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«Цифрове суспільство доцільно розглядати як новий етап розвитку людської цивілізації, що 

характеризується, у першу чергу, високою конвергенцією комунікаційних процесів, яка забезпечується 

наукоємними, високотехнологічними засобами» [1, С. 89].

Процеси становлення цифрового суспільства продукують нове соціокультурне середовище, яке суттєво 

впливає на комунікаційний та діяльнісний аспекти існування людини в суспільстві. Основним капіталом, 

засобом виробництва і ресурсом цифрового суспільства є інформація, яка постійно примножується завдяки 

інноваційнимвіртуально-мережевим технологіям. Завдяки механізмам віртуально-мережевої самоорганізації 

змінюється поведінка, діяльність і навіть форма мислення людини за межами інформаційно-комунікаційного 

середовища. Тобто в соціокультурному просторі на свідомість індивіда здійснюється потужний вплив, в 

результаті чого змінюється сприйняття ним картини світу, формування якої відбувається як наслідок освітньої 

діяльності та розвитку наукової думки.

Отже, поява нової парадигми ефективного існування цифрового суспільства формуємодернові 

уявлення про картину світу, змінюється сприйняття людиною самої себе та свого місця у суспільстві, в якому 

вона існує. [4]

Освіта і наука, як дві частини одного цілого, є невід’ємними складовимикультури та формують 

своєрідний соціальний інститут. Крім того, соціокультурнийвимір сучасної науки виконує по відношенню до 

суспільства і культурі важливі завдання, без здійснення яких гармонійний розвиток цих сфер неможливий. 

Соціокультурна складова науки породжує її етичну, моральну і ціннісну наповненість. Розкриваються 

не тільки інтелектуальні можливості науки, а й з’являються питання етичного і морального вибору, особистісні 

(суб’єктивні) аспекти прийняття рішення, проблеми колективної наукової співпраці тощо. Наука –

інтерсуб’єктивна, вимагає співпраці багатьох людей. Жоден вчений не може не спиратися на досягнення своїх 

колег, уявлень про історичну й соціальну свідомість, міркувань про особистісний портрет ученого, когнітивні 

механізми пізнання і мотивації наукової діяльності. Наука як соціокультурний феномен має не тільки 

позитивні, але й негативні наслідки свого розвитку, коли застосування науки втрачає моральний і гуманітарний 

зміст. Очевидним є той факт, що соціокультурна регуляція науки здійснюється через суспільну систему освіти 

(виховання, розвиток, навчання), управління, ідеологію, політику. Наука, що розуміється як соціокультурний 

феномен, відповідає рівню цивілізаційного розвитку[2].

Отже, соціокультурний вимір сучасної науки, незважаючи на реально існуючу кризу гуманітарного 

напрямку науки, включає в собі сподівання щодо вирішення багатьох суспільно-значимих проблем сьогодення, 
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бо, нажаль,суспільство досягло такого етапу свого розвитку, що не помічати наявністьочевидних фактів 

економічної, екологічної, епідеміологічної, енергетичної, інформаційної криз, а також стрімким загостренням 

національних, політичних, релігійних та соціальних конфліктів в багатьох регіонах планети – не 

можливо.Перспективність вдалого подолання цих криз і конфліктів, у більшій мірі визначається рівнем 

наукового розвитку, освіченості та культури цивілізації. 

Очевидним є той факт, що суб’єкти освітньої та науково-дослідної  діяльності впливають на 

соціокультурні процеси, причому не тільки позитивно.З’являється протиріччя між системою освіти і розвитком 

продуктивних сил суспільства (освіта відстає від зростаючих суспільних потреб). Ці протиріччя  посилюють 

проблеми у сферах економіки, екології, медицини, соціального життя, які призводять до кризових явищ і в 

науці. Певна кількість освітян-науковців вбачають у «консерватизмі» системи освіти і науки певний відсоток 

стабільності та сталого розвитку суспільства, але ж насправді, «консерватизм» освіти стримує розвиток не 

тільки системи освіти, а й інших елементів соціокультурного простору. Тому освіта як соціокультурний 

феномен може виконувати як відтворюючу, так і розвиваючу функцію, якіперіодично повиннізмінювати одна 

одну, причому пріоритет тієї чи іншої функції є історично і соціально-конкретно мінливим [3,С. 54].

В процесі реалізації цього складного завдання (виникнення та подолання кризових 

ситуацій)необхідною умовою є встановлення різновекторних стосунків між різноманітними науковими 

осередками і спільнотами. Міжнародне наукове та освітянське співробітництво сприяє взаєморозумінню між 

країнами, націями, народами. Завдяки такій  співпраці досягається: оптимізація наукової діяльність та 

просвітництва, якісприяють створенню глобальних баз науково-технічного знання, художньої творчості тощо; 

достатньо високий рівень міжцивілізаційної, полікультурної комунікації, що уможливлюється тільки  завдяки 

толерантному ставлення до іншого світогляду, традицій, історії, системи цінностей, моральних норм. Цей 

перший крок повинне бути обґрунтований конкретними концепціями, розробками, програмами, які б 

підвищували авторитет наукової діяльності в суспільстві, щодо гуманітарної соціокультурної цінності науки як 

феномену високого потенціалу толерантності тощо. А усвідомлення соціумом комунікаційної ролі науки має 

призвести до подолання багатьох тенденцій, факторів і чинників, наприклад: зародження і розвитку 

міжцивілізаційних конфліктів та інших проблем і наслідків глобалізації[2].

Подальший розвиток суспільства [5] безпосередньо залежить не просто від піднесення наукового 

знання, а від загально-цивілізаційного усвідомлення ролі науки як соціокультурного та інтеграційно-ціннісного 

феномену, здатного долати будь-які чинники і фактори цивілізаційних криз та конфліктності.
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На сучасному етапі розвитку України, коли на зміну індустріальному (суспільству виробників і споживачів) 

приходить інформаційне суспільство (суспільство послуг), уже не потрібні працівники, зайняті на виробництві, 

натомість гостро бракує фахівців у галузі надання послуг. Своєю чергою, в науці відбувається перехід до 

людиновимірних об’єктів, які є складними системами (самоорганізованими, нелінійними, неврівноваженими та 

відкритими). 

Сучасна технонаука, як і гуманітарні технології, орієнтовані на перетворення людини та розширення її 

можливостей, стають двигуном економічного зростання країн завдяки впровадженню міждисциплінарних 

досліджень. Так формується новий спосіб життя, з’являються нові звички, потреби, інтереси, цінності, тобто 

змінюється саме соціальне середовище людини; збільшується обсяг і кількість послуг / обов’язків, які вона 

перекладає на плечі інших. Усе це спричиняється до того, що людина змінює та переорієнтовує свої 

засадничі навички й уміння, тобто, як слушно зауважує Людмила Горбунова, відбувається глобальний рух, 

який змушує освіту перетинати межі набутих знань та навичок, які були характерні для економічного дискурсу 

1960-х рр. [1, с. 378] та призводили до появи феномену «напівзнайства». Відомий філолог і культуролог Дмитро 

Ліхачов з цього приводу зазначав: «Немає нічого небезпечнішого за напівзнайство! Напівзнайки впевнені, що 

вони знають усе або, принаймні, найголовніше і діють нахабно та безкомпромісно. Скільки людей було 

викинуто цими напівзнайками на вулицю!» [6, с. 5]. 

Наразі постала нагальна потреба змінити пріоритети освітньої галузі з метою підготовки фахівця, коло знань 

якого не буде обмежене лише раз і назавжди заданими вузькопрофільними дисциплінами, здатного сприймати 

зміни, впливати на них, а також змінювати самого себе, тобто набувати нових навичок і вмінь, навчатись 

упродовж усього життя. Тут, на людину чигають дві небезпеки: забути про себе (людина, закинена в цей світ, 

як у Жана-Поля Сартра) і тільки змінюватись, адаптуватися, засвідчувати здатність до метаморфоз (як Ніколай 

Ставрогін у «Бісах» Федора Достоєвського) або залишатися самою собою, а отже, незрозумілою, відкиненою, 

забутою [5, с. 305]. «От чому про людину можна говорити як про своєрідний орган самопізнання природи; її 

пізнання безпосередньо і опосередковано впливає не тільки на процес глобального перетворення 

навколишнього світу, але й на багатовіковий процес самовідтворення людства у світі» [7, с. 62]. 

Проте перспективи не такі вже й похмурі. Кількісно і якісно змінюється економічна, маркетингова й 

управлінська система; формується запит на якісні (на тлі зменшення кількісних) показники для всіх 

спеціальностей; постають нові вимоги: вміння працювати в команді, рефлексивність, відповідальність за 

власний вибір, комунікабельність, мобільність тощо. Відповідні якості іє трансверсальними компетенціями, що 

їх, на нашу думку, має формувати нова освітня парадигма завдяки впровадженню міждисциплінарних 

досліджень. До них також належать: «критичне мислення», «рефлексивне мислення», «обґрунтоване і 

ненасильницьке прийняття рішень», «комунікативні навички», «співпраця». Серед комунікативних, інтер- та 


