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ВІДНОСИН 

 

Людина, що як мисляча істота, Homo sapiens, пізнає світ (що відповідає 

магістральному вектору людського існування), рано чи пізно підіймається на 

рівень філософської рефлексії, починаючи усвідомлювати світ за допомогою 

узагальнених теоретичних конструктів, всезагальних філософсько-природничих 

категорій, що сприяє піднесення на рівень фундаментального знання. Останнє 

дозволяє здійснити прориви у будь-якій теоретичній та практичній сфері 

людського буття, оскільки допомагає перебороти вузькі рамки окремих 

предметних галузей пізнання світу.  

Це цілком стосується педагогічної практики і теорії, які можуть набувати  

усталеного догматизованого стану у разі, якщо будуються у вузькому контексті 

педагогічних реалій. М. О. Бердяєв у книзі "Самопізнання" писав, що 

"педагогіка, гідна для однієї епохи, може виявитися негідною та шкідливою для 

іншої" [1, с. 295]. Ці слова цілком справедливі для перехідних, кризових явищ, 

які відбуваються у сучасній освіті, зокрема й у вищій. Сучасна освітня галузь 

увійшла у стан системної кризи, яка зумовлюється епохальними 

цивілізаційними викликами та загрозами, з якими зіштовхнулося людство 

наприкінці ХХ – початку ХХІ століття.  

Ці виклики мають колосальні загальнопланетарні наслідки та докорінно 

змінюють соціально-економічний, гуманітарно-політичний, морально-етичний, 

природно-екологічний механізми функціонування людства та, взагалі, 

цивілізаційний ландшафт нашої планети. Про зміст, сутність та наслідки такого 

критичного стану людської цивілізації, яка вступила в еру інформаційного 

суспільства, йдеться у книзі А. Тоффлерта "Шок майбутнього" (1974 р.), у 

доповідях Римського Клубу: "Межі зростання" (1973 р.), "Людство в 

зворотному пункті" (1977 р.); "Про новий міжнародний устрій" (1978 р.), у 

праці А. Печчеї "Майбутнє в наших руках" (1988 р.) та ін.  

Аналіз сучасної соціокультурної ситуації в Україні та світі дозволяє 

стверджувати, що інформаційне суспільство виявляє серйозні виклики освітній 

галузі, що, у свою чергу, спричиняє появу педагогічних міфів. Розглянемо 

зазначені твердження з використанням філософської та загальнонаукової 

методології, яка дозволяє вийти за вузькі межі педагогічної реальності та 

залучити дані міждисциплінарних досліджень.  



1. Людська цивілізація входить у якісно новий стан свого розвитку, який 

деякі науковці називають ерою інформаційного, чи постіндустріального 

суспільства. 

2. Цей процес створює серйозні виклики для всіх суспільних сфер, тобто 

спричиняє критичні труднощі і проблеми для існування людства, оскільки 

вимагає від нього докорінних змін. 

3. У силу відомої інертності суспільних інститутів та процесів деякі з них 

набувають догматизованого характеру, оскільки намагаються зберегти свій 

статус кво, який не відповідає новим умовам їх існування. 

4. Догматизовані, тобто застарілі, чи навіть помилкові, педагогічні 

принципи, на які спираються у своїй діяльності педагоги, називають 

педагогічними міфами, що у їх системній єдності на рівні педагогічної 

рефлексії та теорії складають педагогічну міфологію – новий напрям 

педагогічної науки і практики [5 ]. 

Відтак, міфи сучасної педагогіки й освіти, на які поступово 

перетворюються базові ж педагогічні принципи. Зауважимо, що кожен 

педагогічний міф має раціональне зернятко, оскільки колись цей принцип 

відповідав викликам часу, але з появою нових викликів виявився застарілим. 

При цьому, чим більш базовим, фундаментальним є педагогічний принцип, тим 

більш значущий педагогічний міф цей принцип здатен викликати до життя у 

разі застарілості та догматизації цього педагогічного принципу. 

Важливо також зазначити, що педагогічні міфи доцільно аналізувати за 

суб’єкт-суб’єктними та суб’єкт-об’єктними критеріями.  

Розглянемо міф про необхідність узгодження соціально-педагогічних 

впливів на вихованців в школі та родині. 

Традиційно вважається, що виховні дії на дитину повинні бути узгоджені і 

не суперечити одна одній, при цьому не повинно мати місця неузгодженість 

між вербальними (словесна інформація) і екстравербальними (жести, емоційні 

реакції) сигналами, які поступають до дитини від його батьків і інших людей, 

інакше це може призвести до серйозних психологічних проблем [4].  

Але якщо прийняти до уваги те, що розвиток особистості як суверенно-

унікальної, вільної сутності реалізується в подійно-поведінкових зонах 

невизначеності, коли особистість формується на "межах виховних дій", в 

суперечливих, парадоксальних, багатовимірних умовах соціального буття, що 

для розвитку особистості згубним є процес соціалізації, здійснюваний на основі 

однозначного "чорно-білого" поведінкового коду і системи цінностей, то стає 

зрозумілим, що парадокс є одним з основних чинників формування 

особистості (як магістральної освітньої мети), що неузгодженість 

вербального і екстравербального (коли існують суперечності між "словом і 

дією") якраз і розкриває перед людиною у дійсному світлі драматичну, 

парадоксальну і багатовекторну безодню її космо-природно-соціального 

середовища, здатну через це створювати умови для формування особистості, 

яка характеризується саме багатовекторною і парадоксальною природою та 

може оперувати багатозначністю, що постає головною особливістю творчої 

поведінки і діяльності.  



Цей висновок не означає, що слід уникати стану узгодження вербального і 

екстравербального і спеціально створювати інформаційно-поведінковий хаос з 

метою виховання особистості у родині. Парадоксальність даного процесу якраз 

і передбачає поєднання узгоджених і неузгоджених вербальних і 

екстравербальних сигналів для того, щоб дитина уміла їх розрізняти і вчитися 

існувати в такому впорядковано-неупорядкованому середовищі, що сполучає 

хаос і космос, піднесене і профанічне, прекрасне і жахливе…   

Саме на цій основі у дитини формується амбівалентне ставлення до життя, 

що унеможливлює її розвиток у напрямку шизоїдного типу [2, с. 110; 3].  

Цей висновок знаходить втілення у новітньому  амбівалентному підході у 

педагогіці, який виник внаслідок зустрічі полярних феноменів педагогічної 

практики (колективу й індивідуальності, хаосу і порядку, свободи і 

відповідальності, диференціації й інтеграції тощо) і філософсько-

психологічного поняття "амбівалентність" як здатності людини осмислювати 

будь-яке явище через дуальну опозицію – з двох протилежних сторін, які 

суперечать одна одній та взаємно виключають одна одну, що дозволяє досягти 

цілісного статусу мислення через взаємну зміну, доповнення протилежностей, 

їх взаємопроникнення, постійного "перетравлювання" смислу через кожний з 

протилежних полюсів (С.У. Гончаренко). 

Відтак, хаотизовано-конфліктне соціально-педагогічне середовище, в 

якому виховні впливи батьків не є узгодженими та навіть такими, що 

суперечать один одному, постає умовою розвитку особистості як вільної істоти. 

Якщо свобода особистості постає однією з умов її актуалізації, а особистість, в 

свою чергу, постає метою розвитку людини (І.Д.Бех, А.В. Петровський), то 

формування особистості має здійснюватися саме в хаотизовано-конфліктному 

середовищу, яке, з точки зору синергетики, постає позитивним ресурсом 

організації освітньо-розвивального та сімейного середовищ.  

При цьому важливим постає те, що у даному разі потрібно залучення 

певного виховного духовно-морального чинника як цільового впливу, що 

скеровую розвиток особистості дитини у соціально-значущому напрямі. 
 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця особливостей узгодженого та неузгодженого  

соціально-педагогічних впливів на особистість учасників освітнього процесу 
 

ЧИННИКИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ 

УЗГОДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВ 

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ УЗГОДЖЕННЮ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ВПЛИВІВ 

Технократична (суб’єкт-об’єктна) 

тенденція, яка атомізує реальність, 

що призводить: 

Людиномірна (суб’єкт-суб’єктна) 

гуманістична тенденція, яка інтегрує 

реальність, що приводить: 

– до уречевлення та раціоналізації 

світу, розвитку однозначної 

лівопівкульової тенденції 

світосприйняття та світорозуміння і як 

наслідок виявляється потреба у 

– до розвитку багатозначної 

правопівкульової тенденції 

світосприйняття, потребі у розвитку 

особистості – творчої людини з 

багатозначним діалектичним 



формуванні роботизованої людини-

гвинтика, у ієрархічній організації 

освітніх процесів та впорядкованості 

навчально-виховних впливів 

мисленням, яка формується через 

резонансні хаотизовані, багатозначні 

впливи та деієрархізовану організацію 

освітніх процесів 
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