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Актуальність теми зумовлена необхідністю подолання кризових
явищ і процесів хаотизації соціокультурного буття, що розгортаються
на тлі деструктивних явищ, породжених глобалізацією, а також доцільністю розробки проблемно-тематичних та ціннісно-смислових
складових філософської рефлексії освітньо-виховного процесу в середній та вищій школі в умовах залежного розвитку.
Новизна розкривається в постановці соціально-рекреативного та
креативного пріоритетів процесу інституціоналізації філософії освіти
як науково-теоретичної основи державної стратегії освітньо-виховної
роботи на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
Метою є визначення основних культурологічних і філософськоосвітніх підходів до деструктивних явищ в освітньо-науковому та
культурному просторі України.
Розуміння особистості як самосвідомості, яка стає суб’єктом культури, стало результатом досить тривалої еволюції філософської думки,
яка породила на межі ХVIIІ-ХІХ ст. нову філософську концепцію освіти,
органічно пов’язану з просвітницькою ідеєю універсального єдиного
Розуму, з нормативізмом філософії Просвітництва. Завершення процесів формування етнонаціональних спільнот і розгортання процесів
капіталізації Європи, які особливо посилилися під час і після наполеонівських воєн, з одного боку, стверджували пріоритети особистої ініціативи в умовах жорсткої конкурентної боротьби, а з іншого — породжували реакцію відторгнення, зокрема в елітних колах європейських
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країн. Прикладом тому може слугувати філософія та мистецтво романтизму, які обстоювали ідею самотньої саморефлексуючої особистості,
котра протиставляє себе світові чистогану.
У цілому ці дві протилежні концепції, які являли собою по суті
єдність і боротьбу протилежностей, робили одну і, взагалі, корисну
справу: підвищували значення особистості як суб’єкта культурного
розвитку і виводили самоформування особистості та соціуму в актах самосвідомості культури, формування філософських систем, культурнохудожніх течій і художньо-естетичних напрямів на якісно новий рівень у перспективно-еволюційному вимірі, проводячи довгостроковий
культурно-історичний процес виокремлення індивіда з колективу як
самостійного (позакласового, позастанового, позакорпоративного) фігуранта соціокультурної еволюції.
Одним із результатів цих складних змін стало виникнення нової
філософської концепції освіти, яка базувалася на ідеї становлення самосвідомості особистості, її самоформуванні в рамках еволюції самосвідомості культури.
Ця установка в німецькій класичній філософії (Гердер, Гумбольдт,
Гегель) об’єктивно підводила до гуманітаризації освіти, в контексті
якої стверджувалося право індивіда на освіту. Віднині особистість, що
розуміється як самосвідомість, формує себе як суб’єкт культури. Це
стало важливим еволюційним кроком на шляху перманентної історичної креації та рекреації соціуму. Нова філософська концепція освіти
стала основою для пошуку нових форм освіти, реформ систем освіти,
орієнтованих на гуманітарні пріоритети (прикладом могла б бути реформа освіти відповідно до програми В.Гумбольдта). Проте потужний
розвиток емпіричних наук і техніки в середині та в другій половині
ХІХ ст. вніс істотні корективи в освітню теорію і практику. Суспільна
потреба в спеціальній освіті та розвиткові природничих наук, яка
особливо зросла в ті часи у Великій Британії і була задекларована такими видатними представниками точних наук як Фарадей, Гершель,
Тиндаль, піднесла на вищий щабель соціальної значущості саме природничу освіту.
Наше суспільство також перебуває на переломному етапі свого розвитку і має вирішувати аналогічні, по суті, проблеми. По-перше, існують помітні відмінності між рівнем вищої освіти та станом розвитку
науки, яка виявляється поставленою перед проблемою перепідготовки
кадрів.
Глобалізаційні процеси привели до радикальної зміни домінуючої
концепції людини і світу, конкретно-історичним виміром якої є постмодерн як стан сучасної культури з його фрагментарністю, мозаїчністю, ціннісно-смисловою аморфністю.
Постмодерн перетворює культурний субстрат у подобу розбитого
дзеркала, складені уламки якого вже ніколи не дадуть об’єктивноцілісного відображення реальності. Швидкість дифузійних процесів
завдяки надпотужним засобам комунікації дала підставу розглядати
сучасну глобальну цивілізацію як «глобальне село», в якому практично скасовується саме поняття таємниці, де всі і кожен завдяки мо-
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гутнім ЗМІ можуть відчувати себе причетними до подій глобального
значення. Водночас не слід забувати про ілюзорність цього відчуття
причетності. Споглядально-дистанційоване положення індивіда, який
пасивно сприймає інформацію, трансльовану ЗМІ перетворює його на
споживача, але аж ніяк не на активного фігуранта соціокультурних
процесів, здатного помітно впливати на культурну ситуацію. Мас-медіа
постійно розширюють культурно-інформаційний простір, по суті створюють сучасний культурний потік, об’єктивно розвиваючи культурні
взаємодії між соціальними, етнічними групами й окремими індивідами. Але якісний вимір цього культурного потоку і культурних взаємодій залишається вельми сумнівним. Крім того, поширення медіапростору, розвиток комп’ютерних технологій приводять до стирання
грані між дійсним і уявним, коли фантазія, створюючи віртуальну
реальність, може реструктурувати явища навколишньої дійсності.
Ескапізм, як явище духовної культури, що існує з глибокої давнини,
в епоху Інтернету також набуває якісно нового рівня, хоча і раніше за
допомогою фантазії допомагав людині переноситися у вигадані казкові
світи. Просто віднині, наприклад, створена у фільмі «Аватар» віртуальна реальність завдяки Інтернету та комерційному інтересу може
сприяти виникненню багатьох game-версій у найкоротші терміни, що
зрештою призведе до «переселення» в цю віртуальну реальність геймерів у всьому світі, які втрачають або вже втратили зв’язок зі своїм етнокультурним простором. У цій ситуації самоформування особистості
в актах самосвідомості культури стає вельми проблематичним. Адже
йдеться про відчуження індивіда (хай і неочевидне) від культурної
спадщини певного етносу, частиною якого є реальні (а не віртуальні)
земні ландшафти, які породжували безліч міфів і легенд, створювали
героїв і божеств, були безпосередньо пов’язані з конкретними історичними подіями.
Культура у світі, що глобалізується, перетворюється у вигаданий
світ симулякрів. Глобалізація в цілому і культурна глобалізація зокрема пов’язані з детериторіалізацією. Ставлення до означених тенденцій як до об’єктивно-закономірних, у цілому позитивних або,
щонайменше, задовільних, навряд чи сприятиме процесам соціокультурної рекреації та еволюції як на глобальному, так і на регіональному рівнях. Усе це перетворює вищевказану проблематику на пріоритетну для багатьох галузей гуманітарного знання, перш за все, для
таких, як філософія культури, культурологія і філософія освіти, яка
все ще перебуває в стані становлення. Першочергове завдання останньої в цьому контексті полягає в міждисциплінарній координації
(передусім у сфері гуманітарного знання) зусиль, спрямованих на формування оптимально-конструктивного модусу розвитку українського
суспільства.
Але не менш важливою проблемою філософії освіти є ідейнотеоретична, досить аргументована резистенція численним негативним
тенденціям у самій системі вищої та середньої освіти, що спричинені за
своєю етіологією і все тими ж глобалізаційними процесами як у культурі взагалі та в рамках парадигми так званої глобальної освіти.
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Характерні ознаки сучасної культури виявляються, перш за все,
в культурі знання, у сфері когнітивної репрезентації, тобто в такому
вимірі, коли культура стає предметом саморефлексії і пізнає саму себе
через одну зі своїх форм — науку, що має безпосередній вихід на розвиток технологій, зокрема й освітніх технологій.
У рамках заявленої теми пріоритетного значення набуває насамперед антропосоціософський вимір парадигми: сцієнтизм — технократизм — культура — освіта. Адже йдеться про радикальні трансформації людини, вже не здатної до самоформування в актах самосвідомості
культури. На думку російського дослідника В. Кутирьова, в епоху посткультури вперше виникає масовий соціальний тип — постлюдина,
«одиниця свідомості», яка існує лише в потоці знаків і образів, що
продукуються електронікою.
Автор висуває програму своєрідної консервативної революції
з метою захисту гуманістичного потенціалу культури, що вже неодноразово піддавався безпідставно-агресивній критиці різних дегуманізаторів культури (особливо яскраво це задекларовано в сумнозвісному
«Маніфесті футуристів»). Пропонується, зокрема, створювати резервації високої культури — музеї, консерваторії, гуманітарні академії,
благодійні фонди, культурно-історичні заповідники. Проте цього явно
недостатньо.
Необхідне гармонійне, науково обґрунтоване, таке, що набуло
відображення в конкретних державних програмах, поєднання соціальних, економічних, політичних, культурних, системно-освітніх підходів до практичного вирішення цієї проблеми.
Нині, як ніколи, постає необхідність інноваційної модернізації
культури, однією з основних складових якої, безсумнівно, має стати
система освіти, яка разом з іншими культуральними компонентами дедалі більше, але, водночас, правильніше має інтегруватися в глобалізаційні процеси. В цілому, глобалізація освіти стає феноменом інноваційної культури, орієнтованої на антропологічні критерії, тобто сприяє
новим тенденціям у культурі ствердженням і збільшенням гуманістичного потенціалу людини і людства, здійсненням особистісного синтезу
в самосвідомості індивіда. Проте нині домінує культурна парадигма,
яка апелює до низьких проявів його природи.
Змістовне наповнення освіти безпосередньо залежить від тих уявлень, потреб, ідеалів, які існують у певному соціокультурному просторі і спрямовані на підтримку його підвалин за допомогою створення
певного образу людини. Соціально-рекреативний вимір освіти виявляється в тому, яким чином вона відображає сутність і характерт соціуму, його інтереси і потреби, які знаходять своє преломлення в конкретному індивіді як його типовому представникові.
У змістовному наповненні освітньо-виховного процесу віддзеркалюються найактуальніші в даний момент, соціально значущі установки
і тенденції, які можуть сприяти формуванню саме такого образу людини, такої моделі особистості, індивідуальне буття якої стало б оптимальним відображенням глибинних інтересів цього соціуму і загального змісту того соціального простору, в якому індивід здобув освіту.
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Пріоритетним у цьому контексті стає принцип відбору інформаційних блоків, виділення накопиченого культурного матеріалу відповідно до соціальних потреб.
Технологічна спрямованість освіти та самоосвіти орієнтована на
утилітарні, часто дуже вузькоутилітарні цілі, а не на формування духовно збагаченого й інтелектуально розвинутого індивіда.
Як би там не було, існуючі системи освіти спрямовують увесь
інформаційно-технічний потенціал освітніх та самоосвітніх технологій на адаптацію індивіда в надто мінливому світі, орієнтованому
здебільшого на матеріальні пріоритети. При цьому залишається незадіяним величезний пласт традиційної культури, що веде до тотальної
фрагментації особистості, цілком зосередженої на сучасних утилітарних цілях, дистанційованої від більшої частини культурного простору
і, отже, не здатної повною мірою осягнути сутність і сенс антропосоціокультурних зв’язків та процесів.
Глобалізаційні процеси в соціально-економічній сфері погіршують
ситуацію тим, що підсилюють вузькоутилітарну компоненту буття,
орієнтуючи індивіда на постійну гонитву за ефективністю, конкурентоспроможністю, перетворюючи життя на постійні «щурячі перегони», на реальність, в якій панують закони природного відбору.
Важливою ідейно-практичною альтернативою цій деструктивній
тенденції, пов’язаній з глобалізаційними процесами, могла б стати
глобалізація освіти, найважливішими складовими якої є саме універсальність і цілісність, необхідні для синтезу всіх аспектів гармонійного розвитку особистості як суб’єкта креативних соціокультурних
процесів. Але поки що ці можливості використовуються недостатньо
ефективно.
Методологічно доцільним з точки зору постановки та розгляду означеної проблеми було б звернення до спадщини видатного російського
мислителя В.І.Вернадського, з ім’ям якого пов’язані не тільки розвиток філософського знання і виникнення нових наукових напрямів, але
й постановка та розробка інноваційних підходів до організації вищої
освіти. Ідейною домінантою його побудов у розробці теми була теза
про необхідність демократизації державного і суспільного життя, які
забезпечили б свободу реалізації креативного потенціалу особистості,
тому що свободу ініціативи Вернадський вважав найважливішою умовою успішної роботи будь-якого наукового чи освітнього колективу.
Нині актуальність ідей Вернадського щодо організації освіти багаторазово зросла, набула транскультурального й інтернаціонального
значення.
Нині практично в усьому світі відбувається небачений раніше за
своїми масштабами розвиток вищої освіти, зростає її соціокультурна
і соціально-економічна роль, здійснються радикальні реформи систем вищої освіти, пов’язані з переходом до інноваційних технологій
і принципів глобалізації освіти. При цьому понині практично не розроблено змістовне визначення глобалізації освіти, що є недоліком
в умовах становлення та розвитку філософії освіти.
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При розгляді освітньо-виховних процесів у глобалізаційному вимірі
йдеться передусім про вплив глобалізації на розвиток вищої освіти, а
також і про роль системи вищої освіти в глобалізаційній динаміці. Так,
професор, віце-канцлер Кінгстонського університету П. Скотт указує,
що до процесу глобалізації залучені всі університеті, які частково відіграють роль об’єктів і навіть жертв цього процесу і частково — як
суб’єктів та головних посередників глобалізації. На його думку, університет у всі епохи був інститутом інтернаціональним, але ніколи
не був інститутом глобальним, а сама глобалізація є невідокремлюваною від нових форм суспільного життя і нових парадигм виробництва
знання. З точки зору деяких західних дослідників, глобалізація є найпотужнішим викликом для систем вищої освіти за всю їхню історію.
З усіх напрямів глобалізації (соціальних, економічних, політичних,
культурних та ін.) найважливішим є економічний. Звідси переважно
економічна ідеологія глобалізації, що робить ставку, перш за все, на
ринкові відносини, приватизацію, звуження державного сектора, дерегулювання економіки. Це має вельми суперечливі наслідки.
По-перше, імперативи ринкової конкуренції, що висуваються економічною глобалізацією в поєднанні з конвергенцією інституційних
структур країн «золотого мільярда», ведуть до конвергенції їхніх освітніх систем. Відбувається стандартизація систем знання в усіх провідних країнах світу, унітаризація культурної системи, яка ґрунтується
на спільних економічних, політичних і ціннісних імперативах. Хоча
говорити про прийдешню монолітність структури освіти поки що передчасно, оскільки теорія глобалізації, а також глобалізація освіти все
ще перебувають у зародковому стані.
Незаперечним фактом є перетворення вищої освіти в масову в різних країнах, що стало одним з найважливіших соціальних явищ другої
половини минулого і початку цього століття. Так, із середини 50-х рр.
до середини 90-х чисельність студентів майже в усіх західноєвропейських країнах збільшилася більше ніж у 10 разів. Елітарна система вищої освіти змінюється масовою. При цьому зберігається і посилюється
дуже тривожна тенденція до комерціалізації науки й освіти в умовах
скорочення державного фінансування, а саме: встановлюються дедалі
тісніші зв’язки ВНЗ із приватними фірмами, створюються комерційні
структури у вищих навчальних закладах, освітні послуги платно надаються іноземним студентам. Університети й інститути Старого і Нового Світу в умовах міжнародного поділу праці, що зростає, змушені
шукати свого місця в глобальному ринку, що веде, зрештою, систему
вищої освіти, цих країн до так званого «академічного капіталізму».
Це виявляється у впровадженні або збільшенні плати за навчання
у ВНЗ, переході від надання студентам стипендій до надання освітніх
кредитів, а також до проведення у ВНЗ комерційно вигідних досліджень на шкоду фундаментальним. Комерціалізація наукових досліджень каталізує процес формування «підприємницьких» університетів з відповідною системою ринкової поведінки й управління, а також
створення консорціумів бізнесу та вищих навчальних закладів. Як
наслідок — фрагментція викладання та наукових досліджень. Акаде-
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мічна функція ВНЗ стає секундарною, другорядною, на перший план
висуваються ринкові імперативи.
Таким чином, через глобалізаційні процеси бізнесово-ринкова
практика впроваджується в систему вищої освіти, що призводить до
серйозних негативних наслідків. Професорсько-викладацький склад
вузів дистанціюється від прийняття рішень з ключових організаційних, освітніх і наукових питань. Виникають диспропорції в навчальному навантаженні (кількість годин, що відводиться на загальноосвітні, передусім гуманітарні дисципліни, скорочується, а на предмети
спеціалізованого профілю, навпаки, різко збільшується), зменшується час, — на фундаментальні наукові дослідження. Розширюється
участь викладачів у прибутковій діяльності, наукові дослідження дедалі частіше набувають комерційно-замовного характеру, мають на
меті збільшення прибутків окремих фірм-виробників, інтереси яких
не завжди гармонізуються із загальнодержавними і загальнонаціональними.
Стаючи визначальним чинником розвитку сучасної системи вищої
освіти, глобалізація дедалі більше прив’язує діяльність ВНЗ до реалій
ринкових відносин, що приводить до поступового перетворення викладачів ВНЗ на своєрідних підприємців.
Зрозуміло, що подібні тенденції не тільки не сприяють, але радше
перешкоджають актуалізації такої соціально значущої освітньої функції як формування високорозвиненої духовної особистості, залученню
людини до спадщини світової духовної культури. Таким чином, глобалізаційні процеси об’єктивно приводять до зниження соціальнорекреативного значення освіти.
Глобалізація активізувала зусилля компаній, перш за все транснаціональних, зі створення власних навчальних закладів, так званих
корпоративних університетів, кількість яких, за деякими оцінками,
за останні 15 років збільшилася з 400 до 2000. Корпоративні університети активно впроваджують інформаційні технології в навчальний
процес і розвивають дистанційне навчання.
Глобалізація прискорила і розвиток міжнародної освіти, надання
послуг транснаціональної освіти, серед форм якої особливо слід відзначити дистанційне навчання на базі Інтернету, створення міжнародних віртуальних університетів.
Хоча нині ще відсутня чітко оформлена концепція глобальної
освіти, все ж деякі ВНЗ у рекламних цілях вже називаються глобальними або з глобальною орієнтацією. Крім того, глобалізаційні процеси
в науково-освітньому просторі розвинених країн вже привели до виділення пріоритетних напрямів розвитку вищої освіти, а саме:
1) інноваційні виробничі технології;
2) електроніка та інформаційні технології;
3) біологічні науки та біотехнології.
У контексті вищесказаного актуалізуються питання, пов’язані із
системною інтеграцією інформаційних технологій і створенням «віртуального» освітнього середовища, інфраструктури банку освітніх тех-
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нологій, з чим пов’язується ідея побудови відкритої системи освіти,
яка дозволила б кожному вибрати свою власну траєкторію навчання.
Однак усі згадані вище процеси і тенденції жодним чином не гармонізовані з вирішенням порушених у цьому дослідженні проблем. Нині
перед філософією освіти постає кардинальне завдання — визначити модус подальшого розвитку кожної з фундаментальних наук, усього корпусу природничих і гуманітарних наук, і, в подальшому, на наступному
етапі створити основи цілісної фундаментальної освіти. При цьому головною складовою цього процесу має стати введення циклу загальних
природничих дисциплін до гуманітарної освіти і, відповідно, циклу
загальногуманітарних дисциплін до природничої та технічної освіти.
В освітньому процесі мають бути представлені перш за все такі наукові
знання, засоби навчання, освітні технології і методики, дисципліни
і курси, які здатні відображати різні сторони двоєдиного процесу інтеграції та диференціації в науці, що дозволить людям, які навчаються,
вийти на новий, вищий системний рівень пізнання дійсності, бачити
і використовувати механізми самоорганізації та саморозвитку явищ
і процесів, без чого індивід не зможе осмислено реалізувати власний
саморозвиток в оточуючому його соціокультурному середовищі, активним фігурантом і перетворювачем якого він повинен бути.
Перспективи подальшої розробки означеного проблемно-тематичного комплексу полягають у теоретико-практичній площині
філософсько-освітнього та культурологічного дослідження, осмислення процесів становлення нових форм і технологій освіти в Україні,
Ближньому та Дальньому зарубіжжі, віднайдення способів конструктивної інтеграції наукових й освітніх структур України в європейський і, ширше, глобальний освітньо-науковий простір.
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