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Наприклад,	спостерігається	захоплення	вузькоспеціалізованими	
моментами	при	розгляді	екологічних	проблем	(зокрема,	суперечки	
про	 те,	 стосовно	 яких	 природних	 об’єктів	 правомірно	 говорити	
про	моральне	відношення)	на	шкоду	розробленню	методологічних	
принципів	їх	вирішення.
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МІЖПАРАДИГМАЛЬНИЙ ВИМІР НОВОЇ СТРАТЕГІЇ 
ОСВІТИ ЛЮДИНИ У ЗМІННОМУ СВІТІ

В	умовах	глобалізації	освітнього	простору	на	тлі	злиття	інфор-
маційних	і	біотехнологій	із	долученням	штучного	інтелекту,	

на	часі	розбудова	поліфункціональної	освіти	людини,	здатної	до	
адаптації	 та	 самоствердження	 в	 ситуаціях	 непередбачених	 ви-

кликів	 (екологічних,	 економічних,	 санітарно-епідеміологічних,	
політичних).	У	царині	соціальних	наук	цілком	реальними	є	про-
гнози	 щодо	 зникнення	 традиційних	 професій	 у	 різних	 галузях	



НАПРЯМ ПЕРШИЙ

30 Збірник тез
до змісту >>

і	 творення	 штучним	 інтелектом	 нових	 [3].	 Нині	 триває	 пошук	
нових	 людинотвірних	 стратегій	 освіти	 на	 відміну	 від,	 усталеної	
в	 ХХ	 столітті	 ліберально-знаннєвої,	 зорієнтованої	 на	 виконання	
людиною	певних	функцій.

Нова	стратегія	освіти	—	це	магістральний	план	розбудови	місії	
і	 візій,	 адекватних	 часові	 та	 потребам	 й	 усвідомленим	 внутріш-

нім	 сенсам	 людини	 (на	 всіх	 етапах	 її	 розвитку),	 технологічному	
розвитку	суспільства,	що	ґрунтується	на	продуктивних	цільових,	
ціннісних,	організаційних,	змістово-технологічних	сегментах	освіти	
особистості	впродовж	життя.	

На	думку	Кена	Робінсона,	на	часі	пошук	і	прийняття	системи	
освіти,	що	ґрунтується	на	провідних	принципах	поваги	до	людей	
і	цінності	особистості,	самовизначення,	розвитку	і	повноцінного	
життя.Відтак	важливими	є	особистісні	цілі	освіти	—	критичність,	
креативність	і	командність,	а	також:	культурні,	соціальні,	еконо-
мічні.	К.	Робінсон	висловлює	міркування	щодо	сутності	актуальної	
нині	стратегії	освіти,	як:	допомогу	людині	в	максимальному	розу-
мінні	нею	оточуючого	світу,	виявленні	її	талантів	задля	особистої	
реалізації,	становлення	відповідального	і	активного	громадянина	
своєї	країни	та	щасливої	людини	[4,	с.	4–5].

Попри	 широку	 палітру	 в	 науковому	 полі	 актуальних	 теоре-
тичних	 викладів,	 у	 контексті	 зазначеної	 проблематики,	 на	 часі	
гомоцентричні	домінанти,	що	ґрунтуються	на	першорядності	лю-

дини	(особистості),	гуманістичних	цінностях	які	втілюються	в	меті	
освіти	на	всіх	її	рівнях.	Гуманістична	реконструкція	педагогічної	
науки	і	корисних	освітніх	практик	уможливить	гармонізацію	мети	
та	 завдань	 освіти	 з	 потребами	 людини	 та	 її	 цінностями,	 задля	
подолання	 цивілізаційних	викликів.	 Загалом	 сучасні	 українські	
та	 зарубіжні	 дослідники	 здебільшого	 підтримують	 суб’єктно-гу-
маністичний	 концепт	 щодо	 відповідності	 мети	 освіти	 (на	 всіх	
рівнях)	до	потреб,	актуалізованих	в	добу	неомодернізму.

На	практичному	рівні	першорядність	становить	магістральне	
завдання	інструменталізації	освіти.	На	часі	розв’язання	проблеми:	як	
перейти	від	теоретичних	узагальнень	до	інноваційних	практик,	що	
забезпечують	перехід	від	освіти	обслуговування	(спадку	попередніх	
років	індустріального	періоду),	до	—	освіти	розвитку	й	підготовки	
до	життя	щасливої	людини.	У	перебігу	наукового	пошуку	значний	
інтерес	становить	інноваційна	стратегія	відкритої	освіти,	що	може	
бути	корисною	задля	подолання	викликів,	зумовлених	пандемією	
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Covid-19	і	вибудовування	людино	центрованої	стратегії	підготовки	
особистості	до	життя	в	змінному	світі.	Відкрита	освіта	ґрунтується	
на	освітніх	технологіях,	що	сприяють	вільному	поширенню	інфор-
мації	з	метою	вдосконалення	освітньої	галузі;	відкритих	підходах	до	
викладання	і	навчання	задля	подолання	міжкультурних	перепон	і	
модернізації	механізмів	якісного	поступу	освіти-відкритий	контент;	
відкритих	знаннях	—	процесу	і	результату	діяльнісного	навчання	
та	взаємодії	з	 іншими	задля	вирішення	проєктних	особистісних	і	
програмних	цілей	[2,	с.	7–10;	30].

Важливим	компонентом	відкритого	навчання	(освіти)	є,	відпо-
відно	структурований	і	відкритий	у	цифрових	ресурсах	контент,	
що	забезпечує	безперешкодно	передачу	знань.	Індикаторами	тут	
слугує	 переосмислення	 сутності	 знання,	 трансформація	 репро-
дуктивних	 знань	 у	 функціональні,	 що	 слугують	 інструментом	
для	 когнітивного	 розвитку	 особистості,	 отримання	 нових	 знань	
і	досвіду,	корисних	у	конкретних	видах	діяльності	особистості	та	
для	професійного	зростання	здобувачів	освіти.

У	 філософській	 антропології	 людина	 розглядається	 діяльним	
суб’єктом,	здатним	до	самовизначення,	власного	вибору	та	пере-
творення	сущої	нині	дійсності.	Багатовимірність	стратегій	освіти	
людини	знаходиться	у	психофізіологічній	і	соціокультурній	царині,	
що	 зумовлює	 доцільність	 інтеграції	 знань	 про	 людину	 та	 її	 цін-

ності.	У	зазначеному	контексті	актуалізовано	зв’язки	історичної,	
культурної	 і	 соціальної	 антропології	 —	 для	 засвоєння	 цілісних	
знань	про	розвиток	людини	в	культурно-історичному	процесі	[1].	
Зауважимо,	що	нова	стратегія	підготовки	педагогів	вибудовується	
з	урахуванням	взаємодії	і	взаємозбагачення	культур,	що	визнача-
ють	простір	для	життєтворчості	людини	та	її	існування	загалом.

Діяльнісний	концепт	нової	освітньої	стратегії	ґрунтується	на	
корисних	 для	 молодої	 ґенерації,	 національних	 і	 світових	 інно-
ваційних	практиках.	У	діяльності	особистість	реалізує	як	власні	
(індивідуальні),	 так	 і	 суспільно	 значущі	 сенси,	 а	 знання	 співвід-
носить	з	уміннями:	діяти,	бути,	жити.	Особистісно	вартісними	є	
те,	 що	 в	 цьому	 контексті	 знання	 підпорядковуються	 завданням	
щодо	досягнення	результату	—	освітнього	продукту	(нові	знання	
та	 способи	 діяльності,	 уміння	 застосовувати	 знання	 та	 вміння	 в	
нових	 умовах).	 У	 сув’язі	 з	 діяльнісним	 значущим	 є	 уточнення	
ціннісного	 концепту	 нової	 стратегії	 освіти	 як	 на	 особистісному	
так	 і,	 на	 загальнодержавному	 глобальному	 рівнях.	 Актуалізація	
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ціннісної	складової	нової	стратегії	освіти	пов’язана	з	важливістю	
культурного	чинника	для	соціального	самоствердження	особистості	
з	розвиненими	етичною	й	естетичною	відповідальністю	за	власну	
діяльність,	готовністю	до	міжкультурної	взаємодії.	

Відповідати	на	сущі	та	прийдешні	виклики,	оберігати	навко-
лишнє	 середовище	 від	 руйнувань	 може	 морально	 зріла	 особи-

стість,	 здатна	 творчо	 застосовувати	 знання	 й	 виробляти	 нові	 у	
діяльному	поступі.
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МІЖКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ 
РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
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Вивчення,	адекватних	потребам	сьогодення	освітніх	практик,	
становить	науковий	і	практичний	інтерес.	В	умовах	розбу-

дови	Нової	української	школи	важливим	є	досвід	провідних	країн	
ЄС,	зокрема	і	Фінляндської	Республіки	в	руслі	розвитку	ефективної	
системи	 шкільної	 освіти.	 Ефективні	 підходи	 до	 реформування	
шкільної	освіти	можуть	слугувати	взірцем	модернізації	системи	
освіти	учнів	в	Україні.	1990–2010-ті	роки	Фінляндська	Республіка	
довела,	 що	 завдяки	 вдало	 проведеним	 реформам	 освіти,	 країна	
здатна	 посісти	 чільне	 місце	 у	 європейському	 та	 міжнародному	
освітньому	просторі	й	отримати	світове	визнання.


