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НОВІ РУБЕЖІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ
Сучасна освіта входить у якісно новий етап розвитку. У цьому зв’язку
пошлемося на ювілейну доповідь Римського клубу (2017 р.), в якій можна
знайти висновок про неминучість корінної зміни парадигми розвитку нашої
цивілізації. Жорстка критика капіталізму, неприйняття фінансових
спекуляцій, відмова від матеріалізму і спрощеного розуміння світу, заклик до
альтернативної економіки, до "нового Просвітництва", духовно-морального
світогляду, єдиної планетарної гармонійної цивілізації – така нині домінанта
розвитку людства, запропонована Римським клубом, який залишається
основним майданчиком, що формулює порядок денний "відповідального
глобалізму" і стійкого розвитку, і є орієнтиром для значної частини світової
еліти.
Клуб вбачає одним із завдань сучасної освіти формування у молоді
"грамотності щодо майбутнього" (futures literacy). Освіта, що здатна це
реалізувати, має орієнтуватися на певні освітні цінності. Відтак, освіта має:
• ґрунтуватися на "пов'язаності" – відносини були і будуть суттю
навчання; використання інформаційних технологій є "цінним і ефективним
тільки тоді, коли вони сприяють зв'язку між людьми"; відтак, освіта повинна
"викликати інтерес, звільняти енергію і активно задіювати здібності кожного
студента вчитися для самого себе і допомагати вчитися іншим";
• носити ціннісний характер, коріниться в універсальних цінностях і
повазі до культурних відмінностей; "цінності – це квінтесенція людської
мудрості, яка накопичується століттями" – на нинішньому етапі вони
втілюються у благополуччі всіх живих істот і світу в цілому;
• фокусуватися на стійкості – велика частина знань, що стосується
екології, взаємозв'язку систем та сталого розвитку, з'явилася нещодавно і ще
не стала частиною загального культурного багажу; тому навчання нових
поколінь відповідних дисциплін і формування відповідних навичок має
принципове значення;
• культивувати інтегральне мислення, а не обмежуватися аналітичним
мисленням, коли навчання системного мислення недостатньо, оскільки "в
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системному мисленні зберігається тенденція розглядати реальність в досить
механістичних категоріях, не здатних охопити її органічну інтегральність";
інтегральне ж мислення здатне "сприймати, організовувати, узгоджувати і
з'єднувати окремі фрагменти і досягати справжнього розуміння
фундаментальної реальності"; воно відрізняється від системного мислення
таким же чином, як інтеграція відрізняється від агрегації.
• виходити з плюралізму змісту, оскільки багато університетів
реалізують конкретні школи думки, замість того, щоб "давати молодим умам
увесь спектр суперечливих і комплементарних перспектив"; сьогоднішні
студенти потребують інклюзивну освіту, в якій одні форми знання мають
доповнювати інші, а не виключали і відкидали їх; культурне розмаїття також
є необхідним для соціальної еволюції, подібно до того, як генетичне потрібне
для біологічного;
За таких умов висновки Клубу актуалізують наріжний аспект освіти –
ідею "нової Просвіти" як фундаментальної трансформації мислення,
результатом якої має стати цілісний світогляд – гуманістичний, але вільний
від антропоцентризму, відкритий розвитку, але такий, що поціновує стійкій
розвиток і піклується про майбутнє.
За таких умов можна говорити про такі сучасні цивілізаційні освітні
трансформації та тенденції, які ми концептуалізуємо.
1. Зміна парадигми навчання: від репродуктивної "школи пам'яті"
(знання, орієнтовані на минуле) – до творчо-продуктивної "школи мислення"
(знання, орієнтовані на майбутнє).
2. Зміна парадигми пізнання: від орієнтації на зовнішню соціальнопедагогічну реальність та дисциплінарну модель освіти – до спрямованості у
глибини свого "Я" через рефлексію, критичне мислення, самосвідомість як
умов реалізації транс- та міждисциплінарної моделі.
3. Зміна місії освіти: від підготовки підростаючого покоління до життя
– до забезпечення умов формування особистості, що перебуває у процесі
самовдосконалення та формує соціальні умови свого життя.
4. Зміна мети освіти: від навчання як знаннєцентрованої мети освіти –
до виховання як гуманістично-людиноцентрованої мети освіти.
5. Зміна парадигми педагогічного впливу: від формувальної парадигми
педагогічного впливу – до розвивальної парадигми.
6. Зміна парадигми предмету впливу: від вихованця як об’єкта
педагогічного впливу – до вихованця як суб’єкта, що трансформує зовнішній
вплив та здійснює самовплив.
7. Зміна парадигми освітнього процесу: від навчання, що мотивується
зовнішніми обставинами, до самонавчання, що реалізується завдяки
внутрішній мотивації учасників освітнього процесу.
8. Зміна моделі існування людини: від адаптивної до неадаптивної
моделі, від регуляції зовнішнім середовищем до саморегуляції,
самоактуалізації,
самореалізації,
самоздійснення,
саморефлексії,
саморозвитку, самовдосконалення, самопереконання.
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9. Зміна погляду на людину: від розуміння людини як біосоціальної
істоти – до розуміння її як істоти ноосферної, космопланетарної,
божественної.
10. Зміна освітнього маршруту – від дискретного до континуального,
тобто від освіти "на все життя" до неперервної освіти й життєтворчості
протягом всього життя.
11. Зміна взаємин учасників освітнього процесу: від суб’єкт-об’єктних
стосунків як механізму передачі знання – до суб’єкт-суб’єктних взаємин як
механізму сумісного здобування (генерації) знання шляхом творчості.
12. Зміна мотивів педагогічної діяльності: від актуальної прагматичної
установки педпраці як засобу забезпечення життя до потенційної духовної
установки педпраці як сенсу життя, спрямованого у вічність.
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