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Болонського процесу має слугувати стимулом для розвитку науки, а звідси -  і 

вищої освіти.

4

„ Троїцька Т.С., к. філос. н.
Мелітопольський державний педагогічний університет

У ПОШУКАХ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОАОЛОГІЧНИХ ЕКСПЛІКАЦІЙ 
СУЧАСНИХ ОСВГГНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: АО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

“Тільки освічені вільні”, - проголосив у свій час Епіктет. “Освіта й наука 

-  це обличчя держави”, -  говорять сьогодні політики. У філософських пошуках 
істини та сутності речей освіта й наука сприймаються як процес і результат 

надбання людиною свого образу в просторі культури.
У пошуку оптимальних та перспективних шляхів реформування освіти 

надзвичайно важливим стає розуміння традиційних і нових методологій 

пізнання та педагогічної діяльності. Цій проблемі присвячено чимало наукових 

праць відомих дослідників питань сучасної освіти. Але більшість із них, на 
нашу думку, не виходять за межі педагогічних парадигм. У той же час 

залучення фахівців інших галузей людинознавства до педагогічного пояснення 

природи Ното ебисапбиз постає як необхідний і логічний процес, а звернення 

до філософської (фундаментальної) методологічної складової можна вважати 

імперативною вимогою.
Метою нашої доповіді є спроба проаналізувати певні філософсько- 

методологічні орієнтації навчання й виховання.
Відомо, що пошук методології починається там і тоді, де й коли метод, 

що використовується, ставиться під сумнів. Старі освітні принципи й настанови 

(до речі, не настільки старі, якщо вони до цього часу спрямовують діяльність 

більшості педагогів) в усьому їх різноманітті спираються на визначення 

варіативності головних пріоритетів навчання й виховання. Так, для класичної 

традиції педагогіки безсумнівно цінним є те, чого навчають (зміст освіти) •> 

відповідно, той, хто цього навчає. Людина ж, яка навчається, є головним 

предметом некласичного підходу.
Класицизм у філософії виводить знання про людину із загального
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уявлення про світ і людину як елемент Цього світу, другорядний та залежний 
від нього, а педагог слугує ;^ ише посередником, який передає отримані знання 

учню та являє собою корпор?ативнУ МУДРІСТЬ класиків, яких він озвучує, та вся 
його індивідуальна значуи*ість визначається майстерністю й адекватністю 
трансляції сталих позицій ‘̂ авторитетів”. Так, відоме висловлення Р.Декарта: 

“Sciencia potencia est” почш #ає бУ™ “господарем” учителя й учня. Останнього 

взагалі слід “окультурити” ^ иключно шляхом озброєння певною інформацією 

за допомогою детально опрацьованих програм і методик.
До речі, для класичн/ОГО підходу в навчанні й вихованні позитивною 

характеристикою стає фор^мУвання в Учнів ретроспективного історичного 
погляду на предмети та явиі**а> послідовність і логічність мислення, збереження 

спадковості в культурі тошо^
Сцієнтиська філософе*1™ освітня парадигма формувала, якщо можна так 

сказати, класичну людину, котРа визнає пріоритет надіндивідуального світу, 
будь то Logos, Бог, природа^ суспільство, держава, нація. Для неї світ постає як 

сума панівних абсолютів.
Урешті-решт, ця метс?Д°логія’ що спрямовує Людину на правильність, 

освіченість, еталонність, фо£?мУє в учасників педагогічного процесу психологію 

“другорядності”, “меншоварТ їост і” особистості, яка не прагне піднесення над 

встановленими функціями та рольовими статутами. Її пасіонарність 

виявляється кожен раз ^ КШ° необхідно приймати рішення та долати 

перешкоди. Homo educandu s перестає бути класичною Людиною лише тоді, 

коли відкриває для себе, що . всі прочитані книжки та прослухані лекції не дають 
відповіді на запитання “Щ о Робити тут і тепер?”, і тоді, коли Людина повинна 

розраховувати тільки на с^ебе в пошуках істини. Це в парадигмальному 

розуміння сприяє орієнтації^ 11 на некласичннй підхід, який чекає на глибоке 

переосмислення в сучасних сРСВІТНІХ трансформаціях.
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