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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  дослідження.  Початок  ХХІ  століття  позначився

продовженням тенденції до максимального пришвидшення людського життя.
Недарма сучасний глобальний соціум отримав назву «суспільство швидких
змін». Ключовою проблемою в таких обставинах стає те, наскільки готовою
входить кожна молода особа в такий світ. Завдяки чому може формуватися
дискурсивний світогляд молоді, який здатен реально підтримувати людину в
просторі  глобальних  трансформаційних  тенденцій.  З  нашої  точки  зору,
особливу  роль  тут  відіграє  освіта,  завдяки  якій  і  відбувається  базова
світоглядно-ціннісна підготовка особистості до життєдіяльності в складному
і змінному соціальному середовищі.

Якою має бути нова освіта, щоб надати кожній молодій людині потужну
феноменологічно-аксіологічну  підтримку  в  надзвичайно  динамічному,
нестійкому  та  сповненому  ризиків  інформаційно-глобалізаційному
середовищі  сучасної  цивілізації?  У цьому й  полягає  ключове  питання,  що
ставиться  в  дисертаційному  дослідженні.  В  українських  реаліях  воно
ускладнюється ще й тим, що наш вітчизняний соціум продовжує переживати
внутрішню посттоталітарну трансформацію. Такі обставини у поєднанні  із
зовнішньою  гібридною  агресією  суттєво  ускладнюють  і  процес
дискурсивного  визначення  світоглядно-ціннісних  орієнтацій  сучасної
української молоді.

Яким чином в таких обставинах має реформуватися вітчизняна система
освіти? Якими методиками і технологіями мають послуговуватися українські
освітяни? Саме проблематиці гуманістично-інноваційної педагогіки, суб’єкт-
суб’єктного навчання і виховання присвячено значну частину дисертаційного
дослідження.  Тільки  всебічна  теоретична  і  практична  актуалізація  даної
проблематики  дозволить  українській  освіті  вийти  на  сучасний  рівень
розвитку, який був би достатнім для формування повноцінного і адекватного
суспільно-освітнього дискурсу світогляду молоді в суспільстві швидких змін
та глобальної інформаційної динаміки.

Ступінь  розробленості  проблеми.  Для  філософії  світоглядна
проблематика  завжди  була  центральною.  В  концептуально-теоретичному
аналізі  ми  використовуємо  весь  той  доробок,  що  здійснено  класичною
філософією щодо визначення даної категорії, а також впливу цього феномену
на  суспільні  і  особистісні  феноменологічно-аксіологічні  прояви  людини
різних  епох.  В  той  же  час,  ключова  увага  приділяється  концепціям
некласичного і  постнекласичного характеру,  де враховані  новітні  соціальні
обставини,  від яких залежить формування світоглядного дискурсу сучасної
людини. Так, важливим концептуально-теоретичним підґрунтям стали праці
мислителів  ХХ століття  (К. Ясперса,  М.  Бердяєва,  Т.  Адорно,  Г.  Маркузе,
Ю. Габермаса,  Й.  Масуди,  Д. Белла,  А.  Тоффлера  та  ін.),  в  яких  гостро
ставиться  проблема  потрапляння  людини  в  нові  цивілізаційні  обставини,
однією  з  ключових  ознак  яких  стають  швидкі  суспільні  зміни.  Ще
актуальніше та гостріше ця проблематика ставиться в теоріях глобального,



інформаційного,  постіндустріального,  постмодерного  суспільства
Ж. Бодрійяра,  З. Баумана,  У.  Бека,  Г.  Бехманна,  Ж.  Дельоза,  Ж.  Дерріда,
Ж.Ф. Ліотара, М. Фуко, С. Фіша та ін.

Базовим концептуально-теоретичним фундаментом дослідження стали
праці  українських  філософів,  педагогів,  освітологів,  в  роботах  яких
актуалізується  проблематика  взаємозв’язку  та  взаємозалежності  освітньої
сфери зі складними, динамічними, багатомірними процесами і тенденціями,
що відбуваються в сучасному українському та глобальному соціумі. В даному
контексті  необхідно виділити імена таких науковців,  як В. Андрущенко,  В.
Бех, Є. Бистрицький, І. Бичко, І. Бойко, В. Ільїн, В. Кремень, С. Кримський,
В. Крисаченко, М. Михальченко, В. Огнев’юк, М. Попович, Є. Причепій, Л.
Чекаль та багатьох інших.

Серед дисертаційних досліджень, що були захищені в Україні в останні
десятиліття та мають зв’язок із нашою проблематикою, варто виділити такі
роботи: Степаненко Н.Б. «Мистецтво жити у суспільстві ризику:філософсько-
освітній  вимір»,  Дворніченко  Л.  «Професійна  орієнтація  у  суспільстві
ризику:  тенденції  самореалізації  особистості  у  світі  праці»,  Заліський  А.
«Філософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання сучасної
молоді  в  системі  ринкових  трансформацій»,  Коркішко О.  «Виховання
патріотизму  молодших  школярів  у  позаурочній  виховній  роботі»,
Михальченко  Н.  «Динаміка  розвитку  патріотичної  рефлексії  у  молодших
школярів»,  Гавлітіна  Т.  «Національно-патріотичне  виховання  підлітків  в
умовах позашкільного навчального закладу». Водночас варто відмітити, що в
сучасному  освітологічному  дискурсі  не  прямо  ставилася  проблематика
безпосереднього  взаємозв’язку  таких  феноменів,  як  соціум  швидких  змін,
освітня  система  та  дискурс  молодіжного  світогляду.  Саме  в  такому
формулюванні  актуальної  проблеми  й  полягає  теоретична  і  практична
новизна нашого дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Тема і
зміст  дисертаційного  дослідження  є  складовою  частиною  комплексної
науково-дослідної  теми  згідно  з  планом  науково-дослідних  робіт
«Філософські засади єдності гуманітарних, природничих і технічних завдань
в освіті сучасного вчителя» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки
України №732 від 27 жовтня 2006 р. та рішенням Вченої ради Національного
педагогічного  університету  імені  М.П.  Драгоманова  (протокол  №5  від  22
грудня  2006  р.),  у  межах  науково-дослідної  теми  кафедри  соціальної
філософії,  філософії  освіти  та  соціальної  політики  Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Філософська парадигма
глобальних  трансформацій  суспільства  і  освіти:  теоретичні  та  прикладні
аспекти» (державний реєстраційний № 0117U004972). Тема дисертаційного
дослідження  затверджена  Вченою  радою  Національного  педагогічного
університету  імені  М.П.  Драгоманова  (протокол  №  6  від  29  жовтня  2015
року).



Метою  нашого  дослідження є  осмислення  філософського,
феноменологічного  та  аксіологічного  змісту  освіти  та  новітніх  навчально-
виховних технологій в аспекті допомоги молодій людині щодо пристосування
до  складних  реалій  суспільства  швидких  змін.  Ми  ставимо  за  мету
актуалізацію інноваційно-гуманістичних технологій навчання і виховання як
базових  механізмів  формування  світоглядного  дискурсу  нових  поколінь
українців. 

Досягнення  поставленої  мети  потребує  вирішення  таких  конкретних
дослідницьких завдань:

 аналіз  фундаментальних  феноменологічно-аксіологічних
чинників,  пов’язаних  розгортанням  соціальних  процесів  в  суспільстві
надмірної інформаційної динаміки та швидких змін;

 уточнення  і  конкретизація  теоретико-методологічних  засад
вивчення  освітологічної  проблематики  в  контексті  світоглядного  дискурсу
соціуму швидких змін;

 визначення  феноменологічних,  аксіологічних,  соціально-
філософських, філософсько-освітніх аспектацій впливу навчання і виховання
на світоглядно-дискурсивну підготовку молоді до успішної самореалізації в
трансформаційному соціумі;

 розробка  концепуально-парадигмальних  положень  та  напрямів
розвитку української системи освіти в контексті компетентнісної підготовки
молоді до нових суспільних реалій;

 опрацювання  ключових  напрямів  реформування  та  розвитку
інноваційно-гуманістичних  методик  та  технологій  навчання  і  виховання  в
рамках компетентнісного підходу в освіті.

Об’єктом дослідження є  світогляд  сучасної  молоді  в  контексті  його
пристосованості до реальності соціуму швидких змін; 

предметом  освітня  система,  методики  і  технології  навчання  і‒
виховання, що мають стати ключовим інструментом формування дієвого та
ефективного світоглядного дискурсу молоді, що вступає в реалії суспільства
швидких змін.

Методологічні  засади  дослідження.  Дослідження  виконувалось  на
основі  загально-філософських і  наукових принципів,  зокрема,  системності,
обґрунтованості,  детермінізму,  практики.  Воно  здійснювалося  з
використанням  таких  методів  наукового  пізнання,  як  діалектика,  методів
структурно-функціонального  аналізу,  феноменології,  герменевтики,
мультидисциплінарних та освітологічних досліджень тощо.

Наукова  новизна  дослідження.  В  результаті  дослідження  автором
сформульовані висновки, які мають наукову новизну й виносяться на захист:

вперше:
 у вітчизняній  філософській  літературі  комплексно  поєднуються

такі теоретичні проблеми як перебування людини в соціумі швидких змін, її
компетентнісна  підготовка  до  таких  реалій,  а  також  потенціал  освітньої



системи  щодо  формування  адекватного  адаптаційного  світоглядного
дискурсу;

 системно вивчені та проаналізовані ключові чинники і фактори,
що сприяють чи навпаки перешкоджають сучасній  молодій  людині  набути
відповідних світоглядно-дискурсивних компетенцій для самоідентифікації та
самореалізації в соціумі швидких змін;

 визначається  сутність  та  практичні  вияви  інноваційно-
гуманістичних  технологій  освіти,  які  здатні  забезпечити  достатній  рівень
компетентнісної підготовки молоді до життєтворчості в глобальному соціумі
ризику та надшвидких змін;

 доведено,  що  інноваційно-гуманістична  парадигма  має  стати
ключовим  орієнтиром  подальшого  реформування  української  освітньої
системи;

уточнені:
 основні  ознаки  і  суперечності  освітньої  системи  України,  що

перешкоджають реальній підготовці молоді до сучасних соціальних реалій;
 принципи аналізу аксіологічних та етичних проявів ставлення до

виховної,  національно-патріотичної,  духовної  складової  в  структурі  змісту
освіти в нашій країні;

 принципи та орієнтири наповнення змісту виховних технологій,
орієнтованих  на  формування  особистісно-світоглядних  компетенцій  в
контексті  формування  цілісного  світогляду  учнівської  молоді  в
трансформаційному суспільстві;

додатковий розвиток отримали положення про:
 особливості  практичного  впровадження  нових  інноваційно-

гуманістичних,  суб’єкт-суб’єктних  технологій  навчання  і  виховання,
орієнтованих на  формування  науковоцентричного,  життєтворчого  дискурсу
світогляду молоді;

 необхідність  наповнення  новим  змістом  не  лише  навчальних
програм,  але  й  методик  громадянського  і  патріотичного  виховання,  які
особливо  важливі  у  складних  та  динамічних  обставинах  сучасного
українського трансформаційного соціуму;

 необхідність  визнання  докорінних  змін  та  реформ  в  стилі
навчання  в  новій  українській  школі  (орієнтація  навчального  процесу  на
практичні компетентності, необхідні молоді для адаптації та самореалізації в
складних реаліях суспільства швидких змін);

 категоріально-понятійний  та  дослідницько-аналітичний  апарат,
спрямований  на  концептуалізацію  освіти,  виховання,  самоосвіти  і
самовиховання  в  якості  ключових  фундаментальних  чинників  зростання
громадянсько-патріотичної культури української молоді.

Теоретичне  та  практичне  значення  дослідження.  Наукове
(теоретичне) значення нашого дисертаційного дослідження визначається його
науковою  новизною,  що  поглиблює  філософське  розуміння  сутності



світоглядно-дискурсивних  характеристик  навчання  і  виховання  сучасної
молоді  в  реаліях  соціуму  швидких  змін.  Особливе  практичне  значення
полягає  в  актуалізації  та  розробці  базових  навчально-виховних  технологій
інноваційно-гуманістичного  та  суб’єкт-суб’єктного  характеру  в  рамках
впровадження  та  застосування  компетентнісного  підходу  в  українській
освітній системі.

Апробація результатів дослідження.  Основні теоретичні положення,
практичні висновки та рекомендації, викладені в дисертації, обговорювалися
на засіданнях кафедри соціальної філософії,  філософії освіти та соціальної
політики  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
а також на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях
та  семінарах  різного  рівня,  як  от:  Всеукраїнський  науково-практичний
семінар «Філософська парадигма підготовки вчителя  для нової  української
школи»  (Київ  –  Біла  Церква,  2017);  Міжнародна  науково-практична
конференція «Філософія формування цілісного світогляду в сучасній освіті»
(Київ,  2017);  Міжнародна  наукова  конференція  «Освіта  і  особистість:
орієнтація на право // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність:
крізь  призму  часу  (до  100-річчя  Української  національно-демократичної
революції 1917-1921 р.р.)» (Київ, 2018); Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»
(Івано-Франківськ,  2018);  V  Ювілейна  міжнародна  науково-практична
конференція  «Наукова  еліта  у  розвитку держав»  (Київ,  2019);  Міжнародна
науково-практична конференція «Концептуальні, методологічні та практичні
проблеми соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики» (Київ,
2019).

Публікації. Основні положення, ідеї і висновки дисертаційної роботи
оприлюднені  у  шести  одноосібних авторських  публікаціях,  із  яких чотири
статті  у  фахових  виданнях,  затверджених  ДАК України  для  філософських
наук, та дві статті у фахових виданнях, винесених до наукометричних баз.

Структура  та  обсяг  дисертації зумовлені  змістом  і  метою
дослідження,  а  також  необхідністю  в  повному  обсязі  виконати  поставлені
концептуально-теоретичні  завдання.  Робота  складається  із  вступу,  двох
розділів (чотирьох підрозділів), висновків до кожного розділу та загальних,
списків  використаних  джерел  до  кожного  розділу  (у  кількості  141-го
найменування (71 – в першому і 70 – в другому розділі, з яких 16 є джерелами
іноземною  мовою).  Дисертаційна  робота  викладена  на  181  сторінці
машинописного тексту, з яких 19 сторінок − список використаних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовується  актуальність  теми,  з’ясовується  ступінь  її

опрацювання, визначаються мета і завдання дослідження, його методологічні
засади.  Сформульовано  основні  положення,  що  виносяться  на  захист,
охарактеризовано  наукову  новизну,  теоретичну  і  практичну  значимість
роботи, її апробованість, обґрунтовано структуру дисертації.



У  розділі 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження процесу
формування світогляду молоді» формулюється та обґрунтовується ключова
гіпотеза і проблематика дослідження. Вона полягає в тому, що становлення
людини  як  особистості,  підготовка  її  до  життя  в  реальному  суспільстві  є
безпосереднім завданням школи як основного інституту соціалізації. Школа
має  озброїти  учнів  знаннями,  сформувати  необхідні  компетенції,  виховати
цінності,  а  головне  –  сформувати  цілісний  світогляд  особистості,  який
забезпечить  її  орієнтацію в  природному і  соціальному середовищі,  уміння
користуватись знаннями, спілкуватись з людьми. Реалізація цього завдання в
сучасній  школі  носить  проблемний характер.  Як показує  практика,  досить
часто випускники школи реального життя не знають, а тому й входять в нього
з  вкрай  розпорошеними  орієнтаціями.  Формування  цілісного  світогляду  у
цьому контексті постає як одне з головних завдань оновлення (модернізації)
школи. Що ж таке «світогляд» і яку роль відіграє він в системі формування
людини як особистості?

Відповіді  на  це  питання  присвячено  підрозділ  1.1.  «Поняття
світогляду  у  світлі  сучасного  філософсько-педагогічного  дискурсу».
Світоглядна проблематика завжди була в центрі будь-якого філософського чи
соціально-гуманітарного  дискурсу.  Тільки  на  основі  розуміння
фундаментальних  параметрів  світобачення,  світовідчуття  і  світорозуміння
уможливлюється дослідження сутнісних властивостей людини тієї чи іншої
епохи. Неможливо уявити, чим живе сучасна людина (чи представник будь-
якого  іншого  історичного  періоду),  що  для  неї  є  невід’ємними  і
фундаментальними цінностями і аксіологічними орієнтирами, як вона буде
поводити  себе  в  певних  обставинах,  якщо  попередньо  не  з’ясувати
світоглядно-онтологічні  передумови  її  існування,  саморозуміння  і
самоздійснення.  І  якщо  сучасна  освіта  і  педагогіка  прагне  до  реальної
підготовки  людини  для  успішної  самореалізації  в  рамках  природної,
соціальної,  інформаційної,  культурної  і  цивілізаційної  реальності,  то
вибудовування теоретичного фундаменту такої підготовки має починатися з
повноцінного аналізу категорії «світогляд» в усіх її аспектаціях, пов’язаних із
сучасним станом як національного соціуму, так і людства в його глобальному
розвиткові.

В дисертації розглянуто класичні, традиційні визначення світогляду, а
також дослідивши змістовну і поліфонічну дискусію, що точиться в останні
десятиліття  навколо  цієї  категорії,  зроблено  висновок  про  важливість
актуалізації  світоглядно-ціннісної  проблематики  в  сучасному  філософсько-
педагогічному  дискурсі.  Здійснивши  структурний  (світовідчуття  і
світоспоглядання,  світосприйняття  і  світоуявлення,  світорозуміння  і
світопояснення),  функціональний  (когнітивна,  аксіологічна,  праксеологічна
функції) та змістовний (уявлення про світ і саму людину, про спрямованість
ходу  подій  у  світі,  сенс  людського  життя,  долю  країни  і  людства,
усвідомлення  принципів  та  ідеалів)  аналіз  категорії  «світогляд»,  показано,
наскільки  різноманітними  можуть  бути  підходи  до  її  визначення  та
розуміння.  Здійснивши  компаративний  аналіз  методологічних  підходів



«філософії  життя»,  екзистенціалізму,  постмодернізму,  космополітизму,
глобалістських теорій до світоглядної проблематики, доведено необхідність
розбудови нової філософсько-освітньої концепції,  ключовим завданням якої
було б визначення фундаментальних принципів і орієнтирів педагогіки нової
глобалізаційно-інформаційної доби. Ці принципи мають бути орієнтованими
на  те,  щоб  в  хаосі  інформаційних  уривків  та  імпульсів,  що  руйнують  та
фрагментують  світоглядне  поле  особистості,  створювати  стійке  освітньо-
когнітивне,  аксіологічне  та  діяльнісне  підґрунтя  для  повноцінної
самоідентифікації, самоактуалізації та саморозвитку особистості. В цьому й
полягає концептуально-теоретична та  змістовно-методологічна актуальність
нашого дослідження.

Підкреслено  особливу  важливість  концептуально-теоретичного
врахування  опосередкованості  елементів  світогляду  власним  досвідом
особистості,  виявлено цілу низку фундаментальних проблем, пов’язаних із
сучасною онтологічно-аксіологічною ситуацією людини. Її буттєвий простір,
що визначається швидкоплинними та змінними тенденціями інформаційної
цивілізації,  є  подрібненим,  фрагментованим,  позбавленим  системотворчих
елементів.  Окрім  того,  життєвий  процес  кожної  людини  максимально
індивідуалізований та позбавлений життєтворчої перспективи через надмірну
віртуалізованість  да  комунікативну  дисфункціоналність.  Це  є  нормальною
ситуацією  для  глобально-інформаційної  цивілізації,  в  рамках  якої
нівелюється людська творча суб’єктивність,  а  на перший план висувається
споживацьки-індивідуалістична природа людини. Але чи можна боротися з
такою дегуманістичною тенденцією знелюднення цивілізаційного простору?
З нашої точки зору, така боротьба сьогодні може вестися виключно шляхом
наповнення структури світогляду власним досвідом особистісної культуро- і
життєтворчості. В цьому аспекті, освіта має ставати для людини простором
особистісного  самостановлення,  творчості,  креативності,  успішності.
Вироблення ключових принципів формування такого освітнього простору і є,
на нашу думку, ключовим концептуально-теоретичним завданням сучасного
філософсько-педагогічного дискурсу.

Розглянуто  феномен  світогляду  як  установку  на  пізнавальну  та
практичну  діяльність,  а  також  форму  духовно-практичної  самореалізації
людини,  підкреслено  актуальність  і  складність  проблематики  демаркації
істинного та ілюзорного в світогляді сучасної людини. Інформаційно-знакова
цивілізація  функціонує  завдяки  продукуванню  та  циркуляції  безмежної
кількості  знаково-інформаційних об’єктів,  уривків,  імпульсів та послань. В
такому  інформаційному хаосі  неможливо знаходити  стійкі  фундаментальні
положення для вибудовування систематичного світогляду, який дозволяв би
розрізняти істину та хибу, дійсне та віртуальне. В практичній сфері ж кожен
вчинок стає ситуативним та світоглядно необґрунтованим, через що людина
втрачає  можливість  нести  відповідальність  за  власну  життєтворчість.  Така
ситуація визначається в рамках сучасного соціально-філософського дискурсу
як  антропокультурна  криза.  Багато  філософських  концепцій  займають
песимістичну  точку  зору,  стверджуючи,  що  сьогодні  вже  неможливо



сподіватися на світоглядне формування цілісності духовно-практичної сфери
людської  особистості.  З  нашої  точки  зору,  такий  песимізм не  є  достатньо
обґрунтованим. Ми вважаємо за необхідне розробку парадигмальних основ
реформування  сучасної  освіти  з  метою  приведення  її  у  відповідність  з
новими  світоглядно-аксіологічними  потребами  молоді.  Зокрема,  необхідно
розробляти  та  деталізувати  інноваційно-гуманістичні  принципи  навчання  і
виховання,  на  основі  яких дитина чи молода  людина отримувати  всебічну
підтримку в процесі формування духовно-практичної світоглядної цілісності,
завдяки якій у людини й з’являється потенціал стійкого розрізнення істинного
та ілюзорного, достеменного та суперечливого, моральнісного та ситуативно-
доцільного.

Визначено  філософію  як  теоретичну  основу  наукового  світогляду,
доведено  її  когнітивно-епістемологічне,  орієнтаційно-аксіологічне  та
духовно-праксеологічне значення ля подальшого розвитку сучасної  науки і
освіти.  Значні  досягнення  в  науково-технологічній  та  інформаційно-
комунікативній  сферах  почали  затьмарювати  значення  філософії  в  якості
світоглядного  підґрунтя  науки.  Це  призвело  до  інструментально-
прагматичного, утилітарного використання наукових досягнень, що, з нашої
точки  зору,  і  стало  причиною  цілої  низки  криз:  епістемологічної,
антропокультурної,  екологічної  тощо.  Вихід з  такого  положення можливий
лише  за  умов  повернення  філософії  визначального  статусу  у  формуванні
світоглядно-ціннісних орієнтирів для сучасної науки.  Технологія прекрасно
підходить  до  вирішення  вже  поставлених  проблем,  але  ставити  нові
світоглядно-концептуальні  запитання  вона  не  може в  принципі.  Це  справа
філософії, в чому й полягає її світоглядна перспектива. Наука отримає нові
горизонти  розвитку  лише  за  умов  повноцінного  використання
епістемологічних та аксіологічних орієнтирів, створюваних у філософському
дискурсі.  Значна  відповідальність  тут  покладається  і  на  освіту,  адже саме
вона  має  прищепити  молодому  поколінню  глибоке  усвідомлення
гуманістичної значущості філософського знання і рефлексії для подальшого
прогресу  людства  в  глобальному  плані.  Особливу  роль  в  побудові  нової
світоглядно-аксіологічної  парадигми  освіти  мають  відіграти  філософсько-
педагогічні  дискурсивні  дослідження,  спрямовані  на  проблематику
гуманізації навчально-виховного процесу у вітчизняній школі.

У  підрозділі  1.2.  «Виклики  трансформаційного  суспільства  та
відповіді  на  них  зміною  виховного  процесу  в  закладах  освіти» гостро
ставиться проблема того, що сучасна українська школа не готує до успішної
самореалізації  в  житті.  Вона  замулена  повсякденністю,  застарілими
знаннями,  теоретично  переобтяженими  підручниками,  другорядним
фактологічним  матеріалом.  Батьки  скаржаться  на  перенавантаження  дітей,
слабкі  підручники,  заорганізованість  навчального  процесу,  формальне
ставлення  вчителів  до  своїх  обов’язків.  Сучасна  школа  потерпає  від
залишкової «радянщини», бюрократизму, необґрунтованих поборів з батьків,
жорстокого  ставлення  окремих учителів  до учнів.  Інформація  про реальне
життя  до  школи  практично  не  доходить.  Між  тим,  сучасний  світ  формує



систему  викликів,  які  не  можуть  не  враховуватись  школою  в  процесі  її
модернізації. Виклики є зовнішніми і внутрішніми.

Проаналізовано сучасну соціокультурну та цивілізаційну ситуацію, що
супроводжується  трансформаційними  процесами  глобального  характеру,
доведено  нагальну  необхідність  змін  у  вітчизняній  школі,  які  б  стали
реальною відповіддю на  виклики глобалізації  та  інформаційної  революції.
При  цьому  в  Україні  трансформаційні  процеси  мають  багатошаровий
характер. Вони включають в себе не тільки глобалізаційні та інформаційно-
революційні  явища,  але  й  усі  проблеми,  пов’язані  із  посттоталітарними
соціальними феноменами.  Саме реакційний вплив таких залишкових явищ
«радянщини»,  як  забюрократизованість,  формальність,  авторитарність
навчально-виховного  процесу,  забезпечив  значне  відставання  української
системи  освіти  від  відповідних  систем  розвинених  країн.  Можна
стверджувати  про  наявність  багатовимірної  кризи  у  вітчизняній  освіті.  Її
подолання уможливиться,з нашої точки зору, лише за умов всебічної участі
всіх зацікавлених суб’єктів у впровадженні відповідних змін, гуманістичних
інновацій  та  повноцінних  політичних  реформ.  Як  показує  практика
розвинених країн світу, освіта може надавати людині світоглядно-знаннєві та
поведінково-виховні  інструменти  адаптації  до  нової  трансформаційно-
глобалізаційної  реальності  лише  на  основі  інноваційно-гуманістичних
принципів  навчання  і  виховання.  Поки  навчально-виховний  процес  в
українській  школі  буде  послуговуватися  застарілою  світоглядно-ціннісною
парадигмою, буде неможливою підготовка учнів до повноцінної соціалізації
та адаптації в реальності,  що відзначається глобалізаційним, інформаційно-
динамічним, інноваційно-прогресивним характером.

Обґрунтовано необхідність адекватного реагування сучасної школи на
інноваційний  тип  прогресу,  підкреслено,  що  застарілі  форми  і  методи
навчання  і  виховання,  що  й  сьогодні  домінують  у  вітчизняних  закладах
освіти,  тільки  поглиблюють  те  відставання,  яке  має  наша  країна  на
соціокультурному,  економіко-конкурентному,  цивілізаційному  рівні  від
розвинених  західних  країн.  А  враховуючи  те,  що  й  наступне  покоління
українців  не  отримує  інноваційно-світоглядної  підготовки,  існує  висока
ймовірність  того,  що  таке  відставання  та  загальна  криза  інноваційного
мислення  буде  тільки  поглиблюватися.  Школа  має  перетворюватися  на
інноваційно-гуманістичний простір всебічного розвитку особистості кожної
дитини. Однак у нас продовжують домінувати застарілі світоглядно-ціннісні
орієнтири,  на  основі  яких  виховання  перетворюється  на  авторитарний
суб’єкт-об’єктний  процес.  Суб’єкт-суб’єктне  ж,  інноваційно-гуманістичне
виховання  і  навчання  передбачає  те,  що  дитина  навчається  постійно
актуалізувати  власні  когнітивні,  вольові,  творчі,  креативні,  життєтворчі
потенції.  Цього  вимагає  сучасне  трансформаційно-глобалізаційне
суспільство,  адже  в  його  умовах  лише  креативно-інноваційна  особистість
отримує шанс на загальний життєвий успіх.

Підкреслено  нагальну  необхідність  оновлення  школи як  відповіді  на
процеси модернізації та демократизації українського суспільства, а також на



загальні тенденції становлення ринкових відносин, виявлено значну кількість
суперечностей,  з  якими  зустрічається  вітчизняна  освітньо-педагогічна
спільнота при трансформації від застарілих посттоталітарних форм навчання
і  виховання  до  нових  інноваційно-гуманістичних  навчально-виховних
принципів  та  технологій.  Надзвичайно  важко  відбувається  подолання
авторитарного стилю в педагогіці,  а з формальної точки зору залишаються
такі негативні явища як заформалізованість виховного процесу та змістовна
обмеженість навчального матеріалу, нав’язувана бюрократичними шляхами.
Освіта  має  не  просто  реагувати  на  модернізаційні  та  демократизаційні
трансформації,  що  відбуваються  в  зовнішньому  соціальному  середовищі.
Вона  має  розглядатися  як  передова  ланка  загальносуспільних
демократизаційних  процесів.  Тільки  ті  країни,  де  освітня  сфера
першочергово  модернізувалася  на  засадах  відкритості,  творчості,
інноваційності  та  демократизму,  отримали  шанс  на  успішний  соціальний
розвиток. В Україні ж ми змушені констатувати наявність значної кількості
формальних,  змістовних,  професійних,  світоглядно-ціннісних  обмежень  та
перепон,  що  не  дозволяють  модернізувати  навчально-виховний  процес  в
школі  таким  чином,  щоб  вона  надавала  молодому  поколінню  реальні
компетенції,  необхідні  для  успішних  відповідей  на  виклики
трансформаційно-глобалізаційного суспільства.

Доведено  важливість  формування  в  рамках  навчально-виховного
процесу  установки  на  неприйняття  морально-негативних  явищ,  а  також
виховання  духовної  стійкості  особистості,  високої  моралі  та  культури,
показано, наскільки ці характеристики важливі для вибудовування успішної
життєтворчо-особистісної  траєкторії  в  надскладних  та  гіпердинамічних
умовах  глобалізаційно-трансформаційної  цивілізації.  Школа  має
продемонструвати  дитині  її  власну  особистісно-вольову,  духовно-творчу
спроможність до протистояння негативним впливам зовнішнього соціально-
цивілізаційного  середовища.  Тільки  особистісна  енергія,  морально-вольові
зусилля  та  раціонально  обґрунтовані  поведінкові  реакції  можуть  реально
захищати молоду людину від тих негативних спокус та впливів, які постійно
транслюються  завдяки  хаотичному  і  безмежному  інформаційно-
цивілізаційному  простору.  В  сучасному  світі,  зокрема  і  в  нашій  країні,
особливої гостроти таким впливам додає наявність таких вкрай негативних
явищ, як корупція, тероризм тощо. З нашої точки зору, тільки інноваційно-
гуманістичний  стиль  виховання  здатен  формувати  справжній  світоглядно-
ціннісний особистісний імунітет до негативних соціальних явищ, процесів і
тенденцій такого роду.

У розділі 2 «Модернізація навчально-виховного процесу в школі як
основа  формування  цілісного  світогляду  учнівської  молоді  у
трансформаційному  суспільстві» обґрунтовано  доводиться,  що  майбутня
школа має забезпечити учнів не тільки знаннями, але й сформувати у них
уміння  цими  знаннями  користуватись.  На  жаль,  більшість  випускників
нинішньої  школи  відповідними  компетенціями  не  володіють.  Знання  –
здебільшого  вкрай  затеоретизовані  та  застарілі,  переобтяжені  другорядним



матеріалом – переповнюють духовний світ особистості. Користування ними в
реальному життєвому просторі є справою практично неможливою. Між тим,
реально-практичне  знання  залишається  поза  навчальним  процесом.
Дотичність до нього учень час від часу отримує хіба що через Інтернет. І як
результат  –  світогляд  молодої  людини  втрачає  свою  обґрунтованість,
системність, цілісність. Він стає фрагментарним і багато в чому ілюзійним.
Формування  цілісного,  дійсно  наукового  й  ефективного  світогляду  має
базуватись  на  пріоритетах  впровадження  компетентісного  підходу,
модернізації змісту освіти та навчальних технологій.

Підрозділ  2.1.  «Модернізація  змісту  освіти  та  навчальних
технологій  в  контексті  реалізацій  компетентнісного  підходу  до
формування цілісного світогляду молоді» починається з аналізу сутності
компетентнісного підходу в освіті та його значення для формування цілісного
світогляду особистості, а також доведення, що саме такий підхід має значний
змістовно-ціннісний та  педагогічно-організаційний потенціал  для сприяння
проведенню  реальних,  а  не  позірних  чи  декларативних  реформ  і
модернізаційних трансформацій в українській освіті. Показано, що на відміну
від  традиційної  пострадянської  освітньої  стилістики,  компетентнісно
орієнтована  освіта  ґрунтується  не  на  адміністративно  затверджуваних
програмах,  сповнених абстрактним,  «мертвим»,  затеоретизованим знанням,
але  на  педагогічному  визначенні  світоглядних  пріоритетів  для  кожного
суб’єкта навчально-виховного простору.  Світоглядні  компетентності  стають
надалі  міцним  фундаментом  для  реалізації  особистісних  стратегій
життєтворчого  успіху,  адже  молода  людина,  вийшовши  з  компетентнісно-
інноваційного  простору  освіти  на  просто  щось  знає  і  вміє,  але  реально
підготовлена  до  пошуку  власного  місця  та  повноцінної  особистісно-
світоглядної  самореалізації  в  надскладному,  динамічному  та  інноваційно-
змінному  соціумі,  що  послуговується  глобалізаційними  законами
функціонування і розвитку.

Розглянуто ключові компетенції нової української школи, що активно
досліджуються  і  трактуються  в  рамках  вітчизняного  філософсько-
педагогічного  дискурсу,  підкреслено,  що  в  українській  освітології  такі
компетенції  розглядаються  в  занадто  абстрактному  плані.  На  досвіді
розвинених країн  Європи показана  ефективність  чіткого  формулювання на
загальнонаціональному освітньому рівні певного переліку компетенцій, що є
загальними  світоглядними  і  практично-педагогічними  орієнтирами,  які
використовуються  для  розбудови  індивідуальних  траєкторій  навчання
кожного  учня  чи  студента.  З  нашої  точки  зору,  ті  компетенції,  що
формулюються в  дослідженнях українських вчених,  мають бути  доповнені
певними  наскрізними,  змістоутворюючими,  інтегральними
характеристиками.  Найважливішою  з  цих  характеристик  нами  визначено
світоглядно-ціннісну  мотивацію  до  отримання  нових  знань  і  до  творчої
діяльності,  чого  не  вистачає  нашій пострадянській  освіті  в  цілому.  Тільки
компетентнісний  педагогічний  підхід  спроможний  до  такого  світоглядно-
ціннісного  формування  і  розвитку  особистості,  відкритої  до  творчості,



ініціативи, інноваційності та толерантної комунікації. Всі ці характеристики
мають лягти в основу переліку загальнонаціональних освітніх компетенцій.
Вже  на  їх  основі  можна  буде  розробляти  парадигму  практичної
орієнтованості  освіти,  без  якої  сьогоднішня  українська  школа  все  ще
залишається  застарілою,  заформалізованою  та  змістовно-формально
вихолощеною.

Актуалізовано  модернізацію  змісту  освіти  як  основу  впровадження
компетентнісного підходу, доведено, що багато кризових елементів розвитку
сучасної української школи існують саме через те, що в нашій країні так і не
відбулася сутнісна трансформація процесу шкільного навчання і виховання.
Шкільне  навчання  залишається  затеоретизованим  та  орієнтованим  на
завчання  програмного  матеріалу,  а  не  на  формування  компетентностей,
актуальних  для  сучасної  людини.  Найяскравішим  прикладом  тут  може
слугувати  відсутність  реального  просування  в  питанні  впровадження  в
старших  класах  профільної  освіти,  без  якої  важко  уявити  собі  справжню
підготовку  молодої  людини  до  успішної  самореалізації  в  сучасному
динамічному суспільстві.  З  нашої  точки зору,  модернізація  змісту освіти є
нагальною  необхідністю,  в  якій  треба  переконувати  всіх  суб’єктів
національного  освітнього  простору  (чиновників,  керівників  навчальних
закладів, вчителів, батьків, учнів). Без модернізації змісту освіти неможливим
є  і  ефективне  використання  компетентнісних  технологій  навчання  і
виховання. Це в свою чергу означає, що українська школа не зможе надавати
молоді можливість формування міцного і цілісного світоглядного фундаменту
для  реалізації  особистісно  вмотивованих  індивідуальних  стратегій
життєтворчого успіху.

Підкреслено  особливу  важливість  впровадження  нових  технологій
навчання  в  процесі  модернізації  змісту  української  освіти  з  метою
повноцінної  реалізації  компетентнісного  підходу  до  формування  цілісного
світогляду молоді, виокремлено низку концептуальних характеристик, якими
мають  позначатися  такі  технології.  Насамперед,  педагогічно-технологічний
дискурс  має  бути  орієнтований  на  застосування  проблемно-пошукових  та
креативно-творчих  методів  навчання  і  виховання.  Такі  методи  дозволяють
сформувати  у  молодої  людини  потужне  пізнавально-вольове  підґрунтя
особистісного  світогляду,  яке  допомагатиме  в  майбутньому  вирішувати
складні  життєтворчі  проблеми на  високому компетентнісному рівні.  Окрім
того, нові технології навчання мають бути мотиваційно спрямованими. Вони
повинні  пробуджувати  в  дитині  прагнення  до  пізнання,  креативності,
пошуковості,  самостійності.  Саме  компетентно  вибудувана  індивідуальна
мотивація сприяє активній світоглядно-ціннісній актуалізації  знань і  вмінь,
що  набуваються  в  навчально-виховному  процесі,  заснованому  на
інноваційно-гуманістичних освітніх технологіях.

Доведено  необхідність  та  важливість  переходу  до  нової  системи
оцінювання результатів навчання та виховання особистості,  сформульовано
комплекс компетентнісних напрямів, які обов’язково мають лежати в основі
адекватної оцінки учнівських результатів. Українська школа, залишаючись в



інерційному  полі  знаннєво-завчальної  парадигми,  не  поспішає  вводити
компетентнісну  систему  оцінювання  результатів  навчання  і  виховання.  Це
зумовлено насамперед небажанням педагогічної спільноти ускладнювати собі
професійне життя,  адже нова компетентнісна  система оцінювання включає
набагато більше критеріїв і напрямків оцінювання. З нашої точки зору, серед
таких  напрямів  слід  виділити  наступні  ключові:  знаннєву,  мотиваційну,
світоглядно-ціннісну  та  практичну  компетентність  конкретного  учня  щодо
певного предмету. Тільки така багаторівнева і варіативна система оцінювання
буде відповідати реальним викликам, що стоять перед сучасною школою в
контексті  реалізації  компетентнісного  підходу  до  формування  цілісного
світогляду молоді.

У  підрозділі  2.2.  «Громадянське  та  патріотичне  виховання  –
серцевина  процесу  формування  цілісного  світогляду  учнів» на
категоріально-концептуальному  рівні  показано,  що  цілісний  світогляд  є
системою  органічно  і  взаємодоповнюючих  сегментів  компетентнісно
освоєних знань про природу і людину, суспільство і культуру, процеси, що
відбуваються в реальному суспільстві, перспективи розвитку вітчизняних та
світових процесів. Кожен з цих сегментів є важливим і необхідним. Школа
має  забезпечити  освоєння  кожного  з  них,  причому  без  упередженості  чи
другорядності.  Разом  з  тим,  оскільки  людина  живе  суспільним  чином
«суспільні  компетенції»  становлять  основу-основ  її  успішної
життєдіяльності,  а  відтак  серцевину  процесу  формування  цілісного
світогляду  учнів  має  становити  громадянське  та  патріотичне  виховання.  В
сучасній  школі  воно  має  занедбаний  характер.  Більшість  учнів  про
суспільство мало що знають, а тим паче уміють користуватись знаннями про
суспільство  в  практичній  діяльності,  особливості  його  функціонування  та
розвитку,  про  свої  права  і  обов’язки.  Саме  тому  більшість  з  них  стають
об’єктами маніпуляцій деструктивних сил. Протидію цьому має забезпечити
цілісний  світогляд  особистості,  ґрунтовно  сформований  вихованням,
насамперед, громадянським та патріотичним.

Досліджено  основні  суперечності  громадянського  та  патріотичного
виховання в сучасній українській школі, на основі чого показано, що вони
чинять  системний  негативний  вплив  як  на  модернізацію  системи  освіти
зокрема,  так  і  на загальні  демократизаційні  перетворення,  що проходять  в
Україні.  Такі  суперечності  носять  як  вузько  педагогічний,  технологічно-
виховний, так і більш широкий світоглядно-ціннісний характер, що негативно
позначається  на  перспективах  демократизації  українського  суспільства  і
унеможливлює  швидкий  вихід  з  тієї  загальнонаціональної  кризи,  в  якому
воно перебуває вже декілька років. В дослідженні актуалізовано необхідність
подолання  цілої  низки  конкретних  суперечностей,  що  є  симптоматичними
для  нашої  школи  в  плані  громадянсько-патріотичного  виховання.
Фундаментальною  на  сьогодні  залишається  суперечність  між
громадянськими  виховними  ідеалами  та  тією  реальністю,  що  є  в  нашій
державі.  Молодій  людині  важко  сприймати  позитивні  ціннісно-виховні
посили,  тоді  як  навколо  процвітає  корупція,  хабарництво,  судова



несправедливість,  політична  безвідповідальність  та  інші  негативні  явища.
Іншою  проблемою  є  суперечність  між  сучасними  навчально-виховними
потребами і застарілими педагогічними формами. Учнівській молоді важко
сприймати  виховний вплив,  що здійснюється  застарілими і  незрозумілими
методами.  Необхідно  значно  модернізувати  технологічно-інноваційну
складову громадянсько-патріотичного виховання в українській школі. Окрім
того,  застарілі  пострадянські  стандарти  і  нормативи,  що  зарегульовують
виховні  засоби,  форми  і  технології,  не  дають  повноцінно  використати
значний патріотичний потенціал саме української національної школи, який
накопичувався  не  одне  століття.  Зрештою,  загальною суперечністю можна
назвати  і  те,  що  бажання  прогресивних  педагогів  реально  здійснювати
громадянсько-патріотичне  виховання  в  навчальних закладах наштовхується
на  відсутність  загальнонаціонального  концептуального  педагогічного
дискурсу, що фундаментально обґрунтовував би ключові принципи і напрями
в даній виховній сфері. Таким чином, можна говорити про цілу низку значних
суперечностей громадянського та патріотичного виховання,  що потребують
якнайшвидшого  вирішення  в  рамках  модернізаційних  та  світоглядно-
гуманістичних перетворень сучасної української школи.

Проаналізовано  специфіку  і  необхідність  всебічного  розвитку
когнітивно-пізнавального  компоненту  громадянсько-патріотичного
виховання, обґрунтовано нагальну актуальність впровадження в школі курсів
(циклів  лекцій,  уроків,  позаурочних  факультативів)  тощо  з  громадянської
освіти.  В  дослідженні  показано,  що  існує  значна  кількість  навчально-
виховних інструментів донесення до учнів інформації, що стосується ідей та
ідеалів  громадянськості,  патріотизму,  демократичності,  толерантності.
Водночас ще й сьогодні в українській школі існує проблема вибудовування
цих  інструментів  і  засобів  в  системній,  інтегрованій,  комплексній  формі.
Найчастіше знання про соціум і закони його розвитку, а також про нормативи
громадянської поведінки учні отримують у фрагментованій, несистематичній
формі.  З  нашої  точки  зору,  необхідно  як  на  рівні  загальнонаціональної
освітянської  спільноти,  так  і  в  кожному  навчальному  закладі  розробляти
комплексні засади проведення навчальних, виховних занять, спрямованих на
громадянсько-патріотичний розвиток світоглядної  сфери учнів.  Окрім того,
когнітивно-пізнавальний  компонент  такого  навчання  і  виховання  має
гармонійно  поєднуватися  з  емоційним,  творчим,  особистісно-
компетентнісним,  діяльнісним  компонентами.  Для  цього  в  навчальних
закладах має формуватися цілісний культурно-виховний простір,  в якому б
одне  з  центральних  місць  відігравали  гуманістично-інноваційні  технології
громадянсько-патріотичного  виховання.  Тільки  за  такої  умови  можна  буде
говорити про те,  що громадянське та  патріотичне виховання в українській
школі  дійсно  має  потенціал  перетворення  на  сутнісну  серцевину  процесу
формування цілісного світогляду учнівської молоді.

Здійснено  аналітичне  порівняння  ефективності  різних  форм
практикумів з  громадянського  виховання  особистості,  виявлено важливість
використання  будь-яких  практичних  інструментів  громадянсько-



патріотичного виховання виключно в комплексному, інтегрованому, єдиному
культурно-комунікативному просторі навчально-виховного закладу. Тільки в
такому  просторі  можна  реально  підключати  до  практичної  громадської
діяльності учнів різного віку, рівня соціальної компетенції, а також суспільно-
активницької  зацікавленості.  Важливо  створювати  таку  атмосферу,  де  для
кожного  учня  знайдеться  заняття,  що  відповідає  його  поглядам  і
компетентнісному рівню. Такі заходи, як практичні конференції, обговорення,
участь в керівництві навчальним закладом, контакти з місцевою громадою із
важливих питань, допомагають учнівській молоді відчути власну значимість і
необхідність,  що  доповнює  пізнавально-гносеологічний  компонент
індивідуально-емоційним  забарвленням.  Таким  чином,  практикуми  з
громадянського  виховання  особистості  тільки  тоді  набувають  високої  міри
ефективності,  коли  в  них  поєднуються  когнітивно-знаннєва,  ініціативно-
діяльнісна  та  емоційно-психологічна  складова.  Поєднання  таких  елементів
громадянськості  дозволяє  гармонійно  вписати  в  структуру  цілісного
світогляду особистості цінності, ідеали і цілі, що носять соціально значущий
характер.

З’ясовано  ключові  сутнісні  і  структурно-функціональні  параметри
виховання  громадянських  та  патріотичних  компетенцій  в  рамках
модернізованого  інноваційно-гуманістичного  навчального  простору,
визначено  ключові  напрями,  в  яких  формування  даних  компетентностей
спрямовуватися. З освітоглогічної точки зору найважливіше, щоб виховання
компетенцій  громадянськості  та  патріотизму  відбувалося  в  комплексі
поєднання  особистісних,  громадських,  суспільних,  державних,
цивілізаційних  інтенцій  світоглядно-аксіологічного  поля  кожної  людини.
Тільки  в  такому  комплексі  громадянство  і  патріотизм  можуть  бути
актуалізованими  не  лише  декларативно,  але  й  активно-діяльнісно,
ініціативно-практично. Іншими словами, перебуваючи в цілісному культурно-
комунікативному  просторі  модернізованого  навчального  закладу,  дитина  і
молода людина не просто дізнаються про те, що означає бути громадянином,
але й отримують можливість реально втілити таке знання. Проблема полягає
в тому, що модернізація української школи відбувається за вкрай повільним
сценарієм.  Це  призводить  до  того,  що  молоде  покоління  втрачає  шанс  на
набуття дійсно важливих сучасних громадянсько-патріотичних компетенцій.
Особливо  це  загрозливо  в  ситуації,  коли  для  нашої  країни  вкрай  важливо
виростити  нове  покоління  на  засадах  патріотизму  та  готовності  захищати
власну Батьківщину. Окрім того, патріотизм важливий і з особистісної точки
зору для кожної молодої людини, адже він є чи не найпотужнішим фактором
особистіно-світоглядної відповіді на агресивні виклики глобалізму. Отже, в
контексті  філософсько-освітньої  проблематики  формування  цілісного  та
сучасного  світогляду  молоді  необхідно  відзначити,  що  його  сутнісною
серцевиною  та  структурно-практичним  базисом  значною  мірою  є  саме
громадянські  та  патріотичні  компоненти,  виховання  яких  має  набувати
впорядкованих,  раціоналізованих  та  педагогічно-компетентнісних  форм  в



навчальних закладах, модернізованих на принципі інноваційно-гуманістичної
освітньої парадигми.

Висновки.  У  дисертаційному  дослідженні  здійснено  глибоку
парадигмальну  ревізію  категорії  «світогляд»  з  огляду  на  нову  культурно-
цивілізаційну  ситуацію,  що  склалася  в  сучасному  інформаційно-
глобалізованому світі. На основі традиційної схеми тлумачення цієї категорії
через  структурні  (світовідчуття  і  світоспоглядання,  світосприйняття  і
світоуявлення, світорозуміння і світопояснення), функціональні (когнітивна,
аксіологічна, праксеологічна функції) та змістовні (уявлення про світ і саму
людину, про спрямованість ходу подій у світі, сенс людського життя, долю
країни і людства, усвідомлення принципів та ідеалів) ознак і характеристики,
виводиться гіпотеза про те, що саме освіта володіє глибинним потенціалом
підготовки нових поколінь до усвідомлення надскладних явищ і тенденцій,
що  динамічно  розгортаються  в  сучасному  світі.  Загальною  глобальною
тенденцією стало відторгнення всього особистісного та індивідуального на
користь стандартизації та інформаційній продуктивності. Ми ж доводимо, що
саме освітній простір має стати тим середовищем життєтворчості  смислів,
цінностей  та  дій,  які  спроможні  перетворити  світоглядно-феноменологічну
сферу особистості на фундаментальний аксіологічний пріоритет. При цьому,
саме  філософія  в  її  різних  освітньо-пізнавальних  та  особистісно-творчих
експлікаціях  розглядається  нами  в  якості  когнітивно-епістемологічного,
орієнтаційно-аксіологічного та духовно-праксеологічного фундаменту нового
світогляду  молодої  людини.  Через  це  освітньо-філософська  проблематика
виходить на передній край сучасних людинознавчих та суспільствознавчих
студій,  а  її  актуалізація  і  визначена  в  якості  ключового  завдання  нашого
дисертаційного дослідження.

Важливим освітологічним висновком є теза про те, що українська школа
має суттєвим чином трансформуватися не лише в плані методології навчання
чи організації виховного процесу, але й із врахуванням нових світоглядних
вимог до людини, що потрапляє в складний, динамічний, багатошаровий та
суперечливий  світ  глобальної  цифрової  цивілізації.  В  ній  молодій  людині
надзвичайно  складно  набувати  персональної  життєтворчої  ідентичності.
Український  контекст  ускладнюється  тим,  що  ми  живемо  в
трансформаційному  суспільстві,  яке  поставлено  перед  жорстким  вибором
аксіологічно-національної  орієнтації.  В  дослідженні  доводиться,  що освіта
може  надавати  людині  світоглядно-знаннєві  та  поведінково-виховні
інструменти адаптації до нової трансформаційно-глобалізаційної реальності
лише на основі інноваційно-гуманістичних принципів навчання і виховання.
Дитина і  молода  людина  має  відчути  себе  центральною феноменологічно-
аксіологічною  ланкою  власної  життєтворчості,  а  не  випадковим,
стандартизованим  та  беззмістовним  елементом  глобальної  суспільної
структури.  На  освіту  покладається  два  взаємопов’язаних  світоглядних
завдання:  створення  для  дитини,  молодої  людини  простору  для
самоідентифікації  та  самореалізаційної  життєтворчості,  а  також підготовки
до подальшої  активної  та  діяльнісної  соціалізації.  В цьому особливу  роль



відіграє інноваційне, суб’єкт-суб’єктне навчання, процес переходу до якого в
розвинених  країнах  триває  вже  не  одне  десятиліття.  Українська  ж  освіта
довго  гальмувала,  зберігаючи  «багату»  радянську  спадщину  та
відмовляючись  від  інноваційних  навчально-виховних  технологій.  Тепер  їх
впровадження  –  нагальна  та  невідкладна  справа,  що  обґрунтовано  і  на
прикладах  доводиться  в  нашому  дисертаційному  дослідженні.  Зрештою,
інноваційна  трансформація  української  школи  має  супроводжуватися
потужними демократизаційними процесами в її внутрішній структурі, стилі
навчання та взаємодії  всіх суб’єктів.  Це є нагальною потребою часу,  адже
багато в чому невдачі демократизації українського суспільства в цілому стали
результатом  застарілих  авторитарних  форм  в  освіті,  що  й  сьогодні
продовжують  підтримуватися.  Нові  покоління  на  морально-ціннісному  і
світоглядно-феноменологічному  рівні  не  навчаються  сприймати
демократично-громадянські чесноти як апріорні етичні настанови. А тільки
на їх основі може бути вибудоване нове українське суспільство, світоглядні
орієнтири громадян якого будуть відповідати реаліям нової доби.

У  дисертації  ґрунтовно  досліджується  взаємозв’язок  впровадження
компетентнісного підходу в освіті із світоглядно-аксіологічними орієнтирами
сучасної  молоді.  В  суспільстві,  що  потребує  максимальної  індивідуальної
динаміки та  самореалізаційної  гнучкості,  особистість  має володіти певним
набором  персональних,  життєтворчих,  професійних,  громадянських,
наукових  компетентностей.  Вони  визначають  рівень  життя,  ступінь
активності та самовизначеності людини, а набуваються значною мірою саме в
стінах  навчальних  та  позанавчальних  освітніх  закладів.  В  дисертації
обґрунтовано  наголошується  на  тому,  що  тільки  компетентнісний
педагогічний  підхід  спроможний  до  такого  світоглядно-ціннісного
формування  і  розвитку  особистості,  відкритої  до  творчості,  ініціативи,
інноваційності та толерантної комунікації. Всі ці характеристики мають лягти
в  основу  переліку  загальнонаціональних  освітніх  компетенцій.  Вже  на  їх
основі можна буде розробляти парадигму практичної орієнтованості освіти,
без  якої  сьогоднішня  українська  школа  все  ще  залишається  застарілою,
заформалізованою  та  змістовно-формально  вихолощеною.  В  дисертації
рекомендується  модернізувати  національну  освіту  на  основі  впровадження
інноваційно-гуманістичних  технологій  навчання  і  виховання,  які  мають
вибудовуватися в єдину світоглядно-аксіологічну та методологічно-практичну
систему на основі всебічної реалізації компетентнісного підходу. Паралельно
з  цим  доведено  необхідність  та  важливість  переходу  до  нової  системи
оцінювання результатів навчання та виховання особистості,  сформульовано
комплекс компетентнісних напрямів, які обов’язково мають лежати в основі
адекватної оцінки учнівських результатів.

В  рамках  дослідження  суспільного  та  освітнього  дискурсу  світогляду
молоді в соціумі надшвидких змін, особливу увагу приділено проблематиці
громадянського  громадянського  та  патріотичного  виховання.  Особливо
актуалізувалася дана проблема для української молоді в останнє десятиліття,
що пов’язано як із гальмуванням трансформаційного переходу до демократії,



так  і  з  соціальними  реаліями,  пов’язаними  із  зовнішньою  агресією,
гібридною  війною.  В  дослідженні  обґрунтовано  необхідність  наближення
змісту  громадянської  освіти  та  патріотичного  виховання  молоді  до  реалій
сучасного  національного  і  глобального  соціуму.  Найчастіше  школа  надає
молодій людині відсторонені, абстрактні знаннєві комплекси, що не можуть
бути  ефективно  застосовані  в  рамках  повсякденної  громадянської
самореалізації. Навчально-виховні програми мають суттєво змінити зміст, аби
надавати  кожному  учневі  реально  корисні  громадянсько-політичні  та
громадсько-суспільні  компетентності,  вміння,  навички.  Дана  проблематика
досліджена  в  дисертації  на  двох  рівнях.  Насамперед  в  роботі  надаються
конкретні  поради щодо організації  та  змістовного наповнення теоретичних
занять та практикумів, спрямованих на громадянське і патріотичне виховання
та  просвітництво  молоді.  З  концептуально-освітоглогічної  точки  зору
найважливіше, щоб виховання компетенцій громадянськості  та патріотизму
відбувалося в комплексі  поєднання особистісних,  громадських, суспільних,
державних, цивілізаційних інтенцій світоглядно-аксіологічного поля кожної
людини. Тільки в такому комплексі громадянство і патріотизм можуть бути
актуалізованими  не  лише  декларативно,  але  й  активно-діяльнісно,
ініціативно-практично. Іншими словами, перебуваючи в цілісному культурно-
комунікативному  просторі  модернізованого  навчального  закладу,  дитина  і
молода людина не просто дізнаються про те, що означає бути громадянином,
але  й  отримують  можливість  реально  втілити  таке  знання.  Зрештою,  це
стосується  і  всього  комплексу  освітологічної  проблематики,  розглянутої  в
дисертації  в  контексті  аналізу  суспільного  та  освітнього  дискурсу
формування світогляду молоді в соціумі ризику та надшвидких змін.
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Сучасне  суспільство  постає  як  динамічна  система,  в  якій  домінують
тенденції швидкоплинності та потужні трансформації. Молодій людині важко
сформувати  особистісне  світобачення  в  такій  ситуації.  Феноменологічна
сфера  молоді  постійно  піддається  потужному  зовнішньому  тиску  з  боку
інформаційно-цивілізаційного простору. В таких обставинах освіта має брати
на  себе  відповідальність  щодо  формування  у  молоді  відповідного  типу
світогляду.  Для  цього  в  навчанні  і  вихованні  мають  застосовуватися
інноваційно-гуманістичні технології.  Дисертаційне дослідження присвячено
вивченню взаємозв’язку між ключовими ознаками глобального  суспільства
швидких  змін,  українського  трансформаційного  соціуму  та  специфікою
формування дискурсу світоглядно-ціннісних орієнтацій сучасної української
молоді. 

У роботі  вперше для вітчизняної  філософської  літератури комплексно
поєднуються  такі  теоретичні  проблеми  як  перебування  людини  в  соціумі
швидких  змін,  її  компетентнісна  підготовка  до  таких  реалій,  а  також
потенціал  освітньої  системи  щодо  формування  адекватного  адаптаційного
світоглядного  дискурсу.  Вдалося  системно  вивчити  та  проаналізувати
ключові  чинники  і  фактори,  що  сприяють  чи,  навпаки,  перешкоджають
сучасній  молодій  людині  набути  відповідних  світоглядно-дискурсивних
компетенцій для самоідентифікації та самореалізації в соціумі швидких змін.

Ключові слова: світогляд, молодь, філософсько-педагогічний дискурс,
зміст  освіти,  навчально-виховні  технології,  реформа  освіти,  суспільні
трансформації, суспільство швидких змін, суспільство ризику.
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Современное общество предстает как динамическая система, в которой
доминируют  тенденции  быстротечности  и  мощные  трансформации.
Молодому человеку трудно сформировать личностное мировоззрение в такой
ситуации.  Феноменологическая  сфера  молодежи  постоянно  подвергается
мощному  внешнему  давлению  со  стороны  информационно-
цивилизационного  пространства.  В  таких  обстоятельствах  образование
должно  брать  на  себя  ответственность  по  формированию  у  молодежи
соответствующего типа мировоззрения. Для этого в обучении и воспитании
должны  применяться  инновационно-гуманистические  технологии.
Диссертационное  исследование  посвящено  изучению  взаимосвязи  между
ключевыми  признаками  глобального  общества  быстрых  изменений,
украинского  трансформационного  социума  и  спецификой  формирования
дискурса  мировоззренчески-ценностных  ориентаций  современной
украинской молодежи.

В  работе  впервые  для  отечественной  философской  литературы
комплексно  сочетаются  такие  теоретические  проблемы  как  пребывание
человека в социуме быстрых изменений, его компетентностная подготовка к
таким  реалиям,  а  также  потенциал  образовательной  системы  по
формированию  адекватного  адаптационного  мировоззренческого  дискурса.
Удалось  системно  изучить  и  проанализировать  ключевые  причины  и
факторы,  способствующие  или,  наоборот,  препятствующие  современному
молодому  человеку  приобрести  соответствующие  мировоззренческо-
дискурсивные  компетенции  для  самоидентификации  и  самореализации  в
обществе быстрых изменений.

Ключевые  слова:  мировоззрение,  молодежь,  философско-
педагогический  дискурс,  содержание  образования,  образовательно-
воспитательные  технологии,  реформа  образования,  общественные
трансформации, общество быстрых изменений, общество риска. 
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Modern society is emerging as a dynamic system dominated by rapid trends
and powerful transformations. It is difficult for a young person to form a personal
outlook in such a situation. The phenomenological sphere of youth regularly is a
subject of intense external pressure from the information-civilizational space. In
such circumstances, education should assume responsibility for the formation of an
appropriate  type  of  worldview  of  youth.  For  this  purpose,  innovative  and



humanistic  technologies  should  be  used  in  education  and  upbringing.  The
dissertation is devoted to the study of the relationship between the key features of
the global society of rapid changes, the Ukrainian transformational society as well
as  the  features  of  the  formation  of  discourse  of  the  worldview  and  value
orientations of contemporary Ukrainian youth.

The  purpose  of  our  study  is  to  comprehend  the  philosophical,
phenomenological and axiological content of education and the latest educational
technologies  in  the  aspect  of  helping a  young person to  adapt  to  the  complex
realities  of  a  society  of  rapid  changes.  It  was  aimed to  update  innovative  and
humanistic technologies of education and upbringing as the basic mechanisms for
shaping the worldview discourse of new generations of Ukrainians. For the first
time  for  the  domestic  philosophical  literature,  such  theoretical  problems  as
existence of a person in a society of rapid changes, one’s competent preparation for
such realities, as well as the potential of the education system to form an adequate
adaptive  worldview  discourse  are  combined.  It  was  possible  to  systematically
study  and  analyze  the  key  determinants  and  factors  that  contribute  to  (or,
conversely),  hinder  the  modern  young  person  from  acquiring  the  relevant
worldview and discursive competencies for self-identification and self-realization
in a society of rapid changes. 

At the dissertation text, it was possible to generalize the main features and
contradictions  of  the  educational  system  of  Ukraine,  which  impede  the  real
preparation of young people for modern social realities. The principles of analysis
of axiological and ethical manifestations of attitude to the educational, national-
patriotic, value components in the structure of the content of education in Ukraine
have been further developed. The principles and guidelines for filling the content
of  educational  technologies  focused  on  the  formation  of  personal  and  value
competences  in  the  context  of  forming  a  holistic  worldview  of  students  in  a
transformational society were studied.

The author was able to substantiate the need to fill not only curricula with
new content, but also the approaches of civic and patriotic education, which are
especially  important  in the complex and dynamic circumstances of  the modern
Ukrainian  transformation  society.  The  necessity  of  recognizing  fundamental
changes and reforms like teaching in the new Ukrainian school (orientation of the
educational  process  to  the  practical  competencies  needed  by  young people  for
adaptation and self-realization in the complex realities of a society of rapid change)
was also demonstrated. The author has improved the categorical-conceptual and
research-analytical apparatus aimed at conceptualizing education, upbringing, and
self-education as key fundamental factors for the growth of civic-patriotic culture
of Ukrainian youth.

Keywords:  worldview,  youth,  philosophical  and  pedagogical  discourse,
content  of  education,  educational  technologies,  educational  reform,  social
transformations, society of rapid changes, society of risk.


