
УДК 1:37 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

 

Харченко Лариса Миколаївна, 

к.філос.н., доцент 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

м. Переяслав, Україна 

harchenko_lora@ukr.net 

 

Анотація: У статті розглядаються особливості філософії освіти у вищій 

школі на сучасному етапі: основні завдання і тенденції розвитку в умовах 

інформаційного простору. Філософія освіти як сукупність світоглядних теорій у 

сучасній Україні зумовлює розробку різноманітних моделей освіти і виховання, 

а також освоєння інноваційних освітніх технологій, зокрема шляхом 

використання навчально-виховного і розвиваючого ресурсу засобів масової 

інформації. Розглядаються ідеї філософії освіти, що сприяють методологічним 

пошукам, становленню відповідного типу особистості в освітньому просторі 

закладів вищої освіти. 
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Початок ХХІ століття – це не тільки унікальність здобутків земної 

цивілізації, але й низка змін, що окреслені невизначеністю соціальних 

орієнтирів людини. Такий стан виник у зв’язку з серйозними проблемами, які 

охоплюють широкий спектр: від економічних і культурних, що зачіпають 

інтереси всіх членів суспільства до внутрішнього світу окремої людини. 

Останнє питання актуалізує пошук ефективних шляхів формування і 

становлення особистості. 

Протягом останнього століття відбувалися значні зміни у житті сучасної  

людини  й  суспільства  завдяки бурхливому розвитку технологічної культури. 



Визначальним елементом, що супроводжував ці зміни, стали трансформації в 

царині людської комунікації. Тільки за два останніх десятиліття людство стало 

свідком і пережило виникнення та масове розповсюдження двох нових 

комунікаційних технологій – мобільної телефонії та Інтернету. Це спричинило 

помітні зрушення в соціально-науковому знанні, внаслідок яких відбулося 

формування нової, комунікативної парадигми [2]. 

Трансформація філософії освіти у філософію управління знаннями є її 

новим виміром, інструментом створення теоретичного і прагматичного клімату 

для перетворення суспільства в суспільство знання, що відображає реальність і 

відповідає викликам XXI століття [5, с. 15]. 

Філософія освіти, в даному випадку, відіграє вирішальну роль у 

формуванні людини майбутнього. Тому вивчення філософії стає однією з 

головних передумов входження кожної молодої людини в загальнокультурний 

світовий контекст. Саме на філософію освіти покладається особлива місія у 

формуванні людини майбутнього, оскільки вона забезпечує майбутнім 

поколінням успішну соціалізацію в умовах інформаційності й обґрунтування 

необхідності постійних змін в освітній системі. Окрім того, філософія освіти в 

сучасному світі визначає засади ціннісно-світоглядних позицій людини 

майбутнього, надає їй розуміння справжнього смислу буття. 

Умови в яких знаходиться сучасне українське суспільство поставили перед 

системою освіти питання необхідності перегляду традиційних та пошуку нових 

підходів до формування особистості фахівця, зокрема, його різностороннього 

розвитку та соціальної адаптації в сучасному суспільстві, у зв’язку з чим 

особливого значення набуває дослідження питань, що стосуються формування 

компетентностей фахівця в освітньому процесі. Освіта на сучасному етапі 

припускає в якості основного завдання навчання у ЗВО підготовку 

кваліфікованого, конкурентоздатного, компетентного, відповідального фахівця, 

що вільно володіє своєю професією, орієнтованого в суміжних областях 

діяльності, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових 



стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної і 

професійної мобільності [7, с. 239]. 

Сучасна наукова картина світу свідчить про кризу раціоналістичного 

світогляду, який орієнтував людину на постійне перетворення світу в своїх 

інтересах за законами розуму. Наразі значення набуває інший світоглядний 

підхід: людина повинна впорядковувати своє індивідуальне буття за законами 

універсального світопорядку. Інша особливість світоглядної переорієнтації 

пов’язана з виникненням у кінці ХХ ст. передумов для формування нового за 

своїм рівнем і масштабами синтезу природничих і гуманітарних наук. Суть 

цього феномена полягає в тому, що наукове знання набуває статусу духовного 

пошуку, з частково вузькопрофесійної діяльності перетворюється на 

смисложиттєву орієнтацію [6]. 

Формування компетентностей зумовлено переходом світової спільноти до 

інформаційного суспільства, де пріоритетним вважається не просте 

накопичення майбутніми фахівцями знань, умінь та навичок, а володіння 

навичками пошуку інформації, здатності до самоосвіти протягом навчання та 

професійної діяльності та необхідністю бути конкурентоспроможними, що 

вимагає від вищої школи надання майбутнім фахівцям елементарних 

можливостей інтегруватися в різні соціуми, активно діяти, 

самовдосконалюватися [7, с. 240]. 

Як зазначалося у попередніх наших розвідках, завдяки винятковим 

досягненням останніх декількох років, процеси, що відбуваються в Європі, 

набули більш конкретного характеру, стали більш повно відповідати реаліям 

країн Європейської спілки та її громадян. Перспективи, що відкриваються у 

зв’язку з цим, поряд із стосунками, що поглиблюються з іншими 

європейськими країнами, забезпечують ще більші можливості розвитку. Через 

те, на нашу думку, зростає розуміння все більшої частини політичного й 

академічного світу в потребі встановлення якісно тісних зв’язків у цілій Європі, 

яка розвивається, у формуванні й зміцненні її інтелектуального, культурного, 

соціального й науково-технологічного потенціалу [8, с. 157-158]. 



Варто підкреслити, що освітні трансформації відповідно до вимог 

кредитно-модульної системи – це не тільки і не стільки рівні, модулі, 

експерименти, кредити, рейтинги тощо. Передусім це – нова філософія 

освітньої діяльності, нові принципи організації навчального процесу, новий тип 

відносин між викладачем і студентом, це, зрештою, нові «технології» 

опанування знань і таке інше. 

Філософія освіти предметом обговорення має найзагальніші підходи до 

освіти і педагогіки: місце і смисл освіти в культурному універсумі життя; 

розуміння людини й ідеалу освіченості; смисл і особливості педагогічної 

діяльності тощо. Методологічна і, зокрема, проективна орієнтація філософії 

освіти зумовлюють обговорення шляхів і способів вирішення кризи освіти і 

образ нової школи. Таким чином, філософія освіти виступає формою 

концептуалізації освіти, яка стає об’єктом філософського аналізу, що охоплює 

її онтологічні, епістемологічні, антропологічні, аксіологічні та праксеологічні 

аспекти. Будь-яка освітня парадигми ґрунтується на певному баченні сутності 

людини. Саме на її уявлення та ідеали в кінцевому рахунку орієнтуються 

освітні концепції. Нова ідея освіти пов’язана з потребою залучити людину до 

постійного активного процесу відкриття, засвоєння світу [4]. 

Освіту нерідко уподібнюють до промислових, індустріальних форм 

організації праці («фабрика знань»), проте природа освіти є значно складнішою 

і скоріше нагадує фантастичну «машину часу», за допомогою якої студент у 

встановлений термін навчання збагачується фундаментальними знаннями, 

джерела яких у глибині віків, і здобуває компетентність, гарантовану сучасною 

наукою і виробничим досвідом, оформляє себе в чомусь знаному цілому, щоб 

надалі бути спроможним персонально привласнити всі мислимі буттєві процеси 

(іншими словами – реалізувати себе) [5, с. 40]. 

Освіта виявляється як стратегічний ресурс розвитку цивілізації. І це 

зрозуміло. Високі технології створюються розумом, що об’єднуються освітою, 

наукою і культурою. В стратегічний прорив увійдуть, насамперед, 



високоосвічені, інтелектуально потужні нації – народи глобального 

світобачення і культури. 

Як зазначає Г. Д. Берегова «Саме прагматистсько-інструменталістське 

спрямування філософії освіти дає підстави розглядати філософію як загальну 

теорію виховання, а структуру філософського знання – як «інструментарій» 

навчально-виховного процесу з орієнтацією на певний педагогічний і 

соціальний результат, котрий має спрямованість на формування сучасних 

світоглядних установок особистості майбутніх фахівців відповідно до 

змінюваного світу, на розвиток планетарно-космічного мислення з метою 

забезпечення виживання людства та збереження цивілізації» [3, с. 35]. 

У більшості країн світу філософія посідає чільне місце в системі 

гуманітарних дисциплін, які вивчаються у вищій школі. Загальновідомо, що від 

гуманітарної освіти значною мірою залежить творчий потенціал особистості. 

Оволодіння основами філософських знань допомагає студенту стати фахівцем, 

який уміє широко і глибоко мислити і діяти самостійно. 

Варто  відмітити,  що  філософія  відкрита для всіх, і кожна людина тією 

або іншою мірою філософствує, однак дійсне оволодіння нею – це глибока й 

систематична робота мислення, вимагає певного настрою душі, коли в 

значущих явищах ми вбачаємо закони гармонійного та розумного устрою буття 

і розуміємо своє дійсне місце в межах світового цілого. Стратегічним 

завданням реформування вищої освіти в Україні є трансформація кількісних 

показників освітніх послуг у якісні. 

Ідеї філософії освіти сприяють методологічним пошукам, становленню 

відповідного типу особистості в освітньому просторі вищого навчального 

закладу. Випускник університету повинен мати високий рівень загальної і 

професійної компетентності, вільно орієнтуватися у сучасному освітньо-

виховному просторі та використовувати його ресурси для саморозвитку та 

самовдосконалення, що визначено основоположними філософськими 

принципами концепцій про основи виховання [7, с. 250]. 



Становлення особистості людини майбутнього як цілісного суб’єкта 

культури передбачає передусім формування ціннісних компонентів її 

світогляду, що визначається розумінням філософського знання як особливого 

духовного явища і виявлення його місця в системі культури, його 

співвідношення з іншими духовними явищами (формами суспільної свідомості) 

– наукою, мистецтвом, релігією і ін. [3, с.37]. 

Вивчення філософії у вищому навчальному закладі – це не просто 

доповнення до формування спеціаліста, котрий буде використовувати її 

положення у своїй професії, а й ті загальні засади формування духовного світу 

особи, котрі завдяки усвідомленню людиною себе як особистості, завдяки 

усвідомленню сенсу свого буття, відіграють свою, значною мірою, визначальну 

роль у становленні молодої людини як фахівця. Саме через освіту йде 

цілеспрямований процес соціалізації індивіда, його становлення як особистості 

та громадянина. 

На основі засвоєння основних ідей зі світової історичної скарбниці 

філософії, усвідомлення світоглядної та методологічної значущості основних 

принципів, законів та категорій, кожна людина здатна оновлювати, 

доповнювати свою власну філософську концепцію, трансформувати свої власні 

позиції у відповідь на виклики сучасного життя. Для цього потрібно осмислити 

та навчитись захищати вищі моральні та естетичні цінності свого буття, 

запроваджувати у своєму власному оточенні принципи етики ділового 

спілкування, сприяти підвищенню своєї логічної культури. 

Філософія освіти дає найбільш загальні настанови для розвитку теорії та 

методології освіти і педагогіки, а як система взаємопов’язаних ідей об’єднує у 

собі глибинні соціально-економічні відносини, політику держави, її ідеологію 

та відповідні їм соціальні інститути, суспільну свідомість і культуру спільноти 

на даному етапі її історичного розвитку. При цьому найважливішим завданням 

філософії освіти є з’ясування пріоритетів в оцінюванні справжнього стану 

суспільства і процеси прогнозування його майбутнього розвитку. У такий 

спосіб теоретико-методологічна основа філософського знання визначає зміни 



освітньої парадигми, можливості застосування ресурсу ЗМІ в інтерактивних 

технологіях, утвердження особистісно-орієнтованого навчання як відповіді на 

соціальні виклики, обумовлені вимогами інформаційного суспільства, 

суспільно-політичною ситуацією в Україні та світі [7, с. 253]. 

Нині філософсько-освітня думка визначає людину та її розвиток 

центральним складником освітньої парадигми, якої потребує поступ сучасного 

глобалзованого суспільства. В основі філософських поглядів сучасності, 

орієнтованих на людину і її особистість, як зазначають сучасні науковці, це ті 

самі смисли, які роблять людину людиною і які в новий час були відсунуті на 

другий план. З позицій сучасних напрацювань постмодерної  філософії  вчені  

підходять  до  визначення  смислу  цінностей людського буття, виходячи з яких 

людину людиною робить саме свідома духовна  діяльність. При  цьому, людина 

має виходити за межі матеріального, природно-споживчого буття. Попри все 

інше - маються на увазі можливості і обов’язок морального зростання людини 

та її самовдосконалення - духовна трансценденція виступає одночасно і як 

умова, і як імператив морального розвитку [2]. 

Зокрема, О.Базалук у своїй монографії «Філософія освіти в світлі нової 

космологічної концепції» приділяє значну увагу вихованню планетарно-

космічного типу особистості, людини-лідера, що прагне зайти себе в житті та 

реалізувати себе в ньому, має масштабне бачення свого місця у світі й 

суспільстві, розуміє своє призначення та присвячує себе досягненню вищої 

(глобальної, узгодженої із загальнолюдськими цінностями) мети. 

«Масовизація» освіти (й інші подібні явища, зокрема українського освітнього 

середовища) не створює, на жаль, сприятливих умов для виховання лідера, що 

зовсім не означає відкидання тенденції виховання вільної особистості 

цивілізованого суспільства, а, навпаки, вимагає змінювати підходи до освітньо-

виховного процесу, зосереджуючись на «досягненні гармонії між розумом, 

душею й тілом людини», що складає «шлях до розуміння сутності людського 

існування, місця людини в цивілізації й космосі» [1, с.2]. 



Специфіка філософської рефлексії щодо освіти, порівняно із згаданими 

науками, полягає в тому, що філософія, передусім, покликана відповідати на 

кардинальні питання, пов’язані із відношенням людини до світу, її способом 

«входження» у нього, тобто задавати світоглядний кут зору на проблематику. 

Філософське осмислення світу є передумовою наукового пізнання. Воно 

здійснюється перш за все через систему філософських категорій, за допомогою 

яких відбувається загальне осмислення процесів і явищ. 

На основі вище сказаного, можна стверджувати, що значний поштовх 

розвитку особистості, людству й цивілізації дає філософське осмислення буття 

людини і світу, котре стає актуальним з огляду на глобалізаційні процеси та 

формується шляхом засвоєння філософських знань у вищій школі. Це, в свою 

чергу, спонукає до окреслення змістового наповнення філософського знання в 

сучасному освітньому просторі. 

Освіта виявляється як стратегічний ресурс розвитку цивілізації. І це 

зрозуміло, оскільки високі технології створюються розумом, що об’єднуються 

освітою, наукою і культурою. В стратегічний прорив увійдуть, насамперед, 

високоосвічені, інтелектуально потужні нації – народи глобального 

світобачення і культури. 
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