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Розглядаються кризовий стан сучасної освіти. Наголошується, що 

вирішення освітніх проблем сьогодення має орієнтуватися на системний 

аналіз освітньої галузі, а це потребує врахування глибинних тенденцій 

розвитку сучасної цивілізації та докорінної реформи школи, що має 

проводитись на довгостроковій основі, оскільки від школи як соціального 

інституту залежить розвиток всього суспільства у всій цілісності його 

компонентів. 

 

Рассматривается кризисное состояние современного образования. 

Отмечается, что решение образовательных проблем должно 

ориентироваться на системный анализ образовательной сферы, а это 

требует учета глубинных тенденций развития современной цивилизации и 

коренной реформы школы, которая должна проводиться на долгосрочной 

основе, поскольку от школы как социального института зависит развитие 

всего общества во всей целостности его компонентов. 

 

The crisis state of contemporary education is analyzed. It is marked that the 

resolving educational problems must be oriented on the educational sphere systems 

analysis, and it requires the account of deep developmental trends of modern 

civilization and all-sided reform of the school which must be conducted on long-term 

basis, since on the school as social institute the development of all society in the 

integrity of its components depends. 

 

Школа як найважливіший соціальний інститут відіграє ключову роль у 

розвитку сучасного суспільства, враховуючи, що основний зміст суспільного та 
індивідуального життя людини сконцентровано у сфері освітньої діяльності 
школи, яка виконує соціальне замовлення суспільства та постає провідним 

суспільним інститутом, значення якого, на думку Дж. Дьюї, важко переоцінити, 
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оскільки школа може створити такий проект типу суспільства, який нам 

хотілося б здійснити; впливаючи на дітей у певному напряму, ми поступово 

змінили б і характер дорослого суспільства.   
При цьому сучасна освітня галузь увійшла у стан системної кризи, яка 

зумовлюється епохальними цивілізаційними викликами та загрозами, з якими 

зустрілося людство наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, що мають 
колосальні загальнопланетарні наслідки та докорінно змінюють соціально-

економічний, гуманітарно-політичний, морально-етичний, природно-

екологічний механізми функціонування людської цивілізації.  
Про зміст, сутність та наслідки такого критичного стану людської 

цивілізації 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.  

А.Н. Петров у книзі "Ключ до надсвідомості" зазначає, що передові 
країни вже давно вступили на шлях побудови інформаційного суспільства, в 
якому пріоритетне значення має не вироблення речовини й енергії, а створення 
нових інформаційних технологій. Але чим далі вони просувалися у своєму 
розвитку, тим більш залежними ставали від свого породження... Вже повсюдно 
людина стає не управителем і розпорядником, а лише обслуговуючим 
персоналом або користувачем глобальних комп'ютерних систем, які починають 
жити власним, незалежним від неї життям… Будь-яка нова технологія активно 
формує не тільки декорації й обстановку життя, але і сам спосіб сприйняття 
світу. Нині починають підтверджуватися побоювання філософів про те, що 
успіх технічних наук породив положення, коли до сутності людини стали 
відносити тільки те, що в принципі піддається математичному і технічному 
моделюванню [8]. 

Максим Калашніков підкреслює: "ми стаємо свідками кризи виду 
"людина розумна", коли владу на Землі прагне захопити нова форма життя. 
Формуються величезні інформаційні суб'єкти, мережеві надістоти, які 
називаються големами. В них люди виступають як клітини одного супермозку, 
його нейронами. І чим більш примітивними стають люди, тим для големів 
краще. Кліткам супермозків або деталям біологічних мережевих комп'ютерів не 
потрібно бути складними. Це навіть шкідливо для големів. Неважливо, що самі 
люди при цьому щиро вважають себе вільним: насправді все інакше. Зверніть 
увагу, як гіпертрофовано розвивається все, що стосується зв'язку і 
телекомунікацій, зберігання і передачі інформації: Інтернет, сотовий зв'язок, 
супутникові канали, телебачення. Големи будують свої тіла, підсилюють 
зв'язність людей-нейронів. На шкоду всьому іншому! В останні сорок років 
науково-технічний прогрес потворно викривився і подекуди просто 
затупцювався на місці. Здається, ці тварюки не приймають космічної експансії, 
революції в енергетиці, справжнього прориву в медицині, житловій справі. Їм 
потрібна груба економіка нафти і газу. Або "винаходи", що зводяться до 
нескінченного поліпшення давніх розробок..." [5, с. 3-6]. 
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Відмічається потреба переходу від суворої класичної двозначної логіки 
(що постає мовою науки) до творчої багатозначної тризначної логіки. Так, у 
2003 році вийшла книга Т. Оппенгеймера "Мерехтливий розум", де автор 
говорить про ту шкоду, яку нанесли навчанню сучасні комп'ютери. Він 
переконливо показує згубність сучасної комп'ютеризації навчального процесу і 
робить висновок, що навчання треба рятувати поверненням до традиційних 
безкомп'ютерних методів, навряд чи здійсненних. Але оскільки комп'ютери 
згубні не самим по собі, а прийнятою в них двозначною логікою, то, як вважає 
М.П. Бруснєцов, реальним вирішенням проблеми є впровадження трійкового 
комп'ютера, що утілює живу, діалектичну логіку Аристотеля. 

Перехід нашої планети в еру інформаційного суспільства тягне за собою 
принципові, якісні зміни людської цивілізації. Сьогодні вже не можна сказати, 
що у всі часи дорослі люди критикували молодих людей приблизно однаковим 
чином. Сьогоднішні молоді люди сильно відрізняються від своїх молодих 
попередників минулих часів. Влада, багатства, інтелектуально-моральний 
потенціал у світі істотно поляризуються, коли з одно боку має місце нечуваний 
феномен – “діти індиго”, а з іншого, моральні засади молодих докорінно 
змінилися. Якщо 50-100 років тому такі слова, як “хабарник”, “непорядна 
людина” та ін. сприймалися молодими людьми як образа, то зараз 
сприймаються як образа такі слова, як “лох”, “дурень”. Газета “US Today” 
опублікувала низку головних проблем, які хвилювали педагогічне товариство 
американської школи в 40-х і 80-х роках ХХ століття. У 40-х роках це: розмови  
на уроках, жування гумки, шум, біготня коридорами, погане шикування перед 
заняттями, невідповідна одежа, бруд, то у 80-х роках це – наркоманія, 
алкоголізм, вагітність, суїцид, зґвалтування, пограбування, хуліганство.  

Зазначимо, що докорінна трансформація комунікативної сфери людської 
істоти відбувається на тлі глобалізаційних процесів: з появою Інтернету, 
мобільного зв’язку, значного збільшення та вдосконалення транспортних 
засобів експонентним чином  активізується  психологічна лабільність і 
мобільність людини у просторі та часі. Це в багато разів збільшує кількість і 
якість всіляких контактів між людьми, перетворює вид людини розумної на 
людину-комуніканта, людину-маніпулянта. Зазначений процес прискорює 
розвиток засобів маніпуляції індивідуальною та масовою свідомістю. Це 
призводить до того, що сучасний світ існує в атмосфері тотального впливу всіх 
на всіх, а успіх на життєвому терені нині досягає той, хто вміє здійснювати 
вплив на себе, людей і обставини. 

При цьому "у вік електронних засобів масової інформації втратили 
відмінність періоди дитинства і дорослого життя. Поява телевізора перетво-
рила, як стверджується, культуру в "емоційне споживання" кадрів, які 
змінюються на екрані кожні три секунди. Підраховано, що за перші п'ятнадцять 
років підліток проводить біля телевізора 16 годин, причому в кожній програмі 
він бачить як мінімум три сцени насильства. За свідченням нейропсихологів, це 
справляє надмірний вплив на праву півкулю, пов'язану з однобічним 
візуальним сприйманням зовнішнього світу, куди і переміщується активність 
дитини. В той же час нівелюється ліва півкуля, де розміщені центри мислення і 
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мови… сучасна молодь більше уваги приділяє "агресивним формам культури", 
які розповсюджуються із швидкістю епідемії завдяки поширенню засобів 
масової інформації. А книга як джерело духовного розвитку відступає на 
другий план" [6, с. 295-297]. 

Відтак, нині непомірно активізуються елементи видовищної культури, 
коли в силу розвитку відповідних електронних засобів масової інформації в 
багато разів збільшилась кількість інформаційних (аудіо-візуально) сигналів, 
які надходять до молодої людини. Водночас значно послабився чинник 
книжково-вербальної інформації. Останнє проявляється в тому, що діти 
сьогодні дуже мало читають книжки, зокрема художньої літератури. Це 
призводить до примітивізації художньо-естетичної сфери людини, 
спотворюється функціональний зв'язок між півкулями її головного мозку. 
Залишаються нерозвиненими  механізми відтворювальної уяви, вищий 
розвиток яких дозволяє читачеві не тільки відтворювати образи художніх 
творів, якими їх бачить письменник, але й повністю підпорядковувати свої 
образні процеси глибокому й точному аналізу тексту.   

Якщо психофізіологічною метою розвитку людської істоти можна 
вважати досягнення стану функціонального синтезу півкуль (коли знаково-
вербальна інформація, що сприймається переважно на рівні лівопівкульових 
психічних процесів, легко трансформується в образно-емоційну сферу правої 
півкулі, і навпаки), то нині різко зменшилися міжпівкульові трансформаційні 
процеси, знизилась здатність людини до вербалізації та девербалізації 
інформації, тобто спроможність "одягати" у знаково-вербальні "шати" 
емоційно-образну інформацію, і протилежна спроможність до зворотної 
трансформації знака в образ, слова – в емоцію. Така трансформація має місце 
саме у процесі залучення молодої людини до художньої скарбниці людської 
цивілізації, що розвиває вміння людини генерувати образну інформацію у сфері 
власного  художньо-естетичного уявлення, а це, у свою чергу, постає наріжною 
умовою розвитку творчого мислення.  

Сама навіть їжа зараз докорінно змінилася: її генетичні модифікації, різні 
стабілізатори, підсилювачі смаку, барвники, консерванти, замінники 
натуральних інгредієнтів, біодобавки … роблять їжу не тільки небезпечною для 
здоров’я (особливо для дітей), але й помітно знижують її енергетичну цінність, 
коли справджуються слова з Біблії про те, що в останні роки людина не зможе 
наситити себе  їжею.  

Важливим є також протиріччя між двома протилежними 
цивілізаційними тенденціями, перша з яких орієнтує розвиток людства у 
напряму соціально-економічної, культурно-політичної глобалізації. Друга – 
пов’язана з активізацією національних інтересів розвитку націй, народів, 
етносів.  

Подібним же чином маємо протиріччя між тенденцією щодо посилення 
розподілу праці, наукової спеціалізації (у педагогіці – це розвиток профільної 
освіти), а з іншого – тенденцію до розвитку міждисциплінарного наукового 

синтезу, який випливає з феномену, що отримав назву "інформаційний бум". 

Людство ще ніколи не володіло таким незліченним обсягом інформації, але 
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воно ще ніколи не знаходилося настільки далеко від розуміння своєї сутності, 
пізнання якої виявилося роздробленим, розпорошеним у сфері множини 

наукових дисциплін, потоплених в океані інформації. 
Людство ще ніколи не володіло таким незліченним обсягом інформації, 

але воно ще ніколи не знаходилося настільки далеко від розуміння своєї 
сутності, пізнання якої виявилося роздробленим, розпорошеним у сфері 
множини наукових дисциплін, потоплених в океані інформації. Е. Шредінгер 
відзначав, що ми успадкували від наших предків гостре прагнення до цільного, 
всеосяжного знання. Сама назва вищих інститутів пізнання – університети – 
нагадує нам, що споконвічно і протягом багатьох століть універсальний 
характер знань – це єдине, до чого може бути повна довіра. Але розширення та 
поглиблення різноманітних галузей знань протягом останніх ста років 
поставило нас перед незвичайною дилемою. З одного боку, ми відчуваємо, що 
лише сьогодні починаємо здобувати надійний матеріал для того, щоб звести в 
єдине ціле все відоме, а з іншого, – стає майже неможливим для одного розуму 
повністю опанувати більш ніж однією невеликою спеціальною частиною науки 
[12].  

Як пише Б. Сітарська, однією з найбільших загроз у часі великих змін, 
характерних для сучасного світу, є відставання людей від темпу і наслідків 
змін, які ж вони самі провокують. Йдеться про новий тип загрози, який 
визнається як "людська прогалина", котра виникає внаслідок значно більшого 
зусилля, вкладеного у технічний і господарський розвиток, ніж у розвиток 
самих людей. "Людська прогалина" – це дистанція між зростаючою складністю 
світу і нашою здатністю її зрозуміти, що виникає із зростання створених 
людьми складностей, які не встигають за поступом наших здібностей [9, с. 263].  

Пафос кризи пізнання знаходить вираження у Оноре де Бальзака: "наука 
єдина, а ви розчленували її!". Бернард Шоу проблему спеціалізації знань 
висловив таким чином: “Будь-яка професія є змовою проти непосвячених”. 
Д.О. Гранін інтерпретує обмеженість пізнання, зрозумілу ще давнім 
мислителям (у вигляді "філософського кола"), за допомогою відомого 
парадокса: “фахівець прагне пізнати все більше про все менше, поки не буде 
знати все про ніщо; філософ же пізнає все менше про все більше, поки не буде 
знати нічого про все”.  

В.І. Вернадський, аналізуючи у книгах "Філософські думки 
натураліста", "Праці з загальної історії науки" значення ідеї єдності природи у 
контексті становлення наукової думки як планетарного явища, писав, що 
диференціація наукового знання, яка йде неперервно протягом останніх двох-
трьох століть, сприяла зниженню значення цілісного світобачення, яке було 
притаманне, наприклад, древнім грекам. 

Відтак, метою статті є розгляд шляхів подолання зазначених кризових 

явищ в освіті. Це передбачає звернення до аналізу наріжних тенденцій розвитку 
нашої цивілізації, до якої освітня галузь входить як важливий розвивальний 

складник, який забезпечує неперервність та цілісність функціонування  
архіскладного механізму сучасної людської цивілізації. Розглянемо ці тенденції 
більш докладно. 
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Перша тенденція. Глобальне експоненційне прискорення історичного 

розвитку нашої планети.  

Сучасна епоха займає особливе  місце  в  історії  людства.  Ніколи раніше  
час  розвитку людського суспільства не був таким "згущеним", таким 

прискореним, як нині. Безпрецедентний за масштабом, глибиною і темпом 

процес розвитку сучасного світу сприяє створенню унікальної історичної 
ситуації, коли, – писав С. Цвейг, – "як на вістря громовідводу накопичується  
вся атмосферна електрика, найкоротший проміжок часу вміщує в собі велику 

кількість подій". Відтак, як пише І.М. Д’яконов, у наш час феномен 

глобального прискорення історичного розвитку стає особливо помітним. 1 млн. 

років у палеоліті виявляється еквівалентним 40 рокам в наш час, тобто, по суті, 
життю одного покоління. Від появи Homo sapіens до кінця першої первісної 
фази розвитку людства минуло не більш ніж 30 тис. років. Друга 
первіснообщинна фаза тривала приблизно 7 тис. років. Третя фаза (рання 
давність) продовжувалась близько 2 тис. років, а четверта (імперська давність) 
– 1,5 тис. років. П’ята фаза (середньовіччя) тривала вже близько 1 тис. років. 
Шоста (абсолютистська постсередньовічна) нараховує приблизно 300 років. 
Сьома капіталістична фаза продовжувалась не набагато більше ста років. 
Нарешті тривалість восьмої фази (посткапіталістичної) поки що неможливо 

точно визначити. Нанесені на графік ці вісім фаз складаються в 
експоненціальний розвиток, котрий передбачає перехід до вертикальної лінії, 
або, точніше, до точки так званої “сінгулярності”. Вертикальна лінія на графіку 

рівнозначна переходу в безкінечність. Щодо історії, то це поняття 
“безкінечності” втрачає сенс, адже подальші фази історичного розвитку, 
постійно прискорюючись, зміняться за роки, місяці, тижні, дні, години, 

секунди. Якщо не передбачити катастрофи, зазначає І.М. Д’яконов, тоді, 
очевидно, треба очікувати втручання якихось нових рушійних сил, що змінять 
ці графіки [5, с. 352-353].  

Друга тенденція. Інтенсифікація інформаційних потоків на нашій 

планеті як один із головних чинників входження глобалізованого світу в еру 

інформаційного суспільства. 
Цей процес зумовлюється "інформаційним бумом", який став 

характерною прикметою ХХ та ХХІ століття. Так, номер "Нью-Йорк Тайм" 

містить інформації стільки ж, скільки в ХVІІ столітті за все життя 
перероблялось людиною. Нині за 40 хвилин у світі генерується стільки ж 

інформації, скільки її є в Британській енциклопедії. Якщо в 70-ті роки ХХ 

століття об'єм наукової інформації подвоюється кожні 5 років, то в 80-ті цей 

процес триває кожні 2 роки, а в 90-ті подвоєння відбувалось кожен рік. Відомо, 

що у 1980 році в світі видавалося більш ніж 100 тис. наукових журналів, де 
публікувалися більше 2 млн. статей; в рік видавалося більш ніж 10 тис. 
наукових книг; спеціальні публікації, такі як бюлетені, звіти про конференції, 
симпозіуми, реферати видавалися до 2 млн. за рік, при цьому темп цих видань 
зростає на 10 % за рік.    

Суттєво, що інформаційний бум зумовлений, перш за все, багатократною 
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репродукцією та повторенням вже відомої інформації, а не зростанням 

кількості нових знань [11, с. 248]. Уперше в історії людства ідеї і технології 
трансформуються у часі швидше, ніж покоління людей.  

Зазначений процес відображає кризу класичної наукової парадигми та 
зумовлює поширення тенденції сучасної науки до експонентного зростання і 
поновлення знань, постійного розширення та поглиблення сфер наукового 

дослідження. Це, у свою чергу, позначається на кризовому розвитку школи 

взагалі та педагогічної науки зокрема. Як підкреслює О.В. Сухомлинська, 
"сучасна педагогічна наука в Україні, як і школа, перебуває в кризовому стані. 
Це впливає й на розуміння теоретико-методологічних, концептуальних засад 

педагогіки, її структури, змісту, на визначення цілей, завдань і змісту, методів 
навчання та виховання дітей. Сьогодні педагогічна наука відстає від практики, 

не встигає за кардинальними змінами, інноваційними процесами, що 
відбуваються в роботі шкіл, дитячих закладів, у системі вищої освіти… 

Кризовий стан педагогічної науки викликав у науковців прагнення, з одною 

боку, знайти й аргументувати нові засади, нову парадигму своєї науки, а з 
іншого, – науково описати, підвести науковий фундамент під сучасні 
інноваційні процеси, що відбуваються в освітньому просторі України" [10, с. 3-

4]. 

З погляду С.У. Гончаренко, цей процес зумовлюється 
вузькодисциплінарними установками сучасної освіти, відчуженням її 
гуманітарних і природничо-наукових компонентів. Наслідком цього є 
"фрагментарність бачення людиною реальності, що в умовах народження 
постіндустріального інформаційного суспільства не дає людям адекватно 
реагувати на загострення енергетичної й екологічної кризи, девальвацію 

моральних норм і духовних цінностей, калейдоскопічність зміни технологій, 

нестабільність політичної та економічної ситуації. Сьогодні під лавиною 

інформації ми страждаємо від нездатності охопити комплексність проблем, 

зрозуміти зв'язки і взаємодію між речами, які перебувають для нашої 
сегментованої свідомості в різних сферах" [2, с. 3]. При цьому, спостерігається 
надзвичайно швидкий процес синтезу нових знань та технологій, що складає 
значну проблему для професійної освіти, яка не може адекватно реагувати на ці 
зміни, оскільки зміст освіти зазнає докорінних змін протягом п’яти-шести 

річного терміну підготовки фахівця. Відтак, сучасність вимагає від спеціаліста 
спрямованість на принцип універсалізації знань та вмінь, а не на їх конкретний 

зміст.  
Цей висновок можна проілюструвати особливостями підготовки фахівців 

у Японії: японський менеджер володіє меншим обсягом спеціалізованих знань, 
оскільки вони мають тенденцію втратити свою функціональну цінність через 5-

7 років. Тому керівник тут має цілісну уяву про організацію, якою він керує, 
виявляючи потребу у розумінні значення своєї трудової активності у контексті 
всього виробництва, всієї економічної галузі і навіть людської цивілізації 
взагалі, що зумовлює необхідність розвивати взаємозмінюваність та творчий 

підхід до виконання своїх фахових обов’язків. Важливим є й те, що у Японії 
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відбувається перманентний процес підвищення кваліфікації  усіх працівників, 
який дає можливість постійно стежити за науковими розробками. 

Поширюється тенденція до колективно-групових форм трудової 
діяльності. Такий підхід характерний для інноваційного розвитку керування 
соціально-економічними процесами та організації виробничих процесів. Так, 
спостерігається перехід від вузької спеціалізації до інтеграції у характері 
управлінської діяльності. Відомо, що в умовах спеціалізації зростання 
продуктивності праці забезпечується дробленням робіт, функцій, знань. Більш 

спеціалізовані роботи потребують і значних  зусиль з координації економічної 
діяльності, яка здійснюється головним чином управлінцями  середнього рівня.  
Як наслідок – кількість рівнів управління постійно зростає, а кожен працівник  
відчуває все більше відчуження від своєї діяльності та її результатів.  

Зрозуміло, що шлях до надмірної спеціалізації (а у контексті освіти – 

профілізації) виявляється безвихідним. Виникає потреба у створенні 
самодетермінованого механізму самоврядування, який би здійснював 
саморегуляцію “зсередини”. Цей механізм (подібний до функціонального акту 

П.К. Анохіна, який передбачає тимчасове об'єднання функцій різних органів 
людського організму з метою вирішення певної актуальної проблеми у процесі 
його існування) реалізується в Японії через використання самокерованих  

цільових команд керівництва, коли для вирішення конкретних завдань 
збираються спеціалісти з різних служб та відділів того чи іншого виробництва. 
Тут принцип вузької спеціалізації кожного робітника змінюється підходом, за 
яким група робітників універсальної кваліфікації несе повну відповідність за 
певну ланку роботи – наприклад повністю збирає автомобіль. У результаті 
кількість операцій, що виконуються на окремому спеціалізованому робочому 
місці, значно зменшується, створюються інтегровані операціональні системи, 

коли люди та механізми можуть тимчасово об’єднуватись у єдине  ціле, що дає 
можливість значно  підвищити рівень продуктивності праці [1].  

Третя тенденція, яка випливає з перших двох, пов’язана із потребою 

людини навчатися впродовж життя, що актуалізує такі  форми сучасної освіти, 

як неперервна освіта та дистанційне навчання.  

У теорії і практиці неперервної освіти особливо акцентується увага на  
освіті дорослих за межами базової освіти як процес здобуття і підвищення 
професійної кваліфікації, перепідготовки в процесі зміни професій, освіта в 
ході адаптації до мінливих соціальних умов, дозвільна освіта та ін. У сучасному 

суспільстві ідея неперервної освіти здобуває характер парадигми науково-

педагогічне мислення. Так у Національній доктрині розвитку освіти в Україні у 

XXI столітті однією з освітніх стратегій України – наголошується освіта 
впродовж життя. 

У світовій педагогіці поняття "неперервна освіта" відображується  такими 

базовими поняттями як "триваюча освіта", "довічна освіта", "довічне навчання", 

"перманентна освіта", "подальше освіта", "освіта дорослих" та ін.  

До поняття неперервної освіти відноситься й "освіта, що відновляється", 

яка означає отримання освіти "вроздріб" протягом усього життя, відхід від 
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практики тривалої освіти в навчальному закладі, відірваної від трудової 

діяльності, коли освіта чергується з іншими видами діяльності. 

Ідея про необхідність перманентної освіти  людини, збільшення і 
відновлення її професійних знань не нова, однак у різні епохи вона звучала по-

різному й увагу до даної ідеї, до її значимості були неоднаковим з боку 

педагогів і всього суспільства. Зазначимо, що посилення значущості 
неперервної освіти обумовлено і загальною кризою системи освіти, 

характерною на порозі XXI століття для різних країн, а саме: 1) криза 
соціалізації, коли система освіти вже не забезпечує гармонічне входження 
людини в реальне соціальне життя; 2)  нарощування розриву між освітою і 
культурою, коли фахівець одержує в кращому випадку знання, але не цінності 
культури; 3) постійно збільшується відставання освіти від сучасної науки, що 

розвивається, що врешті-решт  призводить до “заниження людського в людині”, 

оскільки неосвічена у повному сенсі людина легко стає об'єктом маніпуляції, у 

тому числі й у процесі свого професійного самовизначення і розвитку [7]. 

Таким чином, неперервна освіта не обмежується певними термінами 

навчання і стінами навчальних закладів, а здобуває риси життєдіяльності, тобто 

процесу розвитку особистості протягом усього соціально активного життя, 
коли саме соціальне життя набуває риси безперервного освітнього процесу [3]. 

Четверта тенденція пов’язана із розвитком людиномірної, 
людиноцентричної освіти.  

Домінантні в кінці ХХ століття мегатенденції розвитку світової спільноти 

зумовили становлення людиноцентричної освітньої парадигми нової 
постіндустріальної фази розвитку, яка орієнтована на звільнення творчого 

потенціалу людини від диктату техніки, шаблонів поведінки і споживацької 
ідеології. Ця парадигма (що виявляє орієнтацію на самодетермінантні засади 

життєдіяльності людини) пов’язана із посиленням людиноцентристського, 

ціннісно-світоглядного аспекту педагогічної думки. Відтак, виходячи із 
сучасних цивілізаційних імперативів, можна дійти висновку, що освіта має 
стати ціннісно орієнтованою і давати ціннісно закарбовані знання, коли знання 
не тільки інформують, але й формують особистість. Актуальним виявляється 
суб’єкт-суб’єктний стан інтеграції вчителя та учня, побудований на засадах 

принципів педагогіки співробітництва, коли вчитель та учень знаходяться у 
рівному положенні щодо Істини, а передача знань ініціюється як розкриття 
учням самого процесу відкриття знань.  

Висновки. 

1. Реформи сучасної освітньої галузі мають проводитись на 
довгостроковій основі, тобто не базуватися на політиці тимчасового "латання 
дір", оскільки від школи як соціального інституту залежить розвиток всього 

суспільства у всій цілісності його компонентів. 
2. Школа має набути нової системної якості освіти впродовж життя, вона 

має інтегруватися у цілісну систему неперервної освіти (яка реалізується у тому 

числі через дистанційні форми навчання) і виступати не самодостатньою 

сутністю, а одним із її складників. Відтак, слід категорично відмовитись від 
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розвитку школи як соціального інституту за лінійним принципом, відповідно до 

якого постійне збільшення інформації на нашій планеті має призводити до 

відповідного збільшення терміну шкільної освіти, що в перспективі може 
виявити потребу у 15 і навіть 20-річному навчальному терміну.  

3.  Школа, яка на відміну від решти ланок безперервної освіти, є більш 

стабільною і консервативною, має орієнтуватися не на охоплення знань та 
технологій, які зростають лавиноподібним чином, а на фундаменталізацію 

знань, їх інтегративний, комплексний, міждисциплінарний, творчий характер. 

Це передбачає формування в учнів уміння комплексного застосування знань, їх 

синтезу й самостійного здобування, коли перенесення ідей і методів з однієї 
науки в іншу лежить в основі творчого підходу до наукової, інженерної, 
художньої діяльності людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу. 

Відтак, школа має навчити учнів здобувати знання (відмовившись від 

знаннєвоцентричної парадигми), а вся її діяльність має орієнтуватися на 
глибинний, фундаментальний, цілісний, міждисциплінарний, ціннісний, 

творчий, природовідповідний, інтегративний характер знань та технологій, що 

потребує розробки шкільних інтегративних курсів, спрямованих на синтез 
знань та їх універсальну основу.  

При цьому суттєво, що школа має орієнтуватися на розвиток гармонійної 
особистості (як це деякою мірою спостерігалося у традиційній вітчизняній 

школі, що за якістю освіти була високо визнана у світі), оскільки відповідно до 

нової синергетичної парадигми освіти, окремий талант людини – це синтез її 
талантів (коли особистісні новоутворення людини потенціюють і підсилюють 
одне одного), тому на рівні шкільного маршруту слід виховувати людину 

взагалі, а не формувати в неї вузько профільні ЗУНи. Саме це має місце на 
онто- та філогенетичному рівні розвитку людини, коли її еволюція виявляє рух 

від загального до часткового.  

Відтак, школа має розвиватися не екстенсивним, а інтенсивним шляхом 

підвищення якості освіти, тому зазначені завдання можуть бути успішно 

реалізовані у межах 12-річної освіти, якщо не підіймати при цьому "верхню 

планку" терміну навчання. Цей компромісний варіант може бути досягнуто за 
рахунок початку процесу навчання з 4-5 років (з відповідними для школи та 
суспільства соціально-економічними та педагогічно-організаційними 

наслідками), як це відбувається у низці розвинених країн світу, де тривалість 
навчання у початковій школі може сягати  6-8 років. Як доведено 

психологічними дослідженнями, у період раннього дитинства відбувається 
найбільш інтенсивний і значущий розвиток людини, що потребує великої уваги 

як з боку суспільства загалом, так школи і родини як суспільних інститутів 
загалом. Подальша профілізація освіти та реалізація її безперервного 

потенціалу має здійснюватися у сфері спеціалізованої профільної та вищої 
освіти, яка має поставати плацдармом для навчання впродовж життя.  
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