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Вступ. Поняття «педагогіка» в усі часи на-
повнювалось глибоким змістом: майстерність; 
цілеспрямована і систематична діяльність з фор-
мування людини; підтримка та її супровід на шля-
ху життєвого становлення тощо. Однак сьогодні, 
в епоху складних викликів перед людиною і 
суспільством, педагогіка не тільки не посилює 
власну роль, а навпаки втрачає своє первинне зна-
чення, сприймається як ретропоняття – застаріле 
і неактуальне. Підтвердженням є той факт, що у 
вітчизняному нормативно-правовому забезпеченні 
розвитку освіти науки педагогіки вже не існує. Її ви-
лучено з «Переліку галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти» (постанова Кабінету міністрів України від 
29.04.2015 р. № 266), і замінено на галузь знань 
«Освіта». Розробники сучасних нормативних 
документів ніби соромляться назвати її саме наукою 
і тому ховають під назвою «Науки про освіту».

Метою статті є здійснення критичного аналізу 
змін, які відбуваються у сучасній педагогіці, роз-
криття вимог до її змісту і технологій щодо нових 
викликів та освітніх запитів, позитивного і негатив-
ного у цьому процесі.

Аналіз стратегії розвитку педагогіки в сучас-
них умовах. Аналізуючи ситуацію, яка складається 
відносно педагогіки в нашій країні, варто зверну-
ти увагу на те, що вона не зовсім відповідає проце-

сам, які відбуваються у європейських країнах. Там 
педагогіка залишається актуальною і затребуваною 
суспільством. Так, ще десять років тому, у 2006 році, 
в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі пройшла вже 
друга Міжнародна конференція «Нова педагогіка 
для суспільства майбутнього», на початку грудня 
ц.р. Ізраїльська агенція з розвитку міжнародного 
співробітництва МЗС Держави Ізраїль – MAShAV 
проводить для викладачів вищих навчальних 
закладів курси «Нова педагогіка у XXI сторіччі». 
Отже, педагогіка не тільки не зникає, а посилює 
своє соціальне значення для розвитку суспільства 
майбутнього.

При цьому, аналізуючи термін «нове» та екстра-
полюючи його на предмет науки  «педагогіка», не 
завжди ототожнюється значення поняття з такими 
його характеристиками: «відкрито уперше», «сфор-
мувалося нещодавно», «використовується замість 
попереднього», «будується за новою технологією» 
тощо. Адже педагогіка – це історія людства, на 
усіх етапах його розвитку наука відпрацьовувала 
власну методологію, розширювала термінологічне 
поле, створювала нові форми і методи, висува-
ла інноваційні ідеї. Діалектика напрацьованого у 
педагогіці, і нового, що детерміноване суспільними 
змінами, сучасними технологіями глобалізованого 
світу, повинна стати основним методологічним 
постулатом для всіх, хто переймається змінами 
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у педагогічній науці. Отже, співвіднесення у 
педагогіці одночасно інваріантного та прогре-
сивного, позитивного і сучасного в умовах, які 
змінилися, є базовим принципом осмислення про-
блеми оновлення теорії та практики педагогічної на-
уки. Розглянемо цю проблему на декількох рівнях: 
соціальному, теоретичному та технологічному.

Педагогічна наука за багатоманітністю та 
складністю суспільних завдань – освіта, виховання, 
формування світогляду громадян тощо – виконує у 
суспільстві надзвичайно відповідальну місію. Тому 
врахування законів розвитку суспільства є першо-
основою осмислення змін, які необхідні сьогодні в 
педагогіці. Одним із таких законів є закон єдності 
розвитку основних сфер людської діяльності: 
матеріальне виробництво,споживання, державотво-
рення та державне управління,соціальна, духовна, 
сфера освіти та інтелектуального розвитку тощо. 
Сутність його полягає в тому, що жодна з основ-
них сфер людської діяльності не може існувати не-
залежно від інших, вона не здатна на самостійний, 
ефективний розвиток (Шутов В. Н., 2015, С. 91–92). 
Основні сфери людської діяльності функціонують 
у єдності одна з одною. Отже, коли автори сучасних 
освітніх реформ, розробники концепцій запозичу-
ють певні зразки розвитку освіти з інших країн та 
прагнуть імлементувати їх у вітчизняний освітній 
простір, ігноруючи динаміку змін в інших сфе-
рах людської діяльності, їхні реформаторські ідеї 
приречені на невдачу. 

Однак, не можна не згадати й інші суспільні 
закономірності, які стосуються розвитку соціальних 
систем. Педагогічна наука і освіта, як її предмет, 
власне і є такими соціальними системами. Закон 
Вернадського-Бауера фіксує не тільки особливості 
розвитку біологічних систем, а й застосовується 
для опису еволюції соціальних систем. Йдеться про 
рівновагу систем, які самоорганізуються. Їх ста-
лий розвиток визначається динамічною рівновагою 
з зовнішнім середовищем, коли ж зовнішній 
вплив стає мінімальним, рівновага зміщується 
до критичної межі. Після цього з системою 
відбуваються незворотні зміни: або вона перехо-
дить у якісно новий стан, або повністю руйнується.  
(Шутов В. Н., 2015, с. 42). Якщо взяти до уваги 
цей закон, то сьогодні вся педагогічна система і на-
ука так само стоять біля крайньої межі: знижені 
увага з боку держави, значущість у її суспільному 
призначенні, соціальний статус педагога та інше. 
Разом із цим чимало нових викликів сьогоден-
ня: відповідність педагогічного змісту та методів 
вимогам сучасної людини й інформаційному се-
редовищу; вихід на нові компетентності, які 
потрібні людині у ХХІ столітті; зміна усталеної 
професійної ролі вчителя на консультанта, тью-
тора, фасилітатора тощо. Отже таке внутрішнє 
протиріччя потребує розв’язання, але у пошуках 
нової педагогіки, важливо не втратити сутнісне ядро 
науки, традиції вітчизняної системи освіти. При 

цьому для педагогіки як соціальної, людинознавчої 
науки важливо враховувати зовнішні факто-
ри середовища, які взаємодіють з внутрішньою 
самоорганізацією педагогічних систем.

Зважаючи на європейський досвід, академік 
О. Я. Савченко у цьому контексті стверджує, 
що в останнє десятиліття освітні реформи в ЄС 
відбуваються «згори-вниз» до «інтеракційного пла-
нування», що передбачає залучення до співпраці 
широкого загалу вчених, практиків, батьків, 
видавців. Цей спосіб призводить до суспільного 
консенсусу. Однак, на думку вченого, в Україні цей 
спосіб освоєний ще недостатньо (Савченко О. Я., 
2010, с. 4).

Оновлення змісту вітчизняної педагогіки знач-
ною мірою залежить від чіткості обраної державою 
моделі реформування освіти, яка слугує  певним 
орієнтиром і для розвитку інших сфер людської 
діяльності, пов’язаних з освітою. У країнах ЄС роз-
виток освіти здійснюється за різни ми моделями  
(А. А. Сбруєва, О. І. Локшина, О. В. Матвієнко).  
Серед них можна визначити основні:

• екстраполяційна – планує розвиток освіти 
на основі тих позитивних процесів, що вже відбу-
лись і підтвердили свою результативність;

• демографічна, основним чинником якої 
є врахування наявних і перспективних демогра-
фічних даних і прогнозів;

• орієнтована на ринок праці, пристосована 
до передбачуваних потреб у робочій силі з певним 
профілем і рівнем підготовки;

• економічно-ефективна, суть якої є визначен-
ня шляхів досягнення максимальних економічних 
результатів полягає у визначенні способів досягнен-
ня максимальних економічних результатів від робо-
ти якісно підготовлених працівників і мінімальних 
витрат на їх освіту;

• суспільно-орієнтована, яка послідовно 
враховує вищі інтереси розвитку суспільства 
(традиції, стійкий розвиток, подолання екологічних 
та інших проблем) (Савченко О. Я., 2010, с. 3–4).

Отже, побудова відповідної моделі рефор-
мування освіти є важливою складовою проце-
су оновлення педагогіки, розроблення нових 
теорій, концепцій, технологій, визначення науко-
вих феноменів, які є системостворюючими у 
розбудові сучасних стратегій розвитку освіти. Та-
кими феноменами у свій час, наприклад, у про-
блемному навчанні була навчальна пробле-
ма; теорії компетентнісного підходу – поняття 
«компетентність» і «компетенція» та інше. Саме фе-
номен є пусковим механізмом розвитку педагогічної 
теорії, він характеризує відповідний об’єкт, предмет 
і процес реалізації новаторської теорії. Вчені ствер-
джують, що феноменологічний підхід у розвитку 
педагогічних теорій може бути реалізований через 
такі закономірності:

• чіткість розуміння об’єкта, предмету, цілей, 
процесуальності та отримуваного результату;
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• феномен, який визначено, необхідно до-
слідити як локально в контексті розвитку відпо-
відних педагогічних теорій, так і глобально у 
порівнянні вже с існуючими теоріями;

• розуміння ефективності і результативності 
нововведення.

Запровадження феноменологічного підходу 
у педагогіці стосується не тільки обґрунтування 
нових теоретичних положень, концепцій, а й упо-
рядкування і чіткого розуміння сутності по-
нять, які надто активно вводяться сьогодні у 
науково-педагогічний тезаурус. Запозичення 
слів іншомовного походження без достатнього 
розуміння їх сутності та доцільності використан-
ня у педагогічному контексті. Одним з останніх 
прикладів може бути запровадження у педагогічний 
лексикон поняття академічної доброчесності, 
яке трактується дослідниками як чесність у 
взаєминах між суб’єктами академічного середови-
ща і використовується для опису регулювання цих 
взаємин. Запозичення цього поняття з англійської 
мови є лише данина моді, адже у вітчизняному 
педагогічному тезаурусі усталеними вже є такі по-
няття як «етична компетентність», «педагогічна 
етика», «наукова етика», «академічна культура» та 
інші. Цими поняттями характеризується не тільки 
одна з найважливіших моральних чеснот – чесність, 
а й сукупність моральних цінностей, принципів та 
інших моральних категорій (педагогічний обов’язок, 
відповідальність, гідність та інші), процес їх фор-
мування. Отже, будь-яке нове поняття, як складо-
ва реалізації феноменологічного підходу, потребує 
розуміння та дослідження його сутнісних особливо-
стей. Слід також зазначити, що мета і сенс розроб-
ки кожної теорії полягає у підвищенні ефективності 
та гарантованості якості освіти (виховання) у 
порівнянні з тими теоріями, які запроваджувалися 
раніше.

На шляху євроінтеграції нашої держави та усіх 
її інститутів часто доводиться чути наступні фра-
зи: «євростандарти», «європейські цінності», 
«моделі європейської освіти», «європейський 
досвід» тощо. Дійсно, європейська педагогічна 
традиція формувалась тривалий час на ідеях 
філософії античності, середньовіччя, Відродження, 
Просвітництва. Європейська педагогіка завдячує 
своєму розвиткові таким педагогам, мисли-
телям як Я. А. Коменському, Ж. Ж. Руссо,  
І. Г. Песталоцці, Я. Корчаку, М. Монтессорі, 
Р. Штайнеру та іншим. При цьому вітчизняна 
педагогіка має більші переваги, адже спирається 
не тільки на ідеї згаданих вище європейських 
учених, а й має власне міцне національне 
підґрунтя, яке створено такими педагогами-мис-
лителями: Г. С. Сковородою, П. Д. Юркевичем,  
М. П. Драгомановим, К. Д. Ушинським,  
Б. Д. Грінченком, А. С. Макаренком, В. О. Сухом-
линським та іншими. Це ні в якому разі не повин-
но формувати в нас педагогічну меншовартість, 

а навпаки має сприйматися крізь напрацювання у 
вітчизняній педагогічній науці міцного теоретич-
ного та історичного підґрунтя. Отже, відомі слова  
Т.Г. Шевченка «чужого навчайтеся і свого не цурай-
теся» і в цій справі є дороговказом. 

Варто зазначити, що повністю імлементуючи 
європейський педагогічний досвід у вітчизняні 
реалії, реформатори не зважають на ті процеси, які 
відбуваються у європейському освітньому просторі. 
На думку академіка В. П. Андрущенка, європейська 
педагогіка сьогодні переживає  далеко не найкращі 
часи. Світова криза викликала руйнацію нібито 
надійних і усталених систем та інститутів. У цих 
умовах і європейська освіта змінює свої контури, 
модернізує зміст освіти і виховання, а головне – 
шукає можливості переходу до формування нової 
шкали цінностей, які визначаються потребами  
ХХІ століття (Андрущенко В. П., 2012, с. 189). На 
основі цієї шкали цінностей європейська освіта,  
а разом із нею і українська, формує демократичну, 
толерантну, творчу, здатну до сприйняття ціннісних 
систем інших народів та культур, відкриту для 
спілкування і співробітництва особистість. 
Визначені цінності є аксіологічною основою фор-
мування у підростаючого покоління навичок 
ХХІ століття, запропонованих на початку 250 на-
уковцями та 60 науковими організаціями, завдяки 
яким люди можуть бути успішними у професійній 
діяльності та особистому житті. 

До зазначених вище цінностей, з метою 
підвищення статусу освіти у суспільстві, варто до-
дати і таку цінність, як інвестиція в освіту. Від 
домінування цієї цінності у суспільній свідомості 
здатне змінитися ставлення людей до знання як 
інструменту подальшого життєвого пізнання та са-
мовизначення. Як стверджують дослідники, ціннісні 
орієнтири, актуальні та перспективні цілі, резуль-
тати освіти визначають зміст і методику освітнього 
процесу, а відповідно і процесу його інноваційного 
вдосконалення (Загвязинский В. И., 2012, с. 28).

Педагогіка сприймається у Європі як на-
ука з широким предметним полем, яке постійно 
розширюється задля одержання, вироблення, 
систематизації знань для освіти та виховання лю-
дини, її суспільно-практичної діяльності та розвит-
ку. У європейському освітньому просторі активно 
розвиваються  різні науково-педагогічні напрями: 
критична педагогіка, медіапедагогіка, міжкультурна 
педагогіка, гендерна педагогіка, педагогіка дорос-
лих, педагогіка підприємництва та інші. Виник-
нення цих наукових напрямів пов’язано з тим, що 
у XXI столітті з’являється все більше проблем, які 
не можуть бути вирішені у дисциплінарних ме-
жах однієї науки, і тому можна говорити про пер-
спективи формування нових міждисциплінарних 
галузей педагогічних знань. Для вітчизняної 
педагогічної науки ідея міждисциплінарності є та-
кож актуальною і недостатньо вивченою. На нашу 
думку, її розв’язання слід розпочинати зі створення 



10 НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ) ВИПУСК №3-4 (48-49), 2016                     ISSN 1609-8595 (PrINt)

інтерактивних підручників, навчальних посібників 
із міждисциплінарних педагогічних дисциплін.

Перехідний характер сучасної епохи поста-
вив педагогіку як людинознавчу науку у склад-
ну ситуацію, пов’язану не тільки з переглядом 
методології, змісту, а й освітніх технологій. Слід за-
значити, що вчені звертають увагу на поліцентризм 
педагогічного процесу. Це засвідчує той факт, що у 
цьому процесі не може бути однієї панівної пара-
дигми, метода, технології. Відповідно до міркувань  
С. У. Гончаренка та В. Кушніра педагогічний про-
цес не є статичною множиною, а представляє 
змінну діамножинність (Гончаренко С., Кушнір В., 
2005, с. 3). Вчені констатували багатовимірність 
педагогічного процесу,  доповнювальність, що 
пояснюється його специфікою. 

Серед сучасних методів та освітніх технологій  
педагогіка робить акцент на ті, що спрямовані на 
активізацію пізнавальної діяльності особистості, 
самостійності в навчанні, інтенсифікацію цьо-
го процесу: адаптивне, синхронне, асинхронне, 
змішане навчання; методика «перевернутого» кла-
су, ігрофікація тощо. Основою усіх цих технологій 
є інформаційно-комунікаційні ресурси. Вчені за-
значають, що власне інформаційні технології не за-
безпечують ефективність та результативність на-
вчання. Використовуючи їх з дидактичною метою, 
важливо враховувати наступні дидактичні вимоги:

• розподіляти інформацію;
• формувати у студентів причетність до 

інформації;
• розвивати критичне мислення в учнів;
• активно впроваджувати активну комуніка-

цію та інше.

Визначаючи пріоритетність педагогіки, на-
укових підходів щодо відбору інформаційних 
технологій у навчанні, в контексті згаданого вище, 
слід звернутися до міркувань австралійського уче-
ного А. Каррінгтона, який розробив «педагогічне 
колесо». Воно допомагає педагогам визначити 
дидактичне місце і мету різноманітних освітніх 
видів діяльності. При цьому використання 
інформаційних додатків у контексті загальних 
цілей навчання узгоджується з потребами учнів, що 
уможливлює розвиток їхнього мислення, навичок 
ХХІ століття. Розглядаючи цифрові технології як 
невід’ємну складову сучасної освіти, вчений при 
цьому стверджує, що педагогіка первинна, саме за 
її допомогою можна правильно визначити необхідні 
електронні ресурси і доцільно їх використати у на-
вчальному процесі (Каррингтон А.) 

Висновок. Отже, постійні зміни суспільних 
цілей, підвищення соціальних запитів до систе-
ми освіти та її якості, розвиток інформаційних  
технологій вимагають від педагогіки як науки 
про освіту певних змін і трансформацій. Створен-
ня нової педагогіки чи її оновлення, модернізація –  
ці питання є предметом постійних дискусій вче-
них, педагогів-практиків. Критичний аналіз 
трансформацій у педагогічній науці на соціальному, 
теоретичному та практичному рівнях довів, що вона 
може мати традиційно-інноваційну стратегію, роз-
вивати свій зміст на міждисциплінарній основі, 
впроваджувати інформаційні технології в освіту 
з урахуванням дидактичної доцільності. Зважа-
ючи на природу традицій та інновацій, будь яке 
нововведення виникає і розвивається на основі 
традиційного, ефективного і перевіреного часом.
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