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АКСІОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Філософія освіти XXI століття постає засобом інтеграції науки, політики 

щодо науки і управління знаннями у сучасному його інтегруючому баченні 

мікро- і макроперспектив процесів творення, виробництва, трансферу, 

трансформації та використання знання. В організаціях, у тому числі 

навчальних, управління знанням є управлінням інтелектуальним капіталом як 

формою капіталу, подібного до матеріального або фінансового, яким управляє 

організація задля досягнення своєї мети. Управління знаннями в суспільстві 

здійснюється через процедури збільшення ролі використання інформаційних 

мереж і технологій, формування нових ролей і відношень між дослідниками і 

практиками, створення нових форм професійного розвитку та освіти, 

об’єднання інтелектуального й соціального капіталу, проектування відповідної 

інфраструктури. 

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. 

В останні роки проблема цінностей в освіті українськими дослідниками 

розглянута всебічно, зокрема у монографічних дослідженнях Н. Ткачової, 

В. Огнев’юка, В. Крижка. Історії розвитку цінностей в освіті присвячена 

монографія Н. Ткачової [5], основним фокусом якої є дослідження ціннісних 

парадигм освіти в контексті євроінтеграції. Авторці вдалося подати системний 

погляд на сукупність освітніх цінностей, який є необхідним для відбору 

освітніх пріоритетів в українській системі освіти.  

Принципово нову цілісну соціально-філософську концепцію освіти як 

соціокультурного феномена розроблено у працях В. Огнев’юка [4]. У них 



осмислено ціннісний потенціал і процеси зміни парадигм сучасної української 

освіти на основі цінностей сталого людського розвитку. До основних 

компонентів освіти як соціального інституту автор зараховує не тільки 

відповідні галузі освітянських знань, а й властиві саме для освіти сукупність 

форм людської діяльності; певний тип відносин, що складається між людьми в 

царині освіти; система цінностей і норм у сфері освіти; специфічна для освіти 

мережа організацій, закладів і установ. Здійснюючи філософсько-аксіологічне 

осмислення освіти як однієї з найважливіших людських цінностей, її місця та 

ролі в системі цінностей сталого соціального розвитку, на який зорієнтовані 

трансформаційні процеси в нашій країні, з’ясовано, що поступ у царині освіти є 

лінійно-поступальним процесом, і уможливлюється завдяки постійному 

поверненню, кожного разу – вже за інших умов, до певних наскрізних освітніх 

зразків, образів, моделей, установок, особливе місце серед яких посідають 

самобутні неминущі духовні цінності української культури. 

У процесі соціалізації людини відбувається формування її внутрішнього 

світу, ціннісно-смислових вимірів буття. У зв’язку з цим постає питання 

духовності, що виражає теоретико-пізнавальну, художньо-творчу та морально-

аксіологічну активність людини, її спрямованість на самовдосконалення [6, 

с. 162]. 

Як бачимо, філософія освіти – це наука, що має єдиний об’єкт – освіту в 

єдності її аксіологічних, системних, процесуальних, результатних 

характеристик, що враховують і міждисциплінарні чинники з впливом на 

функціонування галузі освіти та розвиток освітніх стратегій. Серед 

філософсько-освітніх концепцій однією з найефективніших в освітній 

діяльності вважають міждисциплінарне навчання. Розуміння 

нейропрограмування є результатом впливу на людський мозок інформаційно-

комунікаційних технологій (включаючи освітні), за допомогою яких у 

людському мозку записані програми прояву в онтогенезі внутрішніх творчих 

потенціалів [1]. 



Отже, освіта є система, що споживає, виконує і продукує цінності, проте 

останні не завжди відповідають буттєвим цінностям, а нерідко навіть 

суперечать їм. У цьому нас переконують як реалії освіти, так і соціально-

філософські, соціологічні концептуальні їх пояснення. Найбільш 

концентровано механізм різновекторності буттєвих та освітніх цінностей 

віднаходимо в П. Бурд’є. Відповідно його дослідженням, люди, що володіють 

значним символічним капіталом, нав’язують іншим найбільш відповідну для 

себе шкалу цінностей, яка зберігає їх соціальне положення, їх фактичну 

монополію на інститути системи освіти, що засновують і гарантують соціальні 

категорії. З цим пов’язана і боротьба за кордони між дисциплінами, яку 

особливо люто ведуть «мертві дисципліни, що втратили свою цінність проти 

більш продуктивних способів мислення. Опір змістовній реформі освіти, 

боротьба навколо цінностей виховання або орфографії, що часто приймають 

форму релігійних воєн, виходить із корпоративних інтересів відстоювання 

представниками таких непродуктивних дисциплін своїх ментальних структур, 

своїх уявлень про самих себе, своїх цінностей і своєї цінності, принципу 

класифікації (nomos), згідно з яким все те, що вони робили протягом свого 

життя, має значення» [2]. 

Якість освіти, яка досягається певним суспільством, репрезентується у 

рівні якості життя суспільства і стає відомою навіть без точного специфічного 

оцінювання в системі освіти. Хоча і не встановлена формула взаємозалежності 

якості освіти і показників розвитку суспільства, наприклад, індексів людського 

розвитку, економічної свободи, технологічності, глобалізованості тощо, 

зрозуміло, що саме їхній рівень є вирішальним критерієм для якості освіти, а 

точно вивірене спрямування стратегічного розвитку освіти на підвищення місця 

України у відповідних рейтингах є засобом формування освіти, адекватної 

сучасним ринкам праці і залучення стратегічних інвестицій в освіту з метою 

забезпечення майбутнього сталого розвитку країни [3, с.115]. 

Сучасний світ вимагає творчих лідерів широкого кругозору, творців 

інноваційних знань. За таких умов університетська освіта має бути передусім 



націлена на розвиток універсальних здібностей студентів, а потім уже – на їхню 

спеціалізацію. До універсальних здібностей зараховують ті, що дають молодим 

людям можливість мислити і діяти, здійснювати власний вільний вибір, не 

піддаючись ідеологізації та маніпулюванню. Універсальна освіта надає змогу 

значно швидше освоїти нові професійні знання, вести діалог з представниками 

різних професій, знаходити нетривіальні рішення, неможливі в рамках тих або 

інших конкретних дисциплін [3, с.70]. 
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