно Росія поширює свій вплив на багато
країн, мобілізувавши для цього цілу армію войовничих пропагандистів,
створивши потужні телеканали, боти, які спрямовані на зовнішній світ і
насамперед на своїх сусідів. Україна у протистоянні Росії стала своєрідною
лабораторією світу, де виробляються стратегія та тактика, а також,
практика протистояння токсичному російському впливу на свідомість та
психічний стан населення.
Не менш важливою складовою гібридної війни є конфесійна війна.
Враховуючи, що в Україні близько 80% населення вважають себе
православними прихожанами, задля роз’єднання і протистояння Росією в
середовищі віруючих активно використовуються служителі Московського
патріархату, щоб перетворити їх активними своїми агентами. В Росії оцінка
віруючих відбувається крізь призму інтересів Російської імперії.
Йдеться не лише про розділення на ментальному рівні, а й про
релігійні послуги, потреби. Наприклад, публічно охрещується зброя, яка
спрямована проти українців. Жодним чином не засуджуються масові селфі
священників з автоматами у ЛНР та ДНР. Як відомо, ще ранні київські
християни відверто зневажали і заперечували війну, оскільки вона аж ніяк
не вписувалась у систему християнських цінностей і норм, заснованих на
заповіді «не убий».
Відомо, що християнські заповіді є «абсолютними» за своєю
природою: тобто не вбивай ніде, нікого і ні за яких обставин, що стосується
етики переконання. Але у політиці, яка є продовженням війни,
користуються «етикою відповідальності», яка в принципі згідно з
М. Вебером є загрозою «спасіння душі»3. Відомо багато військових, які
через віру у Христа відмовились воювати і зазнавали багато тортур і
мордування. Наші найперші християни сприймали війну і вбивства людей
так само негативно. У літописному епізоді від 966 р. розповідається, що
хреститель Русі князь Влодимир Святославович одразу після хрещення
дуже боявся чинити вбивство, бо перебував у страхові Божому4.
Серед християн став популярним вислів, що мотивує поведінку: «Той,
хто візьме меча, від меча і загине». Згідно з християнськими канонами
церква має лише єдину «зброю» – молитву і благочестя. Вона покликана
виражати цінності «не від світу цього». В умовах суворої політичної
реальності християнин має діяти за етикою відповідальності за наслідки, в
ситуації, коли у певний момент тільки після ретельної перевірки провини
3

Макс Вебер, Соціологія. Загально історичні аналізи. Політика. – К. – 1998. –
С.188-189
4
Полное собрание русских леиописей. – М.: Азбука русской культуры. – 1997. –
Т.1. – Лаврентьевская летопись. – С.127.
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він скаже: «Я інакше не можу, на цьому стою»5. Іноді серед воїнів можна
почути й такі мотиви: «Я не вбиваю, я прискорюю агресору зустріч з Богом
задля зменшення його гріхів».
Просвітницька організація Товариство «Знання» України активно
сприяє поглибленому вивченню християнських цінностей та святостей,
аналізу та вирішенню сучасних конфесійних проблем, керуючись відомою
заповіддю Святого Августина: «В основному – свобода, в головному –
єдність, і у всьому – любов». Нарешті, чи не основна складова гібридної
війни – це війна проти національної ідентичності. Народ, який не втратив і
береже понад усе власну ідентичність, – непереможний. Російський режим
повинен це усвідомити, згадати хоча б сумний урок поразки СРСР в
Афганістані, менш потужному, ніж Україна. Різнобарв’я національних
ідентичностей покликане збагатити людський світ. На жаль, кількість
етнічних народів значно зменшилася з біблійних часів. Над цим фактом
потрібно задуматись. Як відомо,
різноманітність рослин – це умова
багатства ґрунтів, розвитку біологічних форм життя. Так само
різноманітність мов, культур і народу – це невід’ємна (а не видумана)
умова багатства та основи розвитку розуму на Землі.
Для людства
сепаратизм неприродний ні між людьми, ні між
народами. Він штучно культивується для посилення тоталітарних методів
управління за принципом «розділяй і володарюй». Всеукраїнською
громадською організацією Товариство «Знання» України розроблено і
проведено цикли лекцій і конференцій. Серед них: етнічний потенціал
регіонів України як ресурс сталого розвитку; суверенність як необхідна
складова єдності особистості, народу і держави; кожний народ – месія.
Важливою складовою просвітництва є також конкретні заходи
культурно-масового просвітництва, присвячені відродженню і розвитку
народних свят у форматі школи життя; організовано способи їх вираження
таких як: клуб родинної пісні, народні посиденьки, виставки декоративного
мистецтва, фольк-фестивалі; а також багато інших заходів під гаслом:
відродимо моральні основи життя. Вражає національний рекорд, який
установили в м. Покровську на Донеччині: дві тисячі учасників хору
виконали знаменитий всьому світу «Щедрик» Миколи Леонтовича, який
свого часу працював у м. Гришино (тепер Покровськ).
У діяльності нашої просвітницької організації важливу роль відіграють
круглі столи, конференції, присвячені захисту генофонду України в XXI ст.
Хоч сучасна медицина і творить дива, але захворюваність, на жаль,
зростає, смертність не в тих темпах зменшується, а хвороби
омолоджуються. Зростає кількість дітей-інвалідів від народження. Особлива
трагедія – жертви расових, нацистських та війн з фундаменталіськими
5
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рисами. Мета проведення просвітницьких заходів – формування програм
зміцнення здоров’я та покращення якості життя у всіх її проявах. Вони, як
правило, проводяться з використанням інформаційних технологій групової
творчості.
Важлива тема в умовах реальної війни – розвиток культури. Відомий
вислів У. Черчиля, що у війні Англія бореться насамперед за культуру,
мотивує нашу просвітницьку місією в цьому напрямі. Адже обмеження або
ігнорування культури часто призводить до безвихідних ситуацій у всіх без
винятку галузях суспільного життя.
В умовах війни, на нашу думку, особливо важливо забезпечити
ментальний розвиток українців, що починається зі створення умов для
розробки і реалізації широкої філософської, політичної, наукової та
організаційної платформи відродження загальної культури народу як
механізму національного і регіонального розвитку. Це програма може стати
справою всього суспільства, держави, громадських організацій. Нині
Товариство «Знання» України в умовах війни поєднує висвітлення теми
культури і національної безпеки, розробляє програми під загальною
назвою «Культура – основа національної безпеки».
У загальну систему культури входять її основні види, які є
фундаментом національної безпеки. Це організаційна, інформаційна,
інтелектуальна, духовна, екологічна, економічна, педагогічна та багато
інших, які вимагають до себе першочергової уваги з боку суспільства.
Зараз надзвичайно важливі проекти щодо їх реалізації в сучасних умовах.
Національна безпека багато в чому залежить від морально-правового
простору нашої держави. Українців обурили факти, коли більшість
опитуваних в соціологічних дослідженнях громадян, не володіючи
системними знаннями про конституційний устрій, навіть не читаючи
«Конституції України», готові голосувати за її кардинальні зміни?! На нашу
думку, потрібні рішучі кроки в політичному просвітництві. Звичайно
посилити увагу до вивчення «Конституції України» у всіх підсистемах
освіти, починаючи з молодших класів, як у розвинутих країнах, задля
усвідомлення Конституції України як фундаменту, основи правової,
моральної, духовної, економічної, соціальної, політичної організації життя.
Аналіз громадської думки свідчить, що в цьому ракурсі освітньої та
просвітницької діяльності ми відстаємо від плину часу.
Особливого значення набувають державотворчі теми. Йдеться про
особисту відповідальність кожного громадянина як творця своєї держави, а
не ставитись до неї як до свого ворога, що ми нерідко спостерігаємо. Лише
при чіткій позиції власної відповідальності кожного громадянина за
розвиток держави для людей, а не людей для держави, можлива власна
державна система. Зауважимо, що не чужа, а своя, яка не дозволить
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прийти чужій на пусте від байдужості політичне місце – і буде тоді
експлуатувати нас, як в колонії.
Нині ж маємо владу, яка віднаходить можливості приймати рішення
без участі громадян, в умовах постійного дефіциту часу і ресурсів: еліту,
яка не знає, чого хоче народ, народ, який втратив надію на ефективні
управлінські рішення, інформаційну шизофренію, яка навіюється засобами
масової інформації під виглядом свободи слова та гласності олігархів,
кожний з яких є власником своїх ЗМІ. На поверхні інформаційних хвиль –
непереможена корупція та корупційні схеми, навіть у державних рішеннях;
які є дійсно необхідні, але без корупції. Серед них – застресований учитель
та учень, який планує продовження свого навчання лише за кордоном, а
також «великі досягнення» нашої країни з пияцтва та наркоманії.
Важливо реалізовувати ідею «Державній владі – сильні рішення!»,
організувати їх обговорення широким загалом компетентних фахівців,
прийняття та контроль за виконанням. Звичайно, за цим стоїть висока
культура технологій групового прийняття рішення та чіткий зворотній
зв'язок і контроль процесом реалізації. Ця проблема також потребує
системного просвітництва. Загалом у цифровому суспільстві реалізація
адміністративних рішень полегшується відкриттям громадян власних екабінетів. Але розпочинати необхідно з просвітницьких заходів.
Упродовж п’яти років громадяни України страждають від війни. Нині
йдеться навіть не про економічні збитки, які нам завдав нинішній
російський режим. Ми втратили набагато більше: вбито й покалічено 14
тис. кращих синів і дочок України. Це дуже тяжкі втрати. Війна обов’язково
закінчиться. Але як? Або перемогою, або поразкою. Інших варіантів немає.
Мир на колінах нас не влаштовує! Зрозуміло також, що зброєю нам не під
силу подолати до зубів озброєного агресора. Але ж ми можемо і повинні
перемогти його не зброєю, а духом.
На порядку денному нашої держави стоїть прозора для всіх стратегія:
«Від перемоги зброї – до перемоги духу». Наша армія – гарант спокою в
державі і школа духовної мужності молодих. Нині українське офіцерство,
«атошники» – цвіт нашої нації. Їх в нашій країні більше 300 тис., Вони,
будучи чинником сталого розвитку незалежної потужної держави, не
допустять зміни її курсу. Для нас вони є активними просвітниками в
організаціях Товариства «Знання» України. Ділячись своїми враженнями і
думками, вони виражають не лише правду реальності, а й напрями
розвитку нашого майбутнього. Багато з них стали писати на болючу тему
російсько-української війни ще з 2014 р. Уже з початку збройного
конфлікту на сході України видано майже 400 їхніх книжок на військову
тематику. Більшість авторів – учасники АТО, ветерани, волонтери,
журналісти. Вони найефективніше спростовують російську пропаганду. Не
секрет, що багато українців залишаються заручниками тих світоглядів, які
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нам
нав’язали
недоброзичливі
сусіди.
Їхні
інформаційні
хвилі
приголомшують свідомість не лише наших людей, а й народів світу. Від
їхньої
токсичної інформації поширюється захворювання фізичного і
духовного здоров’я, ознак горя, всеохоплююча агресивність.
Реалізація нової інформаційної політики як основи безпеки й
усталеного розвитку в Україні – постійна тема в аудиторіях Товариства
«Знання» України, куди запрошуються насамперед ті люди, які формують
інформаційний простір України: журналісти популярних газет, медійники,
продюсери, блогери.
Зокрема запам’ятався круглий стіл: «Від інформаційної війни до
інформаційного управління», де розглядались питання: поняття слова і
честі у наших предків; журналіст як заручник міфів, інформаційний стрес:
джерела, наслідки, способи подання; і один журналіст у полі є воїном,
застресований журналіст є небезпечнішим від танкової дивізії. Ці питання
надзвичайно важливі для країни, яка переживає війну.
Нам важливе інформаційне просвітництво і серед колаборантів, яких
аж кишить в Україні. Але в жодному разі не можна від них відвертатись.
Багато з них – травмовані війною. Вони не є ідеологічні колаборантами чи
сепаратистами, які застресовані жорстокими, незбагненними їм подіями.
Нині, як відомо, стреси багато в чому керують світом. Вони спричиняють
тривожність, фобії, духовні аварії (кризи). Очевидно, війна різко збільшила
кількість людей, які поглинуті власним переживанням.
Товариство «Знання» України разом з Університетом сучасних знань
відкрили психологічний центр, в якому здійснюється практика відновлення
здатності повернення людини до щоденного життя і перебирання на себе
основних обов’язків, догляд за собою. Працівники Товариства на
відновлених від окупантів територіях проводять значну роботу надаючи
психологічну допомогу тим, хто втратив контроль над своїм життям і своєю
силою.
Здебільшого вони потребують психологічної
підтримки та
систематичного просвітництва, потужного заряду самопізнання та
адекватності в осмисленні подій, що відбуваються навколо них. Сьогодні це
є нагальним завданням у загальнодержавній програмі педагогізації та
психологізації населення. Про її необхідність говориться вже давно.
Завдання програми – широко культивувати так званий «голотропний стан»
свідомості (з грецького Holos – цілий і trepein – тренувати до), де ми маємо
змогу вийти за межі вузьких рамок нашого тілесного его і заявити свої
права на повну нашу ідентичність6.
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Особливо потребують
психологічної допомоги поранені ветерани
АТО. Вони – наша гордість, охоронці держави, вартостей, цінностей, що
походять із глибини віків. Наші ветерани – обереги морального ядра
народу.
У Товаристві «Знання» України та в Університеті сучасних знань разом
з психологами Київського військового шпиталю розроблено програму
психологічної підтримки поранених, військовополонених та ветеранів АТО.
Накопичено цінний досвід реабілітації колишніх військових. Деякі з них є
аспірантами нашого університету. Загалом в УСЗ нині навчаються близько
ста ветеранів АТО на психологічній та юридичній спеціальностях.
Об’єднуючи зусилля з психологами Збройних сил України, ми
сприяємо консолідації суспільних і державних інституцій з метою
підвищення соціально-духовної ролі ветеранів АТО та загалом ветеранів у
подальшому соціально-економічному розвитку нашої держави.
Упродовж останнього десятиліття людська цивілізація зробила
значний крок у світорозумінні, накопиченні знання організації індустрії
виробництва та успадкуванні системи знань світу. водночас форми
організації наукового знання і навчання як форми передачі знання
майбутнім поколінням ще залишаються архаїчними. Чи є вихід? Так! Це
нова освіта і просвіта, які спрямовані на моральне, фізичне, духовне та
соціальне здоров’я людини. Це вихід на маловитратні рішення, спрямовані
на використання внутрішніх ресурсів самої людини.
Як передбачав академік В. Шинкарук, в інформаційному суспільстві
знань базисним дедалі більше виступає не виробництво речей
(«матеріальне виробництво»), а виробництво ідей, знань, інформації,
розвиток культури взагалі7.
Нині ця формула стала трендом для нової парадигми освіти – «5:0»,
яка передбачає передусім нову якість життя, розвиток особливих якостей,
що визначають великі можливості самореалізації, креативність та
іноваційність мислення, компетентність у професійних та громадянських
практиках, емоційних відчуттях, які виходять із нових цінностей (що
визначають головне у їхньому житті), вартостей (виражають нові
можливості), смислів (спрямовують їхнє буття), святостей (визначають
прояви людяності, доброти, допомоги нужденним тощо) за умов буття в
середовищі, що постійно змінюється.
Умови розвитку сучасної освіти помітно відрізняються від минулих.
Адже історичні зміни вимагають рішучої відмови від агресивної,
авторитарної педагогіки. Нині переважають нова освіти і просвіта, що
спрямовано на формування морального, фізичного, духовного і соціального
7
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здоров’я людини, прийняття економічних рішень з врахуванням на ресурсів
людини.
Посилюється увага до економічних та підприємницьких проблем в
освітньому середовищі. Надходить час комерціалізації освітньої сфери, яка
попри негативні аспекти має могутній потенціал для прогресивної
трансформації. Представники великого бізнесу уже відчувають залежність
економічного успіху від системної освіти та просвіти нових інформаційних
технологій з боку не лише своїх працівників, а й споживачів їхніх товарів.
Освіта і просвіта стають основною індустрією виробництва творчого
потенціалу суспільства. Вони є не лише необхідною умовою прогресивного
розвитку, а й основним інструментом творення назрілих змін. Навчання
перетворюється на соціально зумовлений процес перманентних змін. Ці
зміни відбуваються як на макрорівні, коли формується певний тип
свідомості, світорозуміння, закладаються етичні принципи, уявлення про
сенс життя та його пріоритети, так і на мікрорівні, коли отримані
компетентності дозволяють людині успішно адаптуватися до змін у
професійному середовищі, до стрімкого розвитку інформаційних і
комунікаційних технологій, а отже, бути успішною незалежною від віку та
базової освіти8.
Безумовно, освіта потребує нових моделей організації як інструментів
управління якістю життя. Нині в умовах дефіциту працівників, робочої сили
взагалі (ця негативна тенденція буде посилюватися, незважаючи на
роботизацію підприємств) актуальним стало заохочення до стилю
«навчання протягом життя» (lifelong learning). Оскільки навчання
дорослого населення нині є досить маргіналізованим у суспільній
свідомості, актуальності набуває нагальне завдання – через просвітницькі
організації якнайшвидше подолати цей супротив, щоб підвищити
інтелектуальну спроможність, нашої країни, як у вимірах сучасних світових
досягнень, так і у стандартах європейської спільноти.
У короткостроковій перспективі нас очікує динамічний розвиток нових
форм організації навчання. Йдеться, насамперед про дуальну форму освіти,
що зорієнтована на просторове й часове поєднання освіти за принципом:
40% навчання в закладі освіти та 60% стажування на підприємствах 9.
Іншим трендом, який визначає розвиток змішаної форми освіти, що
покликане поєднувати конструктивний досвід як очного, так і онлайннавчання. Ефективність такого підходу, впродовж останніх років вже
доведено. Особлива увага приділяється різним формам змішаного
навчання, що грунтуються на принципі «перевернутої класної кімнати».
Розподіл навчального часу, вивчення нового матеріалу відбувається в
8

Кремень В.Г. Навчити вчитися. Журнал: «Наука і суспільство». – 2018. – С.40.
Дуальна освіта. МОН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.mon.gov.ua.
9
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режимі онлайн у зручний для студента час із залученням найсучасніших
технологій, а очний компонент навчання полягає в активному обговоренні
викладачем і слухачами нових знань.
У соціальному запиті актуалізується проблема спільного навчання,
яке базується на чотирьох принципах: студентоцентроване спрямування
навчання; активна взаємодія викладача і студентів; груповий характер
навчання; розв’язання реальних проблем сьогодення.
Загалом окреслюється тенденція інтенсифікації освітнього простору,
коли традиційні лекції змішуються з активною взаємодією студентів як з
викладачами, так і з представниками професійного середовища. Сучасні
інформаційні та комунікаційні технології дозволяють зробити це якісно,
ефективно і відносно дешево у формі дискусій, диспутів, інтелектуальних
змагань, суперечок.
Інтенсивно також змінюються практична складова підготовки
фахівців, коли заклад вищої освіти перетворюється на рушійну силу
розроблення та поширення інновацій на основі органічної імплементації в
освітнє середовище принципів підприємницької та адміністративної
культури. В установах та обласних організаціях Товариства «Знання»
України набули поширення школи неформальної освіти, які надають
можливість навчатися на різних сертифікованих курсах, створених з метою
формування навичок життя, розвитку особливих особистих якостей та
ефективної результативної діяльності.
Вважаємо, що в умовах війни подібні форми навчання є особливо
важливими, оскільки вони спрямовані на консолідацію інтелектуального,
морального, етнічного, екологічного, військового потенціалу народу, та
активізацію
самоосвіти,
самозайнятості
і
самозабезпечення.
Непереможність
країни
посилюється
завдяки
успішним,
свідомим
самодостатнім громадянам. Завдання суспільства і держави – забезпечити
доступність кожного до формування цих необхідних для життя якостей.
Бібліографія
1. Війна і міф. Невідома друга світова війна. – Харьків: КСД. – 2016. – С.7.
2. Дуальна освіта. МОН України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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8. Станіслав Гроф. Психологія майбутнього. Уроки сучасних досліджень свідомості. Львів.
– 2019. – С. 19-32.
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Vasyl Kusherets

EDUCATION FOR PEACE IN CONDITIONS
OF WAR IN THE EAST OF UKRAINE
Summary. The problem of human awareness regarding the pace of science and
technology development is analyzed. The importance and necessity of overcoming the
problem, neutralizing the aggressors possessing the powerful weapons arsenal are
outlined. The use of these weapons can have an inevitable impact on all humanity.
The example of the 2014 Russian war on the territory of Ukraine examines the
educational opportunities to secure the victory over the weapons of hatred, the victory
of the human spirit. Educational measures and projects that prevent aggression from
other countries are analyzed. The effective educational activities of the All-Ukrainian
NGO «Znannia» (Knowledge) of Ukraine are shown, which can be useful for the
countries struggling and providing peace in their country and all over the world.
Key words: education, enlightenment, informational confessional wars,
implementation of identity, modern forms of education and enlightenment.
Wasyl Kuszerec

EDUKACJA DLA POKOJU
W WARUNKACH WOJNY NA WSCHODZIE UKRAINIE
Streszczenie. Analizowany jest problem świadomości człowieka w zakresie
tempa rozwoju nauki i technologii. Przedstawiono znaczenie i konieczność
przezwyciężenia problemu, neutralizacji agresorów posiadających potężny arsenał
broni, których użycie może spowodować nieuniknione konsekwencje dla całej
ludzkości. Uwzględnione w przykładzie wojny rozpoczętej przez Federację Rosyjską w
2014 r. Na terytorium Ukrainy, potrzeby i możliwości edukacyjne i edukacyjne w celu
zapewnienia zwycięstwa nad bronią nienawiści, zwycięstwa siły ludzkiego ducha.
Analizowane są środki edukacyjne i projekty zapobiegające agresji z innych krajów.
Pokazano efektywne działania edukacyjne ogólnoukraińskiej organizacji publicznej
„Towarzystwo wiedzy” Ukrainy, które mogą być przydatne dla krajów borykających się
z trudnościami i zapewniających pokój w ich kraju i na całym świecie.
Słowa kluczowe: edukacja, oświecenie, wyznaniowe wojny informacyjne,
tożsamość, nowoczesne formy edukacji i oświecenia.
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Хакан Гюлерче,
Василь Дудар,
Оксана Ковтун

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
ЯК ОСНОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Анотація. Проаналізовано державну політику з національно-патріотичного
виховання молоді. Обґрунтовано актуальність проблеми для розбудови
громадянського суспільства і консолідації населення України в складних умовах
суспільно-політичних викликів сучасності. За роки незалежності не було
сформовано загальнонаціональної ідеї, і більшість українців не відчували себе
повноцінними громадянами держави. Охарактеризовано основні положення
«Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», прийнятої
Міністерством освіти і науки України у червні 2015 р. (наказ № 641 від
16.06.2015 р.), в основу якої покладено ідею розвитку української державності як
консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та політичної нації.
Акцентовано увагу на необхідності врахування етнічних особливостей різних
національностей і
не
припустимості
екстраполяції
ідей
культурного
імперіалізму, тобто світосприйняття крізь призму власної культури. Концепція
ґрунтується на положенні про об'єднання різних народів, етносів, які проживають
на території України, довкола ідеї української державності, українського
громадянства, що виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній
всебічний соціальний та культурний розвиток.
Ключові
слова: національно-патріотичне
виховання,
громадянське
суспільство, держава, патріотизм.

Вступ.
Еволюція демократичних
процесів
та
соціокультурні
трансформації наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. сприяли розширенню
простору громадянського суспільства та сприяли активізації наукового
інтересу до дослідження цього феномену. Водночас для значної частини
соціуму особливої актуальності набуло питання національно-патріотичного
виховання, адже більшість проблем громадян не зможе дати визначення
цьому поняттю, не усвідомлює важливості цієї проблеми в побудові
громадянського суспільства. Сучасне суспільство усвідомлює важливість
формування у підростаючого покоління таких моральних рис, як
гуманність, чесність, працьовитість, старанність тощо. Однак унаслідок
нівелювання цінностей життя, загострення проблем сімейного виховання,
становленню повноцінної підростаючої особистості ще не приділяється
належна увага.
В умовах кризи
традиційної
системи
цінностей
і
ідеологем
набуває актуальності пошук нової громадянської ідентичності. Звернення
до історичних традицій виховання молоді, формування особистості
громадянина і патріота стає засобом відновлення соціальної ідентичності
суспільства.
Результатом
таких
викликів
сучасності
виявилась
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загальнодержавна цільова соціальна програма патріотичного виховання
громадян на 2013 – 2017 рр., схвалена рішенням колегії Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України № 6/1-21 від 31.05.2012 р., закладає
розуміння патріотизму як
найважливішого
соціально-культурного,
духовно-мобілізаційного
ресурсу, використання
якого може істотно
стимулювати підвищення соціальної,
виробничої, творчої активності
населення.
В. Сухомлинський визначає патріотичне виховання як «сферу
духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне,
що любить і ненавидить людина, яка формується. Патріотизм як діяльнісна
спрямованість свідомості, волі, почуттів, як єдність думки і діла дуже
складно пов’язаний з освіченістю, етичною, естетичною,емоційною
культурою, світоглядною стійкістю, творчою працею»1.
Згідно з визначенням Міністерства освіти і науки України,
національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна
системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, освітніх
закладів, громадських організацій, сім’ї та інших соціальних інститутів щодо
формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття
вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу,
готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із
захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння
становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.
Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є
формування ціннісного ставлення особистості до українського народу,
Батьківщини, держави, нації2.
Характерною особливістю етнічної історії України є формування
багатоетнічного складу її населення. Згідно з переписом населення 2001
року національний склад населення України (загальною чисельністю
47,732,079 осіб станом на 2004 р.) характеризується значною перевагою
українців. Вони становлять 77,8% усіх жителів України. Поряд з українцями
на території держави проживає понад 100 національностей. Серед них
найбільшу діаспору мають росіяни — 17,3% всього населення країни. В
Україні проживає також значна чисельність націй прилеглих держав. Це,
перш за все, білоруси, чисельність яких сягає 400 тис. осіб, молдовани 300
тис. осіб, поляки 250 тис. осіб, болгари 250 тис. осіб, угорці 150 тис. осіб,
румуни 100 тис. осіб. Найбільшою нацією України, яка з 2014 р. Відірвана
від своєї держави, є кримські татари — 250 тис., які переважно мешкають
1

Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. шк.,
1976. – Т.1. – 654 с.; Т.2. – 670 с.
2 Національно-патріотичне виховання // МОН України. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahistprav-ditini/nacionalno-patriotichne-vihovannya
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на рідній землі — в Криму. Крім цих національностей, в Україні проживають
греки, татари, вірмени, цигани, німці, гагаузи та інші 3.
Враховуючи специфіку етнічного складу населення України, процес
формування громадянського суспільства варто розглядати в контексті
національно-патріотичного
виховання
з
урахуванням
етнічних
особливостей інших національностей.
Проблемі національно-патріотичного виховання молоді присвятили
свої праці такі дослідники: В. Бакуменко, Г. Ясєв4, М. Головатий,
Ю. Кальниш, В. Князєв, Ю. Куц, В. Мартиненко, М. Перепелиця, С. Чудний,
Т. Рудченко, І. Бех5, В. Івашковський, І. Іванов, О. Єпішев, Т. Сенюшкіна,
Ю. Сурмін,
С. Телешун,
В. Тертичка,
В. Трощинський,
Л. Чупрій6,
О. Діденко7 та інші.
Мета статті – обґрунтувати специфіку державної політики щодо
національно-патріотичного виховання молоді як підґрунтя для побудови
громадянського суспільства.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні проти України ведеться
гібридна війна, в основі якої інформаційний та психологічний вплив на
свідомість. Українська держава та її громадяни стають безпосередніми
учасниками процесів, які мають особливе значення для перспектив
майбутнього світового порядку. В сучасних складних і болісних ситуаціях
викликів та загроз і водночас значних перспектив розвитку, кардинальних
змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням
суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й
територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське
співтовариство,
є
визначення
нової
стратегії
виховання
як
багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка значною мірою
водночас майбутній розвиток Української держави.
Згідно з «Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та
молоді», прийнятою Міністерством освіти і науки України у червні 2015 р.
(наказ № 641 від 16.06.2015 р.) найбільш актуальними виховними
напрямами сьогодні є патріотичне, громадянське виховання як стрижневі,
основоположні, що відповідають як нагальним викликам сучасності, так і
3

Національний склад населення України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki.
4
Ясєв Г. Державна програма патріотичного виховання населення / Г. Ясєв //Світ.
дит. б-к [Електронний ресурс]. — Режим доступу: lib.chdu.edu.ua›pdf/ukrpolituk/6/33. pdf
5
Бех І. Д. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. –
Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index-185134.html
6
Чупрій Л. В. Патріотичне виховання в Україні: cтан і перспективи [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: Агентство Стратегічних Досліджень. – Режим доступу
http://sd.net.ua/2009/11/05/patrotichne_vikhovannja_v_ukran_ctan__ perspektivi.html.
7
Діденко О. Реалізація державної політики національно-патріотичного виховання
молоді
на
регіональному
рівні
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_38_47.
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закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх
поколінь, які розглядатимуть державу (patria) як запоруку власного
особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального
добробуту,
демократії,
свободи,
толерантності,
виваженості,
8
відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін . Як відомо,
після серпня 1991 р. на загальнодержавному рівні приймалися й інші
подібні документи. Однак викликає занепокоєння те, що жоден з них не
був втілений у життя.
Сьогодні потрібні нові підходи і нові концепції до виховання
патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому необхідно
враховувати, що Україна має давню і величну культуру та історію, досвід
державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним
підґрунтям виховання дітей і молоді, але суспільні процеси сьогодення
вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої
сфери. В основу системи національно-патріотичного виховання покладено
ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника
розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу
роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про
тривалі державницькі традиції України.
Важливим завданням є аналіз особливостей формування державності
на різних історичних етапах, в інших європейських країнах, які сьогодні
представлені потужними європейськими націями. Спеціального розгляду
потребують історичні обставини, що призводять до переривання
державницької традиції.
На сучасному етапі розвитку України виникає нагальна потреба
переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих
на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування
нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:
повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у
громадсько-політичному житті країни; верховенство права; толерантне
ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури;
готовність захищати суверенітет та територіальну цілісність України.
Разом із тим у національно-патріотичному вихованні необхідно
враховувати етнічні особливості різних національностей і не має
підтримувати ідеї культурного імперіалізму як способу споглядання світу
лише очима власної культури. Ця Концепція виходить з ідеї об'єднання
різних народів, національних та етнічних груп, які проживають на території
8

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх
навчальних
закладах.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15
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України, довкола ідеї української державності, українського громадянства,
що виступають загальними надбаннями, забезпечують їхній всебічний
соціальний та культурний розвиток. Українська держава заперечує будь-які
форми дискримінації, підтримуючи всі мови і культури, що зазнали такої
дискримінації в часи колоніальної залежності України9.
Багатовекторну мету патріотичного держава конкретизує через
систему виховних завдань, а саме:
 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних
цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого
України;
 виховання поваги до Конституції України, законів України, державної
символіки;
 підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування
ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;
 усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами
людини та її патріотичною відповідальністю;
 сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми
та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства,
спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності
дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе
відповідальність,
здатності
розв'язувати
конфлікти
відповідно
до
демократичних принципів;
 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і
традицій;
 утвердження
гуманістичної
моральності
як
базової
основи
громадянського суспільства;
 культивування кращих рис української ментальності: працелюбності,
свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до
природи;
 формування мовленнєвої культури;
 спонукання
зростаючої
особистості
до
активної
протидії
10
українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму .
9
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Водночас мету конкретизують завдання національно-патріотичного
виховання:
 забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в
Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
 виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки: Герба, Прапора, Гімну України та історичних
святинь;
 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування
духовних та культурних надбань українського народу;
 формування мовної культури, оволодіння та вживання української
мови як духовного коду нації;
 формування духовних цінностей українського патріота: почуття
патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його
історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і
сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих
зразків культурної спадщини;
 відновлення та вшанування національної пам'яті;
 утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі
українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних
Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України, її громадян від
княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної
республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів
незалежності;
 формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання
громадянського
та конституційного
обов'язку
щодо
відстоювання
національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу,
розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
 відродження,
розвиток
українського
козацтва
як
важливої
громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими
потребами;
 консолідація діяльності органів державного управління та місцевого
самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо
національно-патріотичного виховання;
 підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення
до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
 створення
умов
для
розвитку
громадянської
активності,
професіоналізму,
високої
мотивації
до
праці
як
основи
конкурентоспроможності громадянина, держави;
 виховання
здатності
протидіяти
проявам
аморальності,
правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;
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 створення
умов
для
посилення
патріотичної
спрямованості
телерадіомовлення та інших засобів масової інформації під час висвітлення
подій та явищ суспільного життя11.
Окрім
загальнопедагогічних
принципів
виховання, таких
як
дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм,
врахування вікових
та індивідуальних
особливостей,
патріотичне
виховання має власні принципи, що враховують його специфіку. Серед
них:
 принцип національної спрямованості, що передбачає формування
національної
самосвідомості, виховання любові
до рідної
землі,
українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до
культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою
національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського
народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;
 принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у
вихованця суб'єктних характеристик; формує здатність до критичності й
самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську
позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та
вчинках;
 принцип полікультурності передбачає інтегрованість української
культури в європейський та світовий простір, створення для цього
необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді
відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури,
мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і
відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру
як невід'ємну складову культури загальнолюдської;
 принцип соціальної відповідності зумовлює потребу узгодження змісту
і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій
організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді
готовності до захисту вітчизни та ефективного розв'язання життєвих
проблем;
 принцип історичної і соціальної пам'яті спрямований на збереження
духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює
її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;
 принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків
зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.
У додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від
16.06.2015
№ 641 загальноосвітнім навчальним закладам було
запропоновано методичні рекомендації щодо впровадження концепції
11

Виховання національно-патріотичних цінностей – пріоритетне завдання виховної
системи ПТНЗ // метод.реком. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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національно-патріотичного виховання, які охоплюють весь спектр загальної
освіти: від гуманітарних до точних наук, від початкової до середньої освіти.
Так міністерством рекомендується:
 по-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної
роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм
значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне
виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних
символів: Герба, Прапора, Гімну;
 по-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну
самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних
цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею,
усвідомленням відповідальності;
 по-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської
позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва,
збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського
народу;
поліпшення
військово-патріотичного
виховання
молоді,
формування готовності до захисту Вітчизни;
 по-четверте,
важливим
аспектом
формування
національно
самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови.
Володіння українською мовою та послуговування нею повинно стати
пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище повинно
впливати на формування учня-громадянина, патріота України.
 по-п'яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки,
виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до
праці12.
Наголосимо на винятково важливому значенні таких Законів України:
1. Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність
України у XX ст., від 09.04.2015 р. № 314.
2. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 19391945 років, від 09.04.2015 р. № 315.
3. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років, від 09.04.2015 р. № 316.
4. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки, від 09.04.2015 р. № 317.
Стратегічне значення мають також Укази Президента України:
1. Про День захисника України, від 14 жовтня 2014 р. № 806.
2. Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення
пам’яті Героїв Небесної Сотні № 69/2015.
12

Методичні
рекомендації
щодо
національно-патріотичного
виховання
у
загальноосвітніх навчальних закладах. Додаток до наказу Міністерства освіти і науки
України від 16.06.2015 р. № 641.
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3. Про
заходи
щодо
поліпшення
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді №334/2015.
4. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016 — 2020 роки №580/2015.
5. Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції
1917 – 1921 років №17/2016.
Значна робота проводиться у закладах освіти різних типів відповідно
до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів
щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного
виховання y загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства
освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641), а також на виконання
Листа Міністерства освіти і науки України «Про організацію Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») в
навчальних закладах» (від 17.02.2015 № 1/9-78).
Не все так однозначно з прийняттям концепції. С. Сергієнко у статті
«Чого чекати від впровадження національно-патріотичного виховання?»
скептично ставиться до реалізації цього документу в реаліях сучасної
української дійсності, звинувачуючи МОН України у заангажованості. Автор
допису стверджує, що дана концепція – насадження освітньою системою
ідеології націоналізму замість виховання критичного мислення у
підростаючого покоління13.
Слушною є думка С. Сергієнка про те, що «наслідки імплементації
рекомендацій по впровадженню національно-патріотичного виховання у
систему шкільної освіти складно передбачити. Варто враховувати, що
серйозність сприйняття їх учителями (які в даному випадку є основними
виконавцями нововведень) та готовність беззаперечно їм слідувати можуть
відрізнятися за регіонами, а реакція дітей на подібну освітню політику
залежатиме від цінностей і політичних поглядів їхніх батьків, які не так
просто змінити виховними бесідами»14.
У програмі патріотичного виховання І. Бех та К. Чорна визначають
патріотизм як любов до Батьківщини, свого народу, турботу про своє і його
благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної,
правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її
незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею15.

13

Сергієнко С. Чого чекати від впровадження національно-патріотичного
виховання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://commons.com.ua/uk/chogochekati/
14
Там само.
15
Бех І. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. –
[Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://uadocs.exdat.com/docs/index-185134.html
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Концепція
національно-патріотичного
виховання
розглядає
патріотизм громадянського спрямування, притаманний правовій державі,
який дає змогу особистості відчути себе морально збагаченою, політично
компетентною, соціально захищеною, готовою відстоювати свої права та
свободи.
Як стверджує В. Гарнійчук, «громадянський характер патріотизму
означає, що справжній патріот – це громадянин своєї країни, особистість,
яка власними установками, поглядами, поведінкою сприяє розбудові
громадянського суспільства та становленню демократичної держави.
Демократія для патріота є тим природним середовищем, яке задовольняє
особисті права та суспільні інтереси, а також породжує сприятливе
середовище для здобутків та надбань. А демократичне громадянське
суспільство дає патріотові змогу своєю діяльнісною любов’ю до
Батьківщини прагнути до взаємності з метою створення умов для вільного
самовдосконалення, самореалізації та збереження індивідуальності»16.
Розвинена правосвідомість, повага до Конституції, знання законів та
потреба в їх дотриманні є важливою умовою існування правової держави та
вільного функціонування її патріотів. Свідомий патріот відчуває потребу в
правосвідомості
та
впевнено
нею
користується.
Правосвідомість
розглядається як складова людського світогляду, яка проявляється
правовій діяльності. Правосвідомість – сукупність правових знань, почуттів,
ідей, які відображають свідоме ставлення людей, суспільства до права.
Побудова незалежної, демократичної правової держави неможлива без
усвідомлення громадянами ролі і значення права, необхідності неухильного
додержання статей закону, тобто без досягнення певного рівня
правосвідомості в суспільстві.
Любов до Батьківщини сприяє утвердженню у свідомості учнівської
молоді притаманних українському народові високих моральних цінностей,
які спрямовані на здобуття найкращих надбань вітчизняної та світової
духовної спадщини. Національний вияв патріотизму розкривається в
усвідомленні
себе
представником української
нації. Справжньому
українському патріоту властиве почуття гордості за свій народ, знання його
історії, культури, повага традицій та звичаїв всіх етносів, які становлять
народ України. Розбудова громадянського суспільства та утвердження
демократичної правової держави потребує і відповідного підходу до
виховання патріотів Української держави.
«Бути патріотом, – вчить В. Липинський, – це значить шукати
задоволення не в тім, «щоб бути українцем», а в тім, щоб було честю
носити ім’я Українця. Бути патріотом – це значить, перш за все, вимагати
16

Гарнійчук В. Суть та основні компоненти патріотизму старших підлітків. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/6671/1/Гарнійчук.pdf
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гарних і добрих учинків від себе, як від Українця, а не перш за все,
ненавидіти інших тому, що вони «не Українці». Врешті, бути патріотом, це
значить, будучи Українцем, виховувати в собі, перш за все, громадські,
політичні, державотворчі прикмети, віру в Бога і послух Його законам,
тобто духовні вартості; далі вірність, твердість, сильновольність,
дисципліну, пошану до своєї традиційної Влади (монархізм), загалом
кажучи, лицарськість – тобто політичнівартості”.17Згідно з цим метою
виховання патріотизму має бути становлення громадянина-патріота своєї
Батьківщини, для якого власна доля та доля країни нероздільні, готового
турбуватися про народ, переконаного в необхідності розбудови країни як
суверенної, незалежної, демократичної, правової і соціальної держави,
здатного сприяти зміцненню толерантних відносин у суспільстві, знати свої
права і обов’язки, прагнути до самовдосконалення та самореалізації на
благо та процвітання України.
Висновки. Національні інтереси
України
на сучасному етапі
державотворення потребують якісної освіти і національно-патріотичного
виховання
молоді
з
урахуванням
етнічних
особливостей
інших
національностей, ця діяльність має спрямовуватися на побудову
демократичної правової Української держави, становлення громадянського
суспільства,
виховання
національної
гідності,
прагнення
до
самовдосконалення та самореалізації на благо та процвітання України.
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Hakan Gülerce,
Vasyl Dudar,
Oksana Kovtun

NATIONAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH
AS THE BASIS OF CIVIL SOCIETY
Summary. The article considers the state policy in the framework of the
national-patriotic education of youth. The focus is made on the importance of
national-patriotic education not only for building a civil society, but also for the
consolidation of Ukrainian population in the complicated conditions of social and
political needs of modernity. For a long time of independence national ideas has not
been completely formed and most Ukrainians did not feel fully-fledged citizens of the
state. The main aspects of the «Concept of the national-patriotic education of children
and youth» adopted by the Ministry of Education and Science of Ukraine in
June 2015 are presented (Order No. 641 dated 16/06/2015), which is based on the
idea of the development of Ukrainian statehood as a consolidating factor in the
development of Ukrainian society and the Ukrainian political nation. Special attention
is focused on the necessity to take into account the ethnic characteristics of the
various nationalities and inadmissibility of instilling ideas of cultural imperialism that is
a way of contemplating the world only through the eyes of one's own culture. The
Concept include the idea about the unification of different peoples, nationalities and
ethnic groups living in the territory of Ukraine around the idea of Ukrainian statehood,
Ukrainian citizenships which provide common property and supply them with their
comprehensive social and cultural development.
Key words: national-patriotic education, civil society, state, patriotism.
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Hakan Giulercze,
Wasyl Dudar,
Oksana Kowtun

NARODOWO-PATRIOTYCZNE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY JAKO
PODSTAWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Streszczenie. W artykule omówiona została państwowa polityka w ramach
narodowo-patriotycznego wychowania młodzieży. Ilustruje znaczenie tego ostatniego
nie tylko do budowania społeczeństwa obywatelskiego, ale i na potrzeby konsolidacji
ludności Ukrainy w trudnych warunkach społeczno-polityczno wywoławczych
nowoczesności. Przecież za lata niepodległości nie tworzył ogólnopolskich pomysłów, i
większość ukraińców nie czuli się pełnoprawnymi obywatelami państwa.
Przedstawiono podstawowe aspekty "Koncepcji narodowo-patriotycznego wychowania
dzieci i młodzieży" przyjętej przez Ministerstwo edukacji i nauki Ukrainy w czerwcu
2015 roku (rozkaz nr 641 z 16.06.2015 r.), podstawę ideę rozwoju ukraińskiej
państwowości której poddano jak konsolidacijnego czynnika rozwoju społeczeństwa
ukraińskiego i ukraińsko - politycznego narodu. Trzeba wziąć pod uwagę etniczne
cechy różnych narodowości, a nie dopuszczalności zaszczepić idee kulturowego
imperializmu, czyli metody kontemplacji świata oczami własnej kultury. Przecież
koncepcja wywodzi się z pomysłu łączenia różnych narodów, mniejszości narodowych i
grup etnicznych, zamieszkujących na terytorium Ukrainy, wokół idei ukraińskiej
państwowości,
ukraińskiego
obywatelstwa,
opowiadających
się
wspólnymi
osiągnięciami, zapewniają ich wszechstronny rozwój społeczny i kulturalny.
Słowa
kluczowe:
narodowo-patriotyczne
wychowanie,
społeczeństwo
obywatelskie, państwo, patriotyzm.
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Людмила Дяченко

СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА СЕРЕД ПІДЛІТКІВ
Анотація. Проаналізовано питання булінгу серед учнівської молоді, що є
важливою проблемою громадської охорони здоров’я. Розкрито значення
соціально-емоційного навчання для збереження психічного й фізичного здоров’я
підлітків і досягнення ними успіху у майбутньому. Охарактеризовано соціальноемоційні компетентності, розвиток яких є необхідною умовою ефективної
міжособистісної взаємодії та успішної соціальної адаптації. Проаналізовано
міжнародну освітню програму позитивного розвитку Lions Quest «Соціальні та
емоційні компетентності ХХІ століття», яку представляє Міжнародний благодійний
фонд Lions Clubs International Foundation. Її впровадження відбувається у 98
країнах, у тому числі в Україні. Схарактеризовано зміст навчально-методичного
комплексу з розвитку соціально-емоційних компетентностей. Виявлено, що
матеріали програми адаптовано до вітчизняного освітнього середовища, схвалено
Міністерством освіти і науки України і відповідають Концепції Нової української
школи. Виявлено, що основна увага приділяється формуванню характеру
учнівської молоді, волонтерству, створенню безпечного навчального середовища,
налагодженню взаємодії з родинами, залученню громади. Програма орієнтована
на забезпечення партнерських зв’язків «школа − родина − громада», що є
необхідною умовою формування і закріплення ненасильницької поведінки
учнівської молоді. Наголошено на значенні рівня підготовки педагогічних
працівників, які долучаються до розвитку в учнів соціально-емоційних
компетентностей. Участь учителів і членів шкільного колективу у тренінгах фонду
Lions Clubs International дає змогу здобути нові знання й навички і по-новому
підійти до проблеми взаємовідносин між учнями, їхніми батьками і одне з одним.
Доведено, що соціально-емоційне навчання розширює уявлення про завдання
шкіл, перетворюючи їх в суб’єкти громадянського суспільства, що сприяє розвитку
в дітей необхідних життєвих навичок.
Ключові слова: соціально-емоційне навчання, емоційний інтелект,
насильство, булінг, освітня програма позитивного розвитку, безпечне навчальне
середовище, партнерство з родинами, волонтерство.

Вступ. За даними ЮНІСЕФ, кожні 7 хвилин від насильства у світі
помирає одна дитина. Тільки у 2015 р. зазнали знущань 82 тисячі підлітків.
Найпоширенішою причиною смертей серед підлітків є міжособистісні
конфлікти, а кожен третій учень віком 13–15 років систематично страждає
від цькувань1 (ЮНІСЕФ – світовий лідер із захисту прав та інтересів дітей,
який працює у понад 190 країнах і територіях світу заради захисту й
підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя).

1

A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents. – New York: United
Nations Children’s Fund (UNICEF), Division of Data, Research and Policy, 2017. – Р. 49. – URL:
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.
pdf (Дата звернення: 30.06.2019). – Назва з екрану. – Мова англ.
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Дослідження ЮНІСЕФ, проведені у 2017 р., свідчать, що 24% дітей
стали жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про ці
випадки2. Як повідомляє прес-служба Організації Об’єднаних Націй в
Україні, за результатами цих досліджень 67% дітей у нашій країні стали або
жертвами, або кривдниками, або свідками булінгу3. У 2017 році в
українських школах було близько 109 тис. звернень до психологів з
приводу цькування. До психологів з цим зверталися як самі учні, так і
батьки зі вчителями. Про це в ефірі «Громадського» повідомила генеральна
директорка Директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства
освіти і науки України Л. Самсонова. За її словами, 39% звернень було від
дітей, 29% – від вчителів, ще 5% – від сторонніх людей, інші – від батьків4.
Така статистика підтверджує, що діти, закриті до спілкування і часто
не здатні ідентифікувати і висловити свої емоції. Це впливає на їхню
соціальну поведінку. Насильство серед підлітків є глобальною проблемою
громадської охорони здоров’я, яка охоплює широке коло дій – від знущань
і бійок до більш важких випадків сексуального та фізичного примусу і
вбивств. Соціальна нестабільність, що склалася у сучасному суспільстві,
зумовлює зростання різних відхилень в особистісному розвитку та поведінці
молодих людей. Це підвищена тривожність, духовна спустошеність,
байдужість, цинізм, жорстокість, агресивна поведінка.
Значення розвитку емоційного і соціального інтелекту
Як підкреслює Дж. Барберіс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в
Україні, «діти часто не знають, як самостійно розв’язати певні проблеми.
Проблема булінгу – не виняток. Для батьків дуже важливо вміти
попередити або належним чином відреагувати на булінг, з яким стикаються
їхні діти. Вони мають бути уважними, спілкуватися та підтримувати своїх
дітей»5. Разом з тим дедалі все більше сімей не можуть упоратися зі своїм
2

School Violence and Bullying: Global Status Report. – United Nations Educational, Scientifi c
and
Cultural
Organization
(UNESCO),
2017.
–
Р.17.
URL:
http://www.ungei.org/
global_status_on_school_violence(1).pdf (Дата звернення: 30.06.2019). – Назва з екрану. – Мова
англ.
3
ЮНІСЕФ розпочинає кампанію проти булінгу. – Організація Об’єднаних Націй в Україні. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4179yunisef-rozpochynaie-kampaniiu-proty-bulinhu (Дата звернення: 30.06.2019). – Назва з екрану. –
Мова укр.
4
У школах України за рік 109 тисяч разів зверталися до психологів через цькування –
Міносвіти.
–
Громадське,
2018.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://hromadske.ua/posts/u-shkolakh-ukrainy-za-rik-109-tysiach-raziv-zvertalysia-do-psykholohivcherez-tskuvannia-minosvity (Дата звернення: 30.06.2019). – Назва з екрану. – Мова укр.
5
ЮНІСЕФ розпочинає кампанію проти булінгу. – Організація Об’єднаних Націй в Україні. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4179yunisef-rozpochynaie-kampaniiu-proty-bulinhu (Дата звернення: 30.06.2019). – Назва з екрану. –
Мова укр.
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завданням – закласти міцний фундамент подальшого життя, зокрема
розвитку соціальних та емоційних компетентностей, необхідних для
самосійного вирішення складних ситуацій та ефективної взаємодії у соціумі.
Як зазначає американський учений-психолог Деніел Гоулман (Daniel
Goleman), соціальні навички і навички емоційного інтелекту традиційно
передавались неформально під час повсякденного спілкування з батьками
й родичами чи під час ігор. На жаль, ці можливості навчання сучасна
молодь поступово втрачає. Зараз батьки стали набагато мобільнішими, що
призводить до розриву зав’язків з родичами, а їхній вільний від роботи час
стає все більш структурованим і різноплановим. Тому школа стає тим
місцем, куди представники різних верств населення звертаються по
допомогу у вирішенні проблем дитини6.
Водночас з розвитком комунікаційних технологій й Інтернету діти все
більше часу проводять наодинці перед монітором телевізора чи комп’ютера.
Виникає питання, чи зможуть ці діти, які високо обізнані з технологічними
новинками, зможуть так само впевнено почуватися в компанії інших
людей? Можна припустити, що проведене у віртуальному світі дитинство
позбавить молодих людей навичок, потрібних для міжособистісного
спілкування.
У наш час зростає не лише інтелектуальних, логічнихі, аналітичних,
мисленнєвих здібностей, які є основою для визначення коефіцієнту
інтелекту (IQ), а й здібностей, які сприяють усвідомленню та розумінню
власних емоцій і емоцій оточуючих (емоційний інтелект), здатність людини
правильно розуміти свою поведінку і поведінку інших людей у суспільстві
(соціальний інтелект).
Емоційний інтелект стає важливішим за IQ насамперед у тих сферах,
де емоційна саморегуляція та емпатія відіграють більшу роль, ніж суто
пізнавальні здібності. Деякі з цих сфер посідають чи не найважливіше місце
в нашому житті, зокрема збереження психічного й фізичного здоров’я,
оскільки тривожні емоції та деструктивні стосунки зараховують до факторів
ризику у випадку хвороб, депресій і причин суїцидів. Зокрема Д. Гоулман
підкреслює: «Ті, хто може керувати своїм емоційним життям з більшим
самоусвідомленням і самовладанням, мають значну перевагу, коли йдеться
про здоров’я – нині існує багато досліджень, які це підтверджують» 7.
Ще одна сфера життя, яка залежить від емоцій, – це особистісні
стосунки. Люди з широкими академічними знаннями і значними
пізнавальними здібностями часто виявляються не здатними до побудови
ефективних як особистісних, так і соціальних стосунків. В умовах
швидкоплинних змін актуальною серед підлітків і молоді є тема лідерства і
6

Гоулман Д. Емоційний інтелект / Деніел Гоулман; пер. з англ. С.Л. Гумецької. – Х.:
Віват, 2019. – С. 19.
7
Там само. – С. 15.
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конкуренції. Нездатність до адекватного самоусвідомлення і побудови
стосунків стає причиною булінгу не лише серед підлітків, а й цькування
серед дорослих. Зокрема IQ напрочуд добре визначає, чи зможе людина
подолати когнітивні проблеми, що виникають під час виконання певної
роботи. Проте рівень IQ не є показовим, коли йдеться про те, щоб
визначити, хто серед представників талановитої молоді зможе стати
вправним лідером.
Водночас емоційний і соціальний інтелект визначає потенційну
здатність людини опановувати основи самовладання і спілкування,
соціально-емоційні компетентності свідчать про рівень оволодіння своїми
можливостями. Рівень розвитку соціально-емоційних компетентностей
свідчити про ефективність соціальної поведінки і здатність до
налагодження взаємодії у суспільстві.
Отже, необхідною умовою попередження насильства серед учнівської
молоді є соціально-емоційне навчання, що забезпечує збереження їх
психічного й фізичного здоров’я.
Результативність соціально-емоційного навчання
Ініціативу соціально-емоційного навчання підхопили у всьому світі. У
2002 р. ЮНЕСКО оголосила про всесвітню ініціативу популяризації
соціально-емоційного навчання, відправивши перелік десяти основних його
принципів міністрам освіти 140 країн. У десяти з них соціально-емоційне
навчання охопило спектр проблем: до нього долучили програми виховання
характеру, профілактики насильства та цькування в школах, профілактики
наркоманії та дотримання шкільної дисципліни. Метою цих програм є не
лише усунення зазначених проблем, але й поліпшення шкільної атмосфери,
що водночас впливає на навчальну успішність школярів8, 9, 10.
Аналізуючи результати впровадження програм соціально-емоційного
навчання у школах Сполучених Штатів Америки, Д. Гоулман зазначає, що
ці програми суттєво покращують академічні досягнення – це підтверджують
результати тестів досягнень і середні бали. У школах, які беруть участь у
цій програмі, 50 % дітей змогли підвищити показники своєї успішності, а
38 % зуміли поліпшити свій середній бал. Науковець наголошує, що
8

Там само. – С. 9–10.
Васильківський І.П. Виховання емоційного інтелекту в системі середньої освіти:
ретроспективний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду / І.П. Васильківський //
Науковий вісник НУБІП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. – 2017. – С. 31–
37.
10
Альохін М.М. Соціально-емоційне навчання (sel-program) як предикатор вибору
ненасильницьких стратегій поведінки серед старшокласників / М.М. Альохіна // Вісник
Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. –
2019. – № 1 (17). – С. 52–60.
9
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програми соціально-емоційного навчання також допомогли зробити школи
безпечнішими: кількість випадків неправомірної поведінки знизилася в
середньому на 28 %; усунення від занять – на 44 %; кількість інших
дисциплінарних покарань зменшилась на 27 %. Загалом поведінка 63 %
учнів стала більш позитивною11.
До компетентностей, що формуються на основі соціально-емоційного
навчання, цей американський вчений відносить такі: самоусвідомлення,
самоорганізація, соціальна свідомість, побудова стосунків, ухвалення
відповідальних рішень. Учений підкреслює, що освітні програми у школі
ХІХ ст. повинні досягти балансу між розвитком інтелектуальних і емоційних
компетентностей, що є основою підготовки здібних і успішних молодих
людей, які прагнуть сприяти розвиткові, як своєї спільноти, так і
глобального суспільства.
Водночас Д. Гоулман зазначає, що емоційний розвиток триває у
відповідні вікові періоди, у які вдосконалюються пізнавальні здібності,
формується мозок, відбувається біологічне дозрівання. Результати
вивчення цих особливостей дають змогу точніше визначити, які саме уроки
необхідно викладати дітям під час кожного з періодів розвитку емоційного
інтелекту. Наприклад, для дітей молодших класів варто викладати основи
самопізнання, підтримання стосунків і прийняття рішень. У четвертому і
п’ятому класах, коли стосунки з однолітками починають відігравати значну
роль у житті дитини, варто викладати уроки, які сприятимуть зміцненню
дружніх стосунків: вчити виявляти емпатію, контролювати імпульсивні дії й
приборкувати свій гнів. У шостому класі спрямування цих уроків дещо
змінюватиметься – у цьому віці варто звертати увагу на стосунки і
обставини, які підштовхують дітей до сексу, наркотиків і алкоголю. До
дев’ятого класу, коли підлітки віч-на-віч стикаються з різними соціальними
реаліями, особливого значення набуває здатність дивитися на ситуації з
різних точок зору – своєї та інших людей. На думку американського
дослідника, програми з підвищення емоційної грамотності потрібно
розробляти з метою розв'язання конкретних проблем, серед яких чільне
місце посідає проблема насильства12.
Аналіз освітньої програми розвитку
соціальних і емоційних компетентностей
Одним із прикладів соціально-емоційного навчання є освітня
програма позитивного розвитку Lions Quest «Соціальні та емоційні
компетентності ХХІ століття», впровадження якої успішно відбувається в
11
12
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Україні з 2016 р. Ідея її створення зародилася у 1975 р. у Сполучених
Штатах Америки з метою допомогти молодим людям розвивати навички,
необхідні для досягнення успіху в дорослому житті і налагоджувати
взаємодію з однолітками і громадою. У 1984 р. Міжнародний благодійний
фонд Lions Clubs International Foundation надав перший грант для
подальшого розширення програми. Над її змістом працювала міжнародна
команда вчених і вчителів-практиків. З 2002 р. фонд офіційно представляє
програму Lions Quest. На сьогодні фондом вже надано більше 360 грантів
для розширення і підтримки програми як у США, так і по всьому світу. Вона
стала міжнародною програмою, зміст якої перекладено на 40 мов світу, а її
впровадження відбувається у 98 країнах вже протягом 30 років.
Програму Lions Quest «Соціальні та емоційні компетентності
ХХІ століття» розроблено з метою розвитку в учнів базової школи основних
соціальних і емоційних компетентностей у чотирьох ключових сферах:
самодисципліна, відповідальність, правильний вибір, повага до інших, а
також для забезпечення профілактики негативної поведінки і вживання
шкідливих речовин. Lions Quest допомагає молоді навчитися контролювати
свої емоції, приймати відповідальні рішення, визначати позитивні цілі, які
допоможуть вести здоровий спосіб життя без наркотиків, булінгу,
хуліганства і жорстокості13.
Зміст програми адаптований для вітчизняного освітнього середовища,
схвалено Міністерством освіти і науки України для використання і
відповідає Концепції Нової української школи. Ця програма є особливо
актуальною на сучасному етапі реформування освіти в Україні, оскільки,
одним з ключових завдань школи визначено розвиток соціальних і
емоційних компетентностей. Зокрема у Концепції Нової української школи
окреслено «канву» розвитку учня, де означено ключові компетентності і
наскрізні вміння, серед яких такі: емоційний інтелект, уміння доносити
думку, логічний захист позиції, аналіз проблеми, визначення ризиків,
прийняття рішень, вміння працювати в команді та ін.14 Також у цьому
документі підкреслено, що Нова школа працюватиме на засадах
«педагогіки партнерства», в основі якої – спілкування, взаємодія та
співпраця між учителем, учнем і батьками. Основними принципами цього
підходу визначено такі: повага до особистості; доброзичливість і позитивне
ставлення; довіра у відносинах; діалог – взаємодія – взаємоповага;
розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за
13
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нього, горизонтальність зв’язків); принципи соціального партнерства
(рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість
виконання домовленостей)15.
Ці положення Концепції Нової української школи суголосні головним
цілям Lions Quest, а саме: заохотити учнів, родини, школу, громадськість
до створення навчального середовища, що базується на турботливих
взаєминах і усвідомленому залученні; забезпечити учням можливості
розвивати основні соціальні та емоційні навички, необхідні для здорового і
продуктивного життя; шанувати несхожість і заохочувати поважити інших;
поширювати безпечний, здоровий підхід до життя, вільний від шкідливого
впливу тютюнокуріння, алкоголізму та наркоманії; забезпечити можливість
для учнів практикувати громадянську позицію в співпраці та волонтерській
діяльності; посилювати прихильність учнів до своїх родин, однолітків,
школи і громади16.
Матеріали
програми
представлені
у
навчально-методичному
комплексі Lions Quest, до якого входять: «Загальний методичний
посібник», де розміщено опис програми, визначено її ідеї й цілі, розкрито
методики, її складові тощо та представлено рекомендації щодо успішного
застосування в класі та школі; посібники для вчителя, у якому подано план
для кожного уроку, його цілі, методи й визначено необхідні ресурси для
його проведення, а також розкрито способи налагодження зв’язків із
родиною та громадою; «Учнівський журнал», завдання якого допомагають
учневі практично випробовувати й застосовувати отримані знання і
навички; посібник «Партнерство з родинами», у якому визначено кроки
для залучення батьків до спільного освітнього процесу, висвітлено методи,
способи мотивування й необхідні ресурси для проведення зустрічей з
батьками, наведено приклади проведення батьківських зборів; електронні
ресурси, що представлені у вигляді наочних матеріалів (слайди тощо) для
проведення уроків і роботи з батьками17.
Матеріали програми розроблені для учнів 1–12 класів з урахуванням
їхніх вікових особливостей і об’єднані у три групи, зокрема: «Навички
зростання» – для учнів початкової школи; «Навички для підлітків» – для
учнів 6–9 класів; «Навички дій» – для старшокласників.
План занять Lions Quest доповнює навчальні плани базової
загальноосвітньої школи та забезпечує методи для викладання, інтеграції
та
закріплення
понять
і
навичок
у
сферах
мовознавства,
15
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суспільствознавства, точних наук, охорони здоров’я тощо. Завдяки
гнучкості програми її можна практикувати як у межах окремого предмета,
так у контексті інших уроків чи на позакласних заняттях. Тобто
застосування програми жодним чином не порушить освітній процес
загальноосвітньої школи. Навчально-методичний комплекс може бути
використаний як допоміжний матеріал під час підготовки і проведення
класних годин. Зокрема план занять Lions Quest складається із 6
тематичних розділів, а саме: позитивне навчальне середовище;
особистісний розвиток; соціальний розвиток; здоров’я та профілактика;
лідерство та волонтерство; рефлексія.
Робота над змістом цих розділів сприятиме створенню безпечної і
спокійної атмосфери у класі, спонукатиме до рефлексії понять, умінь і
навичок. З урахуванням результатів дослідження Д. Гоулмана, зміст занять
базується на синергетичній взаємодії 5 ключових компонентів соціальноемоційного навчання: самоусвідомлення та самоорганізація, соціальна
свідомість, побудова стосунків, прийняття відповідальних рішень. Заняття
спрямовані на розвиток в учнів вміння визначати власні емоції й цінності, а
також сильні сторони і можливості; здатності контролювати власні емоції і
поведінку для досягнення мети, керуватися внутрішньою мотивацією під
час визначення цілей і розвитку організаційних навичок; розуміння
наслідків, співпереживання, поваги до відмінностей, до інших; здатності до
налагодження позитивних стосунків під час роботи у команді і вміння
знаходити позитивне вирішення конфліктів; уміння визначати й
аналізувати проблему, вирішувати її й брати на себе відповідальність18.
Програмою передбачено проведення 36 уроків для кожної вікової
групи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові,
завдання для класу, на підготовку до яких педагогові потрібно
щонайменше півгодини. Усі уроки проводяться у визначеній послідовності.
Кожен з них складається з чотирьох етапів: дослідження, установлення
зв’язку, практика і застосування, які допомагають учням зрозуміти, що
вони вже знають з цієї теми, що нового вони дізнаються, які вміння
здобудуть, і випробувати нові знання і навички на практиці. Кожен клас
опановує матеріали програми за визначеними шістьма розділами, у яких
висвітлюються важливі для шкільної громади теми від визначення власних
цінностей і розпізнавання емоцій до реалізації спільних волонтерських
проектів.
Особливе значення програмі має на волонтерство, яке у її змісті
визначено рушійною силою розбудови шкільної громади і розвитку
громадянського суспільства. Lions Quest поєднує освітню методологію
18
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волонтерської діяльності із соціально-емоційним навчанням, щоб створити
умови, в яких молодь матиме можливість практикувати ненасильницьку
просоціальну поведінку і використовувати академічні знання і навички, які
вона здобуває у школі, а також орієнтуватися на реальні потреби школи та
суспільства. Під час занять учні отримують знання, які потім застосовують у
повсякденному житті для реалізації власних волонтерських проектів. Така
діяльність надає учням можливості застосовувати академічні, соціальні,
емоційні, етичні навички не лише в школі, а й за її межами, спонукає до
турботи про інших, створює тісні взаємозв’язки між школою і суспільством.
Відзначимо, що значна увага приділяється рефлексії власного досвіду
для осмислення учнями того, чого вони навчилися під час волонтерської
діяльності. Також вони розмірковують над тим, які навички їм були
потрібні, де їх вони застосовували, якою була ефективність їх
використання та як їх можна покращити і вдосконалити. Спонукання учнів
проявляти турботу про інших і заохочування їх працювати в команді
забезпечують основу для створення дружнього навчального середовища,
де кожен з учасників відчуватиме безпеку і підтримку.
Концепція «дружнього навчального середовища», розкрита у
програмі Lions Quest, актуалізує значення стосунків між учнями, учнів з
учителями, ставлення вчителів одне до одного. Роль учителів як партнерів
у навчальному процесі полягає у співпраці з учнями у висвітленні ключових
питань, обговоренні реальних ситуацій, вирішенні проблем та обміні своїми
думками під час навчання. Програма також наголошує на тому, що
необхідною умовою створення безпечного середовища для навчання є
залучення родини і громади. У матеріалах програми зазначено, що родина
відіграє важливу роль у формуванні навчального досвіду, оскільки батьки
та інші її члени є першими вчителями дітей. Участь сім’ї є центральною у
життєздатності та освітній ефективності шкільної спільноти. Під час
реалізації програми у класі чи школі вона бере участь у командному
плануванні, члени сім’ї виконують завдання у розділі «Зв’язок із родиною»
разом із дітьми. Отже, програма орієнтована на налагодження
партнерських зв’язків «школа – родина – громада».
Як зазначає Д. Гоулман, найкращих результатів можна отримати
лише тоді, коли шкільні уроки з соціально-емоційного навчання будуть
узгоджені з тим, що відбувається у дітей вдома, але батькам, які хочуть
налагодити стосунки зі своїми дітьми, також потрібна допомога19.
Відповідно програмою Lions Quest передбачено проведення батьківських
зустрічей, під час яких членам родини пояснюють що вивчають їхні діти.
Такі зустрічі відбуваються не лише для того, щоб батьки могли
19
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доповнювати розказане в школі, а й з метою допомогти їм краще
орієнтуватись у емоційному житті своїх дітей. Наприклад, у рамках
програми «Навички для підлітків» батькам учнів 6–9 класів пропонуються
для спільного обговорення такі теми: допомога підліткам у розвиткові
впевненості в собі; безпека в мережі Інтернет і соціальних мережах;
способи запобігання залежностей; шляхи подолання сімейних конфліктів.
Структура проведення зустрічей з батьками подібна до моделі уроків за
програмою Lions Quest. У посібнику «Партнерство з родинами»
запропоновано сценарії проведення батьківських зборів, під час яких
кожен отримує можливість поставити питання, поділитися досвідом, взяти
участь у груповому обговоренні. Такі збори допоможуть батькам покращити
навички спілкування з дітьми.
Вивчення у школі цього курсу ще не вирішує проблему насильства.
Велике значення має рівень підготовки педагогічних працівників, які
працюють над розвитком в учнів соціально-емоційних компетентностей.
Напевно немає іншого предмета, для викладання якого особисті якості
вчителя мали б вирішальне значення. Адже те, як педагог співпрацює з
класом вже є уроком соціально-емоційного навчання. Кожного разу, коли
вчитель спілкується з одним учнем, решта двадцять-тридцять присутні на
уроці.
З 2016 р. Міжнародний благодійний фонд Lions Clubs International
Foundation проводить в Україні тренінги для вчителів загальноосвітніх шкіл
з метою ознайомлення їх зі змістом програми, вивчення ними методів
соціально-емоційного навчання і апробації запропонованих програмою
моделей уроку і батьківських зборів. До участі в тренінгових заняттях
запрошуються вчителі, представники адміністрації, технічні й медичні
працівники шкіл та ін. Ознайомлення з програмою дає змогу не лише
здобути нові знання й навички, а й по-новому поглянути на свої
взаємовідносини з учнями, їхніми батьками і одне з одним.
На сьогодні за сприяння фонду Lions Clubs International підготовлено
п’ять національних тренерів програми, якими вже проведено понад 100
тренінгів для членів педагогічних колективів загальноосвітніх шкіл Києва,
Чернігова, Черкас, Кропивницького, Львова, Мелітополя та інших міст
України. За відгуками педагогічних працівників після участі в тренінгах і
апробації програми Lions Quest у своїх школах вони зрозуміли, що
соціально-емоційне навчання розширює не лише погляди вчителів на
педагогіку, але й уявлення про завдання самих шкіл, перетворюючи їх на
суб’єкти громадянського суспільства, які сприяють розвиткові в дітей
необхідних життєвих навичок.
Висновки. У контексті профілактики і запобігання насильству серед
підлітків соціально-емоційне навчання є необхідною умовою формування і

~ 694 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

закріплення ненасильницької поведінки учнівської молоді та збереження їх
психічного й фізичного здоров’я.
За результатами аналізу освітньої програми позитивного розвитку
Lions Quest «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття», яка є
прикладом структурованого системного соціально-емоційного навчання,
можемо зробити висновок, що недоречно розмежовувати набуття
академічних знань і навичок та розвиток соціальних і емоційних
компетентностей. Академічна складова є невід’ємним аспектом соціального
життя. Освітній процес, який заснований на партнерській взаємодії «школа
– родина – громада» і орієнтований на створення безпечного дружнього
навчального середовища, найкраще сприяє розвиткові у підлітків життєвих
навичок, необхідних для соціальної адаптивна і ефективної міжособистісної
взаємодії.
Зарубіжний досвід впровадження інтегрованих програм соціальноемоційного навчання в систему середньої шкільної освіти засвідчує їх
позитивний вплив на розвиток учнівської молоді.
Долучаюсь до таких
програм підлітки отримують досвід волонтерської діяльності, розвитку
шкільної громади і залучення громадськості. Таке підкріплення соціальноемоційних уроків – не тільки в класі, а й удома – є оптимальним, оскільки
розширює співпрацю школа, родини і громади. Це неодмінно сприятиме
розвиткові громадянського суспільства, оскільки учні стають активними
його суб’єктами.
Завдяки
впровадженню
таких
інтегрованих
програм
школа
перетворюється на «спільноту небайдужих» – місце, де учні відчувають, що
їх поважають, ними цікавляться, де вони відчувають зв’язок з
однокласниками, вчителями та школою. Зростає ймовірність того, що
знання,
отримані
на
заняттях
з
розвитку
соціально-емоційних
компетентностей, не залишаться в стінах школи – діти будуть
використовувати їх на практиці, у повсякденному житті. Для забезпечення
цього під час розроблення програм соціально-емоційного навчання
необхідно
враховувати
такі
чинники:
реалізацію
програми
в
загальноосвітній школі потрібно починати вже з початкових класів; її зміст
повинен відповідати віковим особливостям дітей; програма має охоплювати
весь період навчання в школі та об’єднувати зусилля небайдужих людей не
лише в школі та вдома, а й у громаді загалом.
Бібліографія
1. Альохін М.М. Соціально-емоційне навчання (sel-program) як предикатор
вибору ненасильницьких стратегій поведінки серед старшокласників /
М.М. Альохіна // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і
психологія». Педагогічні науки. – 2019. – № 1 (17). – С. 52–60.
~ 695 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

2. Васильківський І.П. Виховання емоційного інтелекту в системі середньої
освіти: ретроспективний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду /
І.П. Васильківський // Науковий вісник НУБІП України. Серія: Педагогіка,
психологія, філософія. – 2017. – С. 31–37.
3. Гоулман Д. Емоційний інтелект / Деніел Гоулман; пер. з англ. С.
Л. Гумецької. – Х.: Віват, 2019. – 512 с.
4. Загальний методичний посібник. Програма Lions Quest. – Lions Clubs
International Foundation, 2015. – 63 с.
5. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої
школи. – Київ: Міністерство освіти і науки України, 2016. – 34 с. – [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf (Дата звернення: 30.06.2019). – Назва з екрану. – Мова укр.
6. Про програму Lions Quest. – Lions Clubs International. District 134
Ukraine.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.lions.org.ua/programi/lions-quest/ (Дата звернення: 30.06.2019). –
Назва з екрану. – Мова укр.
7. У школах України за рік 109 тисяч разів зверталися до психологів через
цькування – Міносвіти. – Громадське, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
https://hromadske.ua/posts/u-shkolakh-ukrainy-za-rik-109-tysiach-razivzvertalysia-do-psykholohiv-cherez-tskuvannia-minosvity
(Дата
звернення:
30.06.2019). – Назва з екрану. – Мова укр.
8. ЮНІСЕФ розпочинає кампанію проти булінгу. – Організація Об’єднаних
Націй
в
Україні.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4179-yunisef-rozpochynaiekampaniiu-proty-bulinhu (Дата звернення: 30.06.2019). – Назва з екрану. – Мова
укр..
9. A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents . – New
York: United Nations Children’s Fund (UNICEF), Division of Data, Research and Policy,
2017.
–
97
р.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.unicef.org/publications/files/
Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
(Дата
звернення:
30.06.2019). – Назва з екрану. – Мова англ.
10. School Violence and Bullying: Global Status Report. – United Nations
Educational, Scientifi c and Cultural Organization (UNESCO), 2017. – 54 р. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.ungei.org/global_status_on_school_violence(1).pdf (Дата звернення:
30.06.2019). – Назва з екрану. – Мова англ.
Liudmyla Diachenko

SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING AS A CONDITION
OF VIOLENCE PREVENTION AMONG TEENS
Summary. The issue of bullying among student youth, which is a global public
health problem, has been updated. The importance of social and emotional training for
preserving the mental and physical health of teens and their success in the future is
revealed. Social and emotional competences are characterized, the development of
which is a prerequisite for effective interpersonal interaction and successful social
adaptation. The Lions Quest International Educational Program for Positive
Development «Social and Emotional Competences of the 21st Century», presented by
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the Lions Clubs International Foundation, has been analyzed. Its implementation is
taking place in 98 countries, including Ukraine. The content of educational and
methodological complex on development of social and emotional competences are
analyzed. Higlighted that materials of the program adapted to the national educational
environment, approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine and
considered with the Concept of the New Ukrainian School. It is revealed that the main
attention is paid to formation of student youth character, volunteering, creation of
safe educational environment, establishment of interaction with families, community
involvement. The program focuses on school-family-community partnerships, which is
a prerequisite for the formation and consolidation of nonviolent teens behavior. The
importance of the level of pedagogical staff training involved in the development of
teens social and emotional competences is emphasized. The participation of teachers
and members of the school staff in the Lions Clubs International training sessions
gives you the opportunity to gain new knowledge and skills and to take a fresh look at
relationships with teens, their parents and with each other. It has been proven that
social-emotional learning broadens the understanding of the school tasks, turning
them into civil society actors that contribute to the development of essential life skills
for teens.
Key words: social and emotional learning, emotional intelligence, violence,
bullying, educational program of positive development, safe educational environment,
partnership with families, volunteering.
Ludmyła Diaczenko

NAUCZANIE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE JAKO WARUNEK
ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WŚRÓD NASTOLATKÓW
Streszczenie. Problem zastraszania wśród młodzieży szkolnej, który jest
globalnym problemem zdrowia publicznego, został zaktualizowany. Ujawniono
znaczenie treningu społecznego i emocjonalnego dla zachowania zdrowia psychicznego
i fizycznego nastolatków oraz ich sukcesu w przyszłości. Scharakteryzowano
kompetencje społeczne i emocjonalne, których rozwój jest warunkiem skutecznej
interakcji interpersonalnej i udanej adaptacji społecznej. Przeanalizowano
Międzynarodowy Program Edukacyjny Lions Quest na rzecz pozytywnego rozwoju
„Kompetencje Społeczne i Emocjonalne XXI wieku”, przedstawiony przez
Międzynarodową Fundację Lions Clubs. Jego wdrożenie odbywa się w 98 krajach, w
tym na Ukrainie. Analizowana jest zawartość kompleksu edukacyjnego i
metodologicznego dotyczącego rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych.
Stwierdzono, że materiały programu zostały dostosowane do krajowego środowiska
edukacyjnego, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy i były
uzgodnione z Koncepcją Nowej Szkoły Ukraińskiej. Ujawniono, że główną uwagę
przywiązuje się do kształtowania charakteru młodzieży szkolnej, wolontariatu,
tworzenia bezpiecznego środowiska edukacyjnego, nawiązywania kontaktów z
rodzinami, zaangażowania społeczności. Program partnerski jest zorientowany na
relacje szkoła-rodzina-społeczność co jest warunkiem wstępnym formowania i
utrwalania pokojowych zachowań młodzieży studenckiej. Podkreślono znaczenie
poziomu szkolenia kadry pedagogicznej zaangażowanej w rozwój kompetencji
społecznych i emocjonalnych uczniów. Udział nauczycieli i członków personelu szkoły
w szkoleniach Lions Clubs International daje możliwość zdobycia nowej wiedzy i
umiejętności oraz świeżego spojrzenia na relacje z uczniami, ich rodzicami i ze sobą
nawzajem. Udowodniono, że uczenie się społeczno-emocjonalne poszerza zrozumienie
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zadań szkół, przekształcając je w podmioty społeczeństwa obywatelskiego, które
przyczyniają się do rozwoju podstawowych umiejętności życiowych dzieci.
Słowa kluczowe: trening społeczno-emocjonalny, inteligencja emocjonalna,
przemoc, zastraszanie, rozwój programu edukacyjnego, bezpieczne środowisko
uczenia się, partnerstwo z rodzinami, wolontariat.

~ 698 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

В’ячеслав Лоха, Анатолій Лоха

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС І ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ
Анотація. Висвітлено особливості організації освітнього процесу дозвілля
студентів і учнів Переяславського колегіуму. У Переяславському колегіумі основна
увага приділялася вивченню гуманітарних дисциплін, опануванню латини,
поетичної та ораторської стилістики на основі античної і християнської літератури,
латинської, грецької, російської, польської, а також української книжної та
слов’янських мов. Не залишалася поза увагою і класична література. Водночас
учні вивчали арифметику, геометрію, нотний спів, катехізис. У вищому
філософському класі (відкритому 1773 р.) особлива увага приділялася вченню
Аристотеля, з другої половини ХVІІІ ст. – А. Баумейстера. У богословському
(заснованому 1781 р.) перше місце посідала система Ф. Прокоповича і
православне сповідування католицької східної церкви та книга про посади людини
і громадянина. Зміст навчання у семінарії в кінці XVIII – на початку XIX ст.
змінився.
Зокрема,
філософію
доповнили
історією
філософії,
логікою,
метафізикою, руською історією за М. Щербатовим і «Летописцем» М. Ломоносова.
Важливим є той факт, що з філософії писали дисертації латинською та російською
мовами. Богослов’я вивчали за методикою С. Лебединського. При вивченні цього
курсу читалася Біблія і «кормчая» книга та писалися дисертації й проповіді. У
семінарії періодично проводилися приватні і відкриті виступи та диспути. Із
необов’язкових філологічних предметів викладалася французька, німецька і
польська мови. У 1802 р. Вихованці в вищих класів вивчали основи лікарської
науки. При семінарії існував музичний курс або нотний клас, в якому вивчали
співи, церковний і пасхальний устрій. Традиційно, навчання у семінарії, як і в
попередній період у колегіумі, тривало близько 11 – 12 років. Починаючи із 70–
80-х рр. XVIII ст., у навчальному закладі існував диференційований поділ на
початкові, середні та вищі ступені освіти, що засвідчило зміни статусу
семінаристів, зокрема студентами називалися вихованці, що навчалися у вищих
класах, всі інші – учнями. Переяславські вихованці мали духовні цінності та
глибоко вірили в Бога, адже головними заходами морально-виховного
спрямування були молитви, читання та пояснення законовчителем Євангелія й
Біблії, відвідування церковних богослужінь. Учні, які навчалися у Переяславі
популяризували народні звичаї та ігри українців з метою національнопатріотичного виховання молоді. На основі вивчення джерельної бази авторами
виявлено
специфіку
функціонування
навчального
закладу,
а
також
схарактеризовано соціальний склад та динаміку чисельності вихованців. У
Переяславському колегіумі здобували освіту представники різних верств соціуму –
вихідці з сімей духовенства, козацької верхівки, урядовців магістрату, купецтва,
рядового козацтва, міщан та селян. Близько половини учнів складали вихідці з
малозабезпечених сімей. Значна частина колегіантів походила з відомих
покозачених шляхетських родин Гетьманщини, які за походженням були
іноземцями з Волощини (Придунав’я) та Польщі. Чисельність вихованців семінарії
з 1800 р. коливалася від 700 до 800 осіб.
Ключові слова: Переяславський колегіум, студенти, учні, вихованці, клас,
навчання.
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Вступ. Заснування Переяславського колегіуму було пов’язано з
розвитком козацької держави на зламі XVII – XVIII ст., піднесенням
культури, формуванням національної системи освіти. За Гетьманщини
визначальним явищем у сфері освіти насамперед були формування
розгалуженої мережі початкових навчальних закладів, створення системи
спеціальної професійної освіти, становлення школи вищого типу. Початкова
освіта здобувалася переважно у парафіяльних або приходських школах, які
існували при церковних приходах й утримувалися коштом громад чи
церковних братств. У Переяславі така школа діяла при кафедральному
Вознесенському соборі, заснованому Іваном Мазепою у 1700 р.1. У
подальшому вона стала складовою новоствореного Переяславського
колегіуму (1738). В діяльності цього навчального закладу який
функціонував упродовж XVIII – початку XIX ст., можна виокремити чотири
етапи: перший – 1738–1785 рр., другий – 1785–1799 рр., третій – 1799–
1817 рр., четвертий – 1817–1862 рр.
Перший період – час становлення і розквіту Переяславського
колегіуму, чому сприяла діяльність його засновника А. Берла, інших
єпископів – І. Козловича, Г. Линцевського, І. Кондратковського. Для цього
періоду характерне матеріальне та кадрове облаштування закладу,
упровадження нових дисциплін, серед учнів помітні ознаки всестановості.
Колегіум стає одним із помітних центрів освіти в Україні. Другий період
характеризувався поступовою втратою демократичності засад. Зокрема
закриваються вищі
класи, скорочується викладацький склад, серед
вихованців спостерігається переважання вихідців з духовенства. Існувала
навіть загроза закриття навчального закладу. Упродовж третього періоду
спостерігалося помітне відродження демократичності діяльності закладу,
свідченням чому було розширення обсягу предметів та збільшення
чисельності викладачів та учнів, зумовлене зміною статусу колегіуму на
духовну семінарію. Упродовж четвертого періоду – відбувалася подальша
реорганізація семінарії на вузькостановий духовний заклад (1817–1862)2.
Із студії В. Демидовського, опублікованої на сторінках «Полтавских
епархиальных ведомостей» (1888), відомо, що від початку заснування
колегіуму (1738) його учні називалися студентами 3, а саме училище

1

Лоха В. А. Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини XVII–XIX
ст.: монографія. – Київ: «Міленіум», 2006. – С. 50; А. Т. Покровская церковь в Переяславе
/ А. Т. Киевская Старина. – 1883. – № 6. – С. 590.
2
Коцур В. П. Переяславський соціум на перехресті епох: люди, події, факти:
монографія / В. П. Коцур, О. І. Гуржій, В. А. Лоха. 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ:
ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – С. 199.
3
Демидовский В. Краткий исторический очерк состояния Переяславско-Полтавской
семинарии со времени основания (1738 г.) до преобразования. Полтавские епархиальные
ведомости (далі – ПЕВ). – 1888. – № 20. Часть неофициальная (далі – Ч. неоф.). – С. 750.
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викладачі («professorеs») називали «Collegio Berliana – Pereiaslaviae»4,
тобто Переяславський – Берліанський колегіум на честь його засновника –
єпископа
Арсенія
Берла.
Переяславський
колегіум
на
території
Гетьманщини продовжував кращі традиції Києво-Могилянської академії.
У Переяславському колегіумі основна увага приділялася вивченню
гуманітарних дисциплін, латини, поетичної та ораторської стилістики на
основі античної і християнської літератури. Навчання в закладі
розпочиналося з підготовчого класу – фари. У наступних трьох особливу
увагу приділяли вивченню латинської, грецької, російської, польської, а
також української книжної та слов’янських мов, класичної літератури.
Водночас учні вивчали арифметику, геометрію, нотний спів, катехізис 5.
За важливістю предметів вивчення класи поділялися на ординарні –
головні, відкриті з часу заснування закладу та екстраординарні – менш
важливі, другорядні, відкриті пізніше. У класі аналогії або фари вчили
читати й писати слов’янською, латинською, а потім – грецькою мовами. У
класі інфіми, перейменованому згодом на нижчий граматичний, навчали
учнів граматичного розбору. У граматичному, перейменованому у середній
граматичний, викладалася граматика мов, що вивчалися. У класі
синтаксими, перейменованому у вищий граматичний, надавалася перевага
перекладам з мов, що вивчалися, на російську і навпаки. У цих же нижчих
класах викладали катехізис, арифметику, нотні співи, а під кінець століття
– географію та священну історію.
На заняттях з поезії – мистецтва складання віршів – учнів навчали
правильнмому висловленню думок і складань речень, ознайомлювали їх з
усіма видами поезії. Необхідним доповненням при вивченні поезії
вважалася міфологія, яку потім опановували, вивчаючи також з другої
половини ХVІІІ ст. історію Гібнера. У цьому ж класі вивчення риторики
передбачало послідовну роботу над текстом виступу. Крім того,
викладалися правила складання листів та різних промов. До риторики
приєднали діалектику, яка була перехідною ланкою до філософії. З другої
половини XVIII ст. у риториці продовжували вивчати історію, а за
розпорядженням єпископа Гервасія вивчали ще православне сповідування
католицької східної церкви та книгу про посади людини і громадянина (до
відкриття вищих класів).
Під час навчання у вищому філософському класі (відкритому 1773 р.)
головна увага приділялася вченню Аристотеля, з другої половини ХVІІІ ст.
теоріями А. Баумейстера, а у богословському (заснованому 1781 р.) перше
4

Лазаревский А. Из семейной хроники Берлов (1672–1805). Очерки, заметки и
документы по истории Малоросии. Київ, 1899. – С. 106.
5
Лоха В. А. Переяславський колегіум // Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Історія.: наук. вид. Київ: «Київський університет»,
2005. – Вип. 80–81. – С. 98.
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місце посідала система Ф. Прокоповича і православне сповідування
католицької східної церкви й книга про посади людини і громадянина 6. У
навчанні прослідковувалася ступеневість освіти та різнобічність дисциплін,
що вивчалися. Таким чином, вихованці колегіуму здобували всебічну
гуманітарну освіту.
Зміст навчання у семінарії в кінці XVIII – на початку XIX ст.
структурувався на основі розпорядження Синоду 1798 р., що практично
було суголосним з навчанням у Києво-Могилянській академії, Чернігівській
та Харківській семінаріях7. Однак відмінністю було вивчення настанов
переяславського єпископа С. Лебединського. Тому у викладанні дисциплін
були певні особливості. Так, філософію доповнили історією філософії,
логікою, метафізикою, руською історією за М. Щербатовим і «Летописцем»
М. Ломоносова. Важливим є той факт, що з філософії писали дисертації
(латинською та російською мовами), проголошуючи їх з кафедри.
Богослов’я вивчали за методикою С. Лебединського. Під час вивчення
цього курсу читали Біблію і «кормчу» книгу, - писали дисертації й
проповіді, які виголошувалися. У семінарії періодично організовували
приватні і відкриті виступи та диспути. Із необов’язкових філологічних
предметів викладалася французька, німецька і польська мови. Зазначимо,
що з 1802 р. для вихованців вищих класів почали викладати основи
лікарської науки. При семінарії існував музичний курс або нотний клас, в
якому вивчали співи та церковний і пасхальний статус. Для вивчення
дисциплін у нижчих і середніх класах було відведено рік, для вищого
філософського – два, вищого богословського – три роки. Навчальні
посібники в цей період були друковані, але викладачі середніх і вищих
дисциплін видавали й свої наукові записки8. Традиційно навчання у
семінарії, як і в попередній період у колегіумі, тривало близько 11-12 років.
За списком учнів Переяславського колегіуму 1744 р. можна
проаналізувати
їхній
віковий
та
соціальний
склад,
а
також
охарактеризувати походження. Зокрема, вік наймолодших вихованців
становив 11 років, вони вивчали інфіму та граматику. Фару вивчали старші
учні віком від 17 до 25 років. Вікові межі колегіантів, що вивчали риторику,
коливалися від 16 до 25 років9. Бували випадки, коли студенти вищих
класів досягали навіть 30-річного віку і їх шанобливо називали «пан ритор
Шпаковський, пан філософ Микита». Вони носили довгі «козацькі» вуса,
мали зачіску «в кружок»; одягалися в жупани, підперезані шовковими
6

Демидовский В. Краткий исторический очерк. – С. 747–748.
Александрович В.С., Борисенко В.Й., Виврот Т.М. Українська культура другої
половини XVII – XVIII століть. Київ, 2003. – Т. 3. – 246 с.
8
Демидовский В. Краткий исторический очерк… – С. 770–772.
9
В. Г. Ученики переяславских славяно-латинских школ в 1744 г. // Киевская
старина. – 1888. – № 10. – С. 24–25.
7
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поясами, а в подорож брали каптан10. У списку наведено 15 прізвищ
вихованців, що належали до родин місцевої козацької старшини11. Також
значна частина колегіантів походила з відомих покозачених шляхетських
родин Гетьманщини, які згідно за походженням були іноземцями з
Волощини (Придунав’я) та Польщі 12.
Аналіз соціального складу учнів Переяславського колегіуму свідчить,
що в ньому здобували освіту представники різних станів тогочасного
суспільства – це вихідці з сімей козацької верхівки, урядовців магістрату,
духовенства, купецтва, рядового козацтва, міщан та селян. Половина учнів
складали вихідці з малозабезпечених сімей. Колегіум мав шість класів у
яких, наприклад у 1738 – 39 рр., навчалося 110 учнів: 30 опановувало
фару, 27 – інфіму, 11 – граматику, 24 – синтаксиму, 6 – поетику, 12 –
риторику. Серед тих, хто навчався, крім дітей священників, були й діти
осавулів,
сотників,
старостів,
двох
компанійських
полковників,
компанійських козаків, одного фактора полкового, але найбільше (45) –
міщан та посполитих.
Учні колегіуму походили з різних міст: Гадяча, Глухова, Конотопа,
Любича, Сум, Ніжина та навіть із Києва та Чернігова, де були свої освітні
заклади. Це свідчить про зростання авторитету Переяславського колегіуму
як великого освітнього центру в Гетьманщині. З часом помітно
спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів, – вихідців
світських верств населення у 1742 – 1743 рр. Так, із 136 вихованців,
духовенства – 75, світських – 62. У 1763 – 64 рр. виявляється переважання
світських (71), над духовенством – 6613. Тобто у 60-х роках XVIII ст.
співвідношення вихідців з духовенства та світських верств населення
залишалося приблизно на одному рівні. Зокрема у 1766 р. у колегіумі
навчалося 122 учні. Синів священників серед них було 67, дяків – 8,
шляхтичів – 7, козацької старшини – 20, козаків – 9, простолюдинів – 1114.
Проте вже на початку 70-х років XVIII ст. поступово збільшувалася
кількість учнів – вихідців з духовенства та зменшення світського елементу.
З 169 учнів з родин духовенства – 96, світських – 73. Так, на 1780 – 1785
рр. світських вихованців Переяславського колегіуму було лише 15 – 25%
серед загальної кількості учнів15.

10

Левицкий П. Прошлое переяславского духовного училища // Киевская старина. –
1889. – С. 435.
11
В. Г. Ученики переяславских славяно-латинских школ... – С. 24–25.
12
Лоха В.А. Козацькі полковники Переяслава XVII – XVIII ст.: походження,
привілеї, права. Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. Переяслав-Хм.,
2007. – Вип. 19. – С. 113.
13
Лоха В. А. Переяславський колегіум… – С. 99.
14
Українська культура другої половини XVII– XVIII століть… – С. 470.
15
Лоха В. А. Переяславський колегіум… – С. 99.
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Подібні процеси характерні для навчальних закладів Гетьманщини,
зокрема Чернігівського колегіуму 16, що пояснюється насамперед такими
чинниками:
 цілеспрямованою політикою російської
влади, яка прагнула
перетворити колегіуми в духовні семінарії;
 підтримкою Синодом та місцевими архієреями належного рівня освіти
серед духовенства;
 нововведеннями стосовно зайняття місця
священика не через
обрання приходом, як це було раніше, а через архієрейське призначення;
 зниженням змоги до освіти серед збіднілих верств населення у зв’язку
з погіршенням його економічного становища та посиленням кріпосного
права17.
Помітна тенденція до поступового зростання кількості семінаристів.
Чисельність вихованців семінарії з 1800 р., коливалася від 700 до 800 осіб,
що вдвічі більше попереднього періоду, коли нараховувалося близько 300–
400 учнів. Починаючи із 70 – 80-их рр. XVIII ст. у навчальному закладі
існував диференційований поділ на початкові, середні та вищі ступені
освіти, що засвідчує зміни статусу семінаристів, зокрема студентами
називалися вихованці, що навчалися у вищих класах, всі інші називалися
учнями18.
Зазначимо, що від 1785 р. і на початку XIX cт. навчальні програми
колегіуму, пізніше семінарії, відповідали підготовчим факультетам
західноєвропейських
університетів.
Стандарти
програм
колегіуму
орієнтувалися на підготовку як духовенства так і світських осіб, охоплюючи
культурно-освітні потреби різних категорій населення, тому навчання
базувалося на демократичних засадах19.
Після закінчення Переяславського колегіуму (у подальшому
реорганізованого у семінарію) її випускники працевлаштовувалися у різних
сферах. Одні, як того й вимагалося «Духовним регламентом», обіймали
церковні посади. Інші працювали на державній службі в козацьких полках
та канцеляріях. Деякі продовжували навчання в Чернігівському колегіумі та
Київській академії. Зокрема, списки студентів Києво-Могилянської академії
за 1736–1758 рр.20 дозволяють провести паралелі й зробити висновок, що
постійні зв’язки з Київською академією мали родини Бахчевських, Бурляїв,
Жуковських, Фаворських із Переяслава, які навчалися спочатку в
Переяславському колегіумі, а вже закінчували навчання в Києві. У 50–70-х
16

Травкіна О. І. Чернігівський колегіум (ХVІІІ ст.): автореф. дис... : канд. іст. наук:
07.00.01. Львів, 2003. – С. 11.
17
Лоха В. А. Духовенство, церкви та колегіум… – С. 67.
18
Демидовский В. Краткий исторический очерк… – С. 773–774.
19
Коцур В. П. Переяславський соціум на перехресті епох: люди, події, факти… – С. 204.
20
Списки студентів Києво-Могилянської академії // ІР ЦНБУ. – Ф. 160. – № 172.
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роках XVIII ст. серед переяславських випускників спостерігається
тенденція до вивчення медичних та інших наук у Петербурзі й Москві.
Очевидно, що початкові, медичні знання майбутні медики отримували саме
в Переяславі.
На початку XIX ст. авторитет Переяславської семінарії зміцнювався.
Це підтверджують такі факти:
 у 1803 р. із семінарії до Санкт-Петербурга вимагалося «для
образованія ста учителей к распространенію наук в имперіи» п’ять
студентів та у 1804 р. в медико-хірургічну академію також п’ять, хоча в
Петербурзі набиралося всього 50 осіб;
 митрополит Новгородський і Санкт-Петербурзький Амвросій просив
єпископа Сильвестра направити в його єпархію двох учителів семінарії для
призначення на посади, які
відповідають їхнім високопрофесійним
21
здібностям .
Переяславські студенти щорічно викликались для поповнення нових
курсів у Київській, Московській та Петербурзькій духовних академіях 22.
Деякі заможні переяславські родини мали можливість відправити на
навчання своїх дітей за кордон, що було на той час рідкістю. Зокрема,
старший син генерального судді Якима Семеновича Сулими Павло навчався
в найкращому європейському закладі – Геттінгенському університеті в
Німеччині, де в 1804 р. отримав докторський диплом 22.
Зі
стін
Переяславського колегіуму
вийшло багато відомих
особистостей, таких, як: Анастасій Романенко – Братановський – член
Академії Наук, Синоду, архієпископ Білоруський і Могилевський у 1797–
1805 рр., а пізніше – Астраханський. Він був вихідцем із дворянської
родини протоієрея містечка Баришівки Переяславського повіту. Ілля
Федорович Тимківський – професор, ректор Харківського університету.
Михайло Матвійович Херасков – ректор Московського університету,
відомий письменник і поет. Йосип Максимович Бодянський – професор
історії і літератури слов’янських мов Московського університету. Хома
Трохимович Тихорський – член Санк-Петербурзької академії наук, доктор
медицини. У колегіумі також вчився та працював Іван Васильович Леванда
– професор Київської академії та протоієрей Києво-Софіївського собору,
який
славився
надзвичайно
інтелектуальними
та
емоційними
23
проповідями . Випускниками колегіуму були також Федір Андрійович
Прохорович – головний лікар Чорноморського козацького війська, Памфило
Данилович
Юркевич
–
декан
історико-філософського
факультету
21

Демидовский В. Краткий исторический очерк… – С. 762.
Левицкий П. Прошлое переяславского духовного училища… – С. 443.
22
Сулимовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп, Войцеховичей XVII–XVIII
вв. Київ, 1884. – С. 148–149.
23
Лоха В. А. Духовенство, церкви та колегіум… – С. 74.
22
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Московського університету. Микола Васильович Дрозд-Бонячевський –
викладач історії та географії Московського університету, перекладач
Державної колегії закордонних справ. Федір Іванович Камінський –
археолог, першовідкривач палеолітичних пам’яток на території України.
Павло Гнатович Житецький – дослідник української мови та літератури,
викладач російської мови та літератури в Кам’янець-Подільському та
Петербурзькому університетах.
У духовній семінарії навчався (1835–1840) знаний етнограф,
фольклорист, письменник і педагог Матвій Номис (псевдонім – Матвій
Симонов, 1823–1901). Він також викладав у багатьох гімназіях України, був
чиновником у Петербурзі, Житомирі, Катеринославі. М. Номис значну
частину свого життя присвятив збиранню матеріалів про народний побут,
звичаї та обряди українського народу, записував зразки народної
творчості. Найвидатнішою його працею є велика збірка українських
народних прислів’їв та приказок (1864)24.
У 60–80-х рр. XIX ст. вийшли друком праці, в яких на основі справ
колишнього
Переяславського
церковного
управління
(консисторії),
метричних та указних кних, проповідних і клірових відомостей, спогадів
старожилів було здійснено історико-демографічний, краєзнавчий та
статистичний аналіз даних стосовно населення та навчання у Переяславі.
Місцеве вище духовенство саме тоді почало систематизовувати окремі
відомості з демографії, освіти та церковної історії й оприлюднювати
результати у виданні «Полтавские епархиальные ведомости», «Киевская
старина». Найбільше розкривали теми статті єпископа Парфенія (світське
ім’я – Памфіл Левицький)24 протоієреїв Д. Юзефовича25, І. Крамаренка26,
М. Терлецького27, священника Д. Зубкова28. Цікаво описує у 1889 р.
повсякденне життя переяславських студентів та учнів у XVIII ст. Памфіл
Левицький (1858–1922), який у 1880-х рр. був помічником доглядача
Переяславського духовного училища.

24

Коцур В. П. Переяславський соціум на перехресті епох: люди, події, факти… – С. 208.
Левицкий П. Прошлое переяславского духовного училища… – С. 424–444
25
Юзефович Д. Иерархия Переяславско-Полтавской епархии. Полтавские
епархиальные ведомости. – 1863. – № 15. – С. 88–96.; Юзефович Д. Иерархия
Переяславско-Полтавской епархии. Полтавские епархиальные ведомости. – 1863. – № 16.
– С. 121–127.
26
Крамаренко И. Описание Переяславской Петропавловской церкви // Полтавские
епархиальные ведомости. – 1875. – №15. – С. 657–666, 705–712.
27
Терлецкий Н. Успенская церковь в г.Переяславе. Полтавские епархиальные
ведомости. – 1879. – № 19. – С. 1163–1171.
28
Зубков Д. Покровская церковь г. Переяслава, Полтавской губернии. Полтавские
епархиальные ведомости. –1913. – №15. – С. 1073–1091; Зубков Д. Покровская церковь
г. Переяслава, Полтавской губернии. Полтавские епархиальные ведомости. – 1913. –
№17. – С. 1197–1209.
24
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Система виховання, як відомо, вирізнялася особливою суворістю.
Шмагання різками, так звана «березова каша» була звичним способом
покарання семінаристів за провину або погану успішність у навчанні, поряд
з іншими методами (ударами лінійкою по руках, поклонами, стоянням на
колінах або з піднятою догори важкою книгою тощо). Винуватців, як
правило, були «сікарії» («горячители») із числа «великовозрастных –
худших по успехам учеников»29.
Бурса або особливий «студентський» будинок (гуртожиток) поза
Вознесенським монастирем мав вигляд восьми невеликих житлових кімнат
для переважно бідних студентів, які утримувалися за церковні доходи та за
кошти благодійників. Крім цього, тут були кухня та дві комори.
Заможні колегіанти жили «за батьківський кошт» на винайнятих
квартирах (в будинках міщан), причому зазвичай мали за певну плату
інспекторів-репетиторів. Деякі колегіанти-сироти утримувалися коштом
приходів, закріплених за їхніми батьками30. На кожній квартирі префектом
призначалися відповідальні, так звані «директор, сеньйори та інспектор».
Перший із них відповідав за квартирантів; другий контролював порядок у
кімнатах; третій слідкував за підготовкою вихованцями уроків.
Для спостереження над поведінкою учнів у церкві та у класах
призначалися цензори: із їхньої групи обиралися найкращі за успішністю
колегіанти – «аудитори», які навіть могли опитувати вихованців на уроках,
якщо викладач не встигав цього зробити (оскільки клас налічував від 100
до 150 осіб). Перевіряючи рівень знань студентів, викладач і «аудитор» у
журналі робили помітки таким чином: «Scit (знає), nescit (незнає), non tota
(не усе знає), errabat (помилявся), aeger (хворий), prorsus nescit (зовсім
нічого не знає), absque (без...), тобто учень сидить вдома, без чобіт»31.
Класні аудиторії практично не опалювалися, тому під час зимових
морозів учні трохи зігрівалися різними гімнастичними вправами, а в бурсі
обігрівали приміщення лише раз у декілька днів 32.
Цікаво й те, що студенти в бурсі диференціювалися (у ранній період
існування колегіуму) за римським зразком. Вони розподілялися саме так:
«… Проживающіе въ нихъ (бурсі. – Авт.) школьники называются бурсаками.
Старшіе изъ студентовъ по воле ректора управляютъ другими, неся
величественное имя консуловъ ... Почтенное сословіе бурсаковъ образуетъ
въ маломъ виде великолепный Римъ, и консулъ управляетъ онымъ вместе
съ сенатомъ. В консулы избирается старшій изъ богослововъ, а прочіс
богословы и философы образуютъ сенат; риторы составляютъ ликторовъ
29

Левицкий П. Прошлое переяславского духовного училища… – С. 433.
Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольскои епархии (1733–
1785 гг. Полтава, 1908. – С. 73; С. 78–79.
31
Левицкий П. Прошлое переяславского духовного училища… – С. 434.
32
Там само. – С. 440.
30
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или исполнителей приговоровъ сенатскихъ. Поэты называются целлерами
или бегунами, которые употребляются на разсылки; прочіе составляютъ
плебеевъ или чернъ – простой народ. Если бы консулъ сделал какое
нибудь позорное дело, то сенаторы доносять о томъ ректору, и тотъ
немедленно снимаетъ съ него сей величественный санъ и наказавъ, по
мере вины ..., обращаетъ в званіе сенатора … »33. Як бачимо, було помітно
ознаки незначного студентського самоврядування. У приватному житті між
вихованцями зберігалась певна субординація. Зокрема, «фарист» повинен
був знімати шапку, демонструючи покірність перед «граматиком» й учнями
інших старших класів, «інфиміст» – перед «синтактиком»34.
Харчовий раціон студентів, які проживали в бурсі, переважно
складався з борщу або кулішу із пшона, який готувався на обід, оскільки,
за твердженням П. Левицького, вихованців не годували вранці та увечері.
Враховуючи скромність обідів, бурсаки часто іронізували: «Охъ! Охъ! Охъ!
Semper горохъ, quоtidie каша – miseria наша!»35. Коли терпець уривався і
хотілось чимось поласувати, група бурсаків під керівництвом старшого
ритора або філософа ходила по дворах заможних місцевих мешканців.
Якщо господар виявляв згоду впустити їх у двір, колегіанти починали
заробляти собі на харч, наспівуючи вірші, гімни, церковні пісні, одночасно
всіляко вихваляючи «доблести хозяина»; взимку (під час різдвяних свят)
розігрувалися духовні інтермедії та різножанрові п’єси (особливою
популярністю користувалася «Максиміліана»). Задоволений і вдячний
господар традиційно наливав старшим філософам і богословам по чарці
горілки (існувала з цього приводу давня приказка риторам «нельзя»,
філософам «можно», а богословам «должно»). Іншим молодшим хлопцям
давали пряники або пиріжки, а в торбу щедра господиня могла покласти
ще і кусень сала, хліба, вареників, насіння тощо.
Такі своєрідні студентські «походи» сприяли не лише продовольчому
забезпеченню учнів, але й підтримували у Переяславі атмосферу
взаємодопомоги і святкового настрою. Траплялися випадки, коли студенти
вищих класів йшли у далекі подорожі, під час яких наймались працювати
домашніми вчителями до заможних родин, а потім після заробітків
поверталися знову до колегіуму36.
Цікаво, що традиційно щороку навесні 3-4 рази влаштовувалися
«рекреації» або гуляння, на які ректор або префект організовував
студентство. На відпочинок вони запасалися коржами, салом та іншою їжею
і веселою групою прямували до р. Альти, поруч с. Борисівки, або ж ішли у
Гояринів ліс (який належав ректору Ф. Домонтовичу), поблизу с. Чирське,
33
34
35
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цей звичай проіснував до 60-х рр. XIX ст. За колегіантами виїздили з міста
торговці, які везли на десяти возах калачі, бублики, пряники, ріжки,
квашені яблука, квас та інші ласощі. Згодом приїздили викладачі з
родинами та знайомими із міських жителів. Ректор розпочинав студентські
гуляння першим ударом м’яча, одночасно вихованці засвідчували свою
повагу йому складеними власноруч віршами, а також лунало, радісне
«ура». Після цього між учнями розпочинались веселі ігри та спортивні
змагання (біг, боротьба, гра в кеглі, довгу лозу, джгут, м’яч, кидали
доверху надутий з горохом воловий пузир та ловили на льоту тощо). Поряд
було чути семінарських музикантів, а в іншому місці співав хор, також «на
зеленому паркеті» влаштовувались танці. Заможні відпочивальники
скупляли ящиками солодощі та кидали «на жак» (хто упіймає). Надвечір
викладачі, що відпочивали поряд зі студентами, разом поверталися
додому37.
Релігійне виховання й життя вихованців проходило відповідно до
певних правил. Щоденно декілька студентів призначалось для читання й
співу під час богослужіння у Вознесенському монастирі, також усі учні
заходили «прикладываться къ мощамъ св. пр. муч. Макарія» (Святинею,
яка притягувала віруючих (знаходячись деякий час в цьому монастирі),
були
мощі
св.
Макарія
Токаревського,
архімандрита
(періоду
Б. Хмельницького)
Канівського
Овруцького
монастиря.
Старожили
говорили, що за життя Макарій мав дар зцілення хворих своїми молитвами.
Одному жителеві м. Канева Макарій нібито повернув зір свяченою водою.
Взагалі збереглася легенда, що перед його мощами відбувалися чудодійні
зцілення), який здавна вважався «патроном» колегіуму. У неділю та
святкові дні всі учні ходили на вранішнє богослужіння. «Заутреня»
розпочиналась о 2-3-й год. ночі, тому студенти, які проживали на
квартирах, боячись проспати, наймали так званих «будильников» із групи
бурсаків або з парубків-міщан. Останні ходили вночі по квартирах і будили
їх відчутним гуркотом у вікно й словесно виголошували: «Господа
студенты! Пора вставать до утрени!»38.
Висновок. В освітньому процесі та дозвіллі учні та студенти
Переяславського колегіуму вирізнялися тим що намагалися чітко
дотримуватися правил навчального закладу, а також підтримувати традиції
які передавалися попередниками з покоління в покоління. Незважаючи на
усі труднощі тогочасного повсякдення (скромність харчового раціону,
вимогливість педагогів, вранішнє богослужіння, холод в аудиторіях та бурсі
під час зимових морозів) студентське життя було доволі насичене і посвоєму цікаве. Переяславські вихованці мали духовні цінності та глибоко
37
38

Там само. – С. 436 – 437.
Там само. – С. 437.
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вірили в Бога, адже головними заходами морально-виховного впливу на їх
були молитви, читання та пояснення законовчителем Євангеліє й Біблії,
відвідування церковних богослужінь. Студенти здобували різносторонні та
глибокі знання із богослов’я, філософії, літератури, філології, поезії,
ораторського мистецтва, історії, географії, математики, геометрії, музики,
логіки, тощо. Під час періодичних студентських розваг відчувався
нерозривний зв'язок між учнями та викладацьким складом, панувала
атмосфера святковості, спортивного азарту, дозвілля та приємного й
цікавого відпочинку. Учні, що навчалися у Переяславі, популяризували
народні звичаї та ігри, що були традиційними для українців з метою
національно-патріотичного виховання молоді. Вихованці колегіуму також
залишили помітний слід в житті переяславців, оскільки їхні пісні, мотиви й
вислови вплинули на мовлення і культуру міських жителів.
За Гетьманщини Переяславський колегіум мав важливе освітнє
значення, де працювали представники викладацької еліти та навчалися
особи з різних станів тогочасного соціуму. До 60-х рр. XIX ст. він був
провідним освітнім закладом Лівобережної України і забезпечував потреби
регіону
в
професійних
кадрах-учителях,
церковнослужителях
та
службовцях державних установ. У 1862 р. колегіум Переяслава
переводиться в губернську Полтаву, лише залишається її колишня
складова – духовне училище. Отже, в освітніх традиціях та духовному
житті Переяслава зберігся нерозривний зв'язок сьогодення з далеким
минулим, пережитим в історичному поступі.
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Viacheslav Lokha, Anatolii Lokha

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROCESS AND EXPERIENCE
OF STUDENTS AND PERSONS OF THE TRANSISTOR COLLEGE
Summary. The article covers the educational process and leisure of students
and students of the Pereiaslav college. The Pereiaslav Collegium focused on the study
of humanities, the mastery of Latin, the development of poetic and oratorical stylistics
on the basis of ancient and Christian literature. Particular attention was devoted to the
study of Latin, Greek, Russian, Polish, as well as Ukrainian books and Slavic
languages. Literature was not overlooked, especially classical. Along with this,
students studied arithmetic, geometry, music singing, catechism. In higher education
The philosophical class (open in 1773) focuses on Aristotle's doctrine until it was
replaced from the second half of the eighteenth century. A. Baumeistar, and in the
theological (based in 1781) the first place was occupied by Theophanes Prokopovych's
system and the Orthodox confession of the Catholic Eastern Church and the book on
the positions of man and citizen. The structure of study in the seminary in the late
XVIII - early XIX century. somewhat changed. In particular, the philosophy was
supplemented by the history of philosophy, logic, metaphysics, Russian history by
M. Shcherbatov and the M. Lomonosov's «chronicler». Important is the fact that they
wrote about philosophy dissertations (in Latin and Russian languages), proclaiming
them from the department. As for theology, they studied it according to S.
Lebedinsky's method. When studying this course, the Bible and the "feeding" book
were read and written dissertations and sermons were made. Seminaries periodically
held private and open speeches and disputes. From the optional philological subjects
taught: French, German, and Polish. In 1802, for pupils of higher classes began to
teach the basics of medical science. At the seminary, there was a musical course or
music class in which he studied singing and church and Easter statutes. Traditionally,
~ 711 ~

VIII Українсько-польський / Польсько-український науковий форум «Освіта для миру» – 2019

studies in the seminary, as in the previous period in the collegium, lasted about 11 12 years. Beginning from the 70's and 80's of the XVIII century. In the educational
institution there was a differentiated division into primary, secondary and higher
levels of education, which testified to changes in the status of seminarians, in
particular, students were called pupils who studied in higher classes, all others were
called students. Pereiaslav pupils had spiritual values and deeply believed in God,
because the main measures of moral and educational influence on them were prayers,
readings and explanations by the law-maker of the Gospel and the Bible, visiting of
the church worship Students who studied in Pereiaslav popularized popular customs
and games that were created by Ukrainians for a kind of national-patriotic education
of youth. On the basis of special literature, the authors find out the peculiarity of the
functioning of the educational institution, as well as the social composition established
and the dynamics of the number of pupils is shown. In Pereiaslav College,
representatives of different classes of the contemporary society were educated - they
came from families of the clergy, the Cossack elite, government officials Magistrate,
merchants, ordinary Cossacks, townspeople and peasants. About half of the students
were natives of low-income families. Also, a significant part of the collegialists
belonged to well-known homosexual gentry families of the Hetmanate, who, according
to their genealogy, were foreigners from Voloshchina (Danubian) and Poland. The
number of pupils in the seminary since 1800 ranged from 700 to 800 people.
Key words: Pereiaslav college, students, pupils, class, studying.
Wiaczesław Łocha, Anatolij Łocha

PROCES EDUKACYJNY I SPĘDZENIE CZASU WOLNEGO PRZEZ
STUDENTÓW I UCZNIÓW KOLEGIUM W PEREJASŁAWIE
Streszczenie. Artykuł obejmuje proces edukacyjny i czas wolny uczniów i
studentów kolegium Perejasławskiego. Kolegium Perejasława skupiało się na studiach
humanistycznych, opanowaniu łaciny, rozwoju stylistyki poetyckiej i oratoryjnej na
podstawie literatury starożytnej i chrześcijańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na
naukę łaciny, greki, rosyjskiego, polskiego, a także ukraińskiej książki i Języki
słowiańskie. Literatura nie została przeoczona, zwłaszcza klasyczna. Wraz z tym
studenci studiowali arytmetykę, geometrię, śpiew muzyczny, katechizm. Studiując w
wyższej klasie filozoficznej (otwartej w 1773 r.), Główną uwagę zwrócono na doktrynę
Arystotelesa, dopóki nie została zastąpiona z drugiej połowy XVIII wieku. Baumeistar,
aw teologicznym (z 1781 r.) Pierwsze miejsce zajmował system Teofanesa
Prokopowicza i prawosławne wyznanie katolickiego Kościoła wschodniego oraz książka
o stanowiskach człowieka i obywatela. Struktura studiów w seminarium pod koniec
XVIII - na początku XIX wieku. trochę się zmieniło. W szczególności filozofia została
uzupełniona historią filozofii, logiki, metafizyki, historii rosyjskiej Szczerbatowa i
„kronikarza” Łomonosowa. Ważny jest fakt, że pisali rozprawy z filozofii (w języku
łacińskim i rosyjskim), ogłaszając je z wydziału. Jeśli chodzi o teologię, studiowali ją
zgodnie z metodą S. Lebedinsky'ego. Studiując ten kurs, czytano Biblię i księgę
„karmienia”, a także pisano rozprawy i kazania. Seminaria regularnie organizowały
prywatne i otwarte przemówienia i spory. Od opcjonalnego Nauczane przedmioty
filologiczne: francuski, niemiecki i polski. W 1802 r. Uczniowie klas wyższych zaczęli
uczyć podstaw nauk medycznych. W seminarium odbył się kurs muzyczny lub lekcja
muzyki, w której studiował śpiew i statuty kościelne i wielkanocne. Tradycyjnie studia
w seminarium, podobnie jak w poprzednim okresie w kolegium, trwały około 11-12
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lat. Począwszy od lat 70. i 80. XVIII wieku. w szkole istniał zróżnicowany podział na
poziomy wykształcenia podstawowego, średniego i wyższego, co świadczyło o
zmianach w statusie seminarzystów, w szczególności uczniowie byli nazywani
uczniami, którzy studiowali w wyższych klasach, wszyscy inni zostali nazwani
uczniami. Uczniowie Pereiaslavla mieli wartości duchowe i głęboko wierzyli w Boga,
ponieważ głównymi miernikami wpływu moralnego i wychowawczego na nich były
modlitwy, czytania i wyjaśnienia ustawodawcy Ewangelii i Biblii oraz uczęszczanie na
nabożeństwa. Studenci, którzy studiowali w Perejasławie, spopularyzowali popularne
zwyczaje i gry, które Ukraińcy stworzyli dla swego rodzaju narodowo-patriotycznej
edukacji młodzieży. Na podstawie specjalnej literatury autorzy dowiadują się o
specyfice funkcjonowania instytucji edukacyjnej, a także o ustalonym składzie
społecznym i dynamice liczby uczniów. W Kolegium Perejasławskim kształcili się
przedstawiciele różnych klas współczesnego społeczeństwa - pochodzili oni z rodzin
duchowieństwa, elity kozackiej, sędziów, kupców, zwykłych kozaków, mieszczan i
chłopów. Około połowa uczniów pochodziła z rodzin o niskich dochodach. Ponadto
znaczna
część
kolegialistów
należała
do
znanych
rodzin
hetmanatów
homoseksualnych, którzy zgodnie z ich genealogią byli cudzoziemcami z Wołochchiny
(Dunaju) i Polski. Liczba uczniów w seminarium od 1800 r. Wahała się od 700 do 800
osób.
Słowa kluczowe: Pereyaslavsky college, studenci, uczniowie, uczniowie, klasa,
studia.
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педагогічних наук України.
Грищенко Іван – доктор економічних наук, професор, дійсний член
(академік) Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського
національного університету технологій та дизайну.
Губань Радим – доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий
співробітник відділу організації наукових досліджень Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова.
Гуржій Андрій – доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік)
Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник
Лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної
освіти Національної академії педагогічних наук України.
Дічек Наталія – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу
історії та філософії освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних
наук України.
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Дудар Василь – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та
культури України Державного закладу вищої освіти «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Дунець Василь – кандидат політичних наук, методист Національного
центру «Мала академія наук України».
Дяченко Людмила – кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної
академії педагогічних наук України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта ХХІ століття» Національної академії педагогічних наук України.
Засенко В’ячеслав – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
(академік) Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії
педагогічних наук України.
Клим Мар’яна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач
кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка.
Ковальська Катерина – кандидат історичних наук, доцент Державного
закладу вищої освіти «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди».
Ковтун Оксана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки,
теорії і методики початкової освіти Державного закладу вищої освіти «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Котун Кирил – кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної
академії педагогічних наук України, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта ХХІ століття» Національної академії педагогічних наук України.
Коцур Віктор – доктор історичних наук, професор, дійсний член (академік)
Національної академії педагогічних наук України, ректор Державного закладу
вищої освіти «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди».
Коцур Леся – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри
політології
Державного
закладу вищої
освіти
«Переяслав-Хмельницький
Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Кремень Василь – доктор філософських наук, професор, дійсний член
(академік) Національної академії наук і Національної академії педагогічних наук
України, Президент Національної академії педагогічних наук України.
Кучай Олександр – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Кучай Тетяна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца
Ракоці ІІ.
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Кушерець Василь – доктор філософських наук, професор, членкореспондент Національної академії педагогічних наук України, голова правління
Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України.
Лісничий Василь – кандидат філософських наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу інформаційних і комунікаційних технологій
Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.
Лоха Анатолій – старший викладач кафедри математики, інформатики та
методики викладання, керівник центру тестових технологій і моніторингу якості
освіти Державного закладу вищої освіти «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Лоха В’ячеслав – кандидат історичних наук, доцент кафедри географії,
екології та
методики навчання,
керівник Навчально-наукового
центру
генеалогічних досліджень та історичної регіоналістики Державного закладу вищої
освіти «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди».
Ляшенко Олександр - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
(академік) Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар
Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук
України.
Максименко Сергій – доктор психологічних наук, професор, дійсний член
(академік) Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту
психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України.
Матвієнко Ольга – доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент Національної академії педагогічних наук України, проректор з
наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету.
Мельник Марина – кандидат педагогічних наук, завідувач відділу
діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини Національної академії
педагогічних наук України.
Міленіна Мілєна – кандидат філологічних наук, керівник відділу
проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини Національної
академії педагогічних наук України.
Нежива Ольга – доктор філософських наук, доцент кафедри сучасних
європейських
мов
Київського
національного
торгівельно-економічного
університету.
Поліхун Наталія – кандидат педагогічних наук, провідний науковий
співробітник Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних
наук України.
Помиткін Едуард – доктор психологічних наук, професор, завідувач
відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна Національної академії педагогічних наук України.
Помиткіна Любов – доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету.
Попова Марина – кандидат технічних наук, завідувач відділу створення та
використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру
«Мала академія наук України».
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Прохоренко Леся – доктор психологічних наук, заступник директора з
науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України.
Регейло Ірина – доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник, начальник науково-організаційного відділу апарату Президії
Національної академії педагогічних наук України.
Саух Ірина – доктор економічних наук, професор кафедри економіки,
менеджменту і маркетингу Житомирського державного університету імені Івана
Франка.
Саух Петро – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент
Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар Відділення
вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
Свириденко Денис – доктор філософських наук, доцент, професор
кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова.
Сисоєва Світлана – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
(академік) Національної академії педагогічних наук, академік-секретар Відділення
загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук
України.
Скотна Надія – доктор філософських наук, професор, ректор
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Сліпухіна Ірина – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної
фізики Національного авіаційного університету.
Степаненко Микола – доктор філологічних наук, професор, ректор
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
Стрижак Олександр - доктор технічних наук, заступник директора з
наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України».
Топузов Олег – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
Національної академії педагогічних наук України, віце-президент Національної
академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки Національної
академії педагогічних наук України.
Філіпчук Георгій – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
(академік) Національної академії педагогічних наук України, перший заступник
Голови Всеукраїнського товариства «ПРОСВІТА» імені Тараса Шевченка.
Філіпчук Наталія – кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних
наук України, докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна Національної академії педагогічних наук України, член кафедри ЮНЕСКО
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Національної академії педагогічних
наук України.
Хакан Гюлерче – доктор соціологічних наук, кафедра соціології
університету Харран у Туреччині.
Хоменко Гліб – аспірант Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова.
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Чернецький Ігор – кандидат педагогічних наук, завідувач відділу
створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала
академія наук України».
Чернов Борис – кандидат педагогічних наук, професор Державного
закладу вищої освіти «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди».
Щеглов Андрій – кандидат історичних наук, провідний науковий
співробітник науково-дослідної лабораторії військово-історичних досліджень
Наукового центру Сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного.
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