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EVOLUTION OF THE INFORMATIVE AND FUNCTIONAL PARADIGMS
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AND ART TRANSFORMATIONS
The processes of evolution of the informative and functional paradigms
of education in the context of social, cultural and art transformations are
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Постановка проблеми. Нині освiта як одна з найважливiших сфер
людської дiяльностi, що забезпечує формування iнтелектуального
потенцiалу суспiльства, у багатьох країнах перебуває в складному
становищi. Воно визначається певними протирiччями, зокрема мiж
традицiйним темпом навчання людини і постiйним прискоренням темпу виникнення нових знань. Сьогоднi повною мiрою проявилася залежнiсть сучасної цивiлiзацiї вiд тих здiбностей і якостей
особистостi, що закладаються освiтою. Саме тому можливiсть сталого
розвитку суспiльства, успiшного подолання й запобiгання глобальним кризам, нацiональним та iншим конфлiктам, характерним для
сучасного етапу розвитку цивiлiзацiї, пов’язана з досягнутим рiвнем
освiти всiх членiв суспільства. Особливо інтенсивно вказані процеси
відбуваються в культурологічно-мистецькій моделі. Аналіз існуючої
літератури за означеною тематикою здійснено автором у попередніх
статтях. Мета статті — простежити еволюцію змістових та функціональних парадигм освіти в контексті сучасних соціальних та культурологічно-мистецьких трансформацій [9; 11; 12; 13; 14; 15].
Виклад основного матеріалу дослідження. Система освiти ґрунтується на певному розумiннi свiту, мiсця й ролi людини в ньому. Цей
свiтогляд визначає цiлi і завдання освiти, її змiст, принципи й методи.
Особливостями освiти на сучасному етапi є цiлiснiсть, мiждисци
плiнарнiсть, методологiчний плюралiзм, вiдкритiсть процесу пiзнання,
iнтеграцiя рiзного роду iнформацiї. З iншого боку, сьогоднi повною
мiрою проявилася фундаментальна залежнiсть людської цивiлiзацiї
вiд тих здiбностей і якостей особистостi, що формуються в освiтi. Це
твердження справедливе щодо всiх сфер життя суспiльства: полiтики,
економiки, соцiальної та духовної сфер [7].
Отже, освiта — це шлях у майбутнє, спосiб життя, надiя на
можливiсть подолання глобальної кризи й iнтерсоцiальних проблем
сучасної цивiлiзацiї, створення необхiдних умов для виживання
і подальшого безпечного розвитку людства. У вiдкритому, свiтi, де
майбутнє не можна з точнiстю визначити, а сьогодення має кiлька
потенцiйних лiнiй розвитку, людина перебуває в ситуацiї постiйного
вибору, пошуку найоптимальнішого рiшення вiдповiдно до умов,
що змiнюються. Сучасна освiта передбачає, насамперед, вiдкритiсть
майбутньому, а її подальший розвиток пов’язаний з подоланням
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закритостi й доданням процесу навчання вiдкритого, творчого спрямування. Традицiйна система освiти нездатна вирiшити це завдання
достатньо ефективно.
Сучасна освiта — це соцiальний iнститут, що виконує соцiальну,
iнформацiйну, економiчну і культурно-мистецьку функцiї в суспiльствi
в їх новому якiсному станi [8; 10; 16; 17; 19].
Соцiальна функцiя освiти полягає в участi в процесах соцiалiзацiї
особистостi й вiдтвореннi соцiально-статусної структури суспiльства.
У сучасному суспiльствi подiбна соцiалiзацiя є подвійною: як
технологiчно-культурна, так і полiтична. Основне протирiччя полягає
в тому, що громадянська соцiалiзацiя спрямована на формування стереотипу соцiальної легiтимностi особистостi, свiдомого долучення її
до системи соцiальних вiдносин, водночас технологiчний аспект — на
подолання iснуючого стереотипу. Тому сучасна освiта має спрямовуватися на вирiшення цього протирiччя: суспiльство потребує соцiально
активних членiв, лояльних до iснуючої соцiально-полiтичної структури і здатних виконувати свої функцiї на вiдповiдному культурнотехнологiчному рiвнi.
Iнформацiйна функцiя освiти визначається тим, що на межі
другого й третього тисячолiть практично здiйснений перехiд вiд
iндустрiальної цивiлiзацiї до iнформацiйної. Iнформатика є основою
нового комплексу наукових дисциплiн, який стане науковою базою
iнформацiйної цивiлiзацiї. Освiта — засіб засвоєння готових загальновизнаних знань, постiйного, безупинного обмiну iнформацiєю мiж
людьми протягом усiєї їх життєдiяльностi і передбачає не тiльки засвоєння здобутих знань, але і передачу своїх в обмiн на здобуті.
Сьогоднi економiчна функцiя полягає у формуваннi соцiальнопрофесiйної структури і працiвника, котрий здобув не тiльки необхiдні
знання, набув навичок й умiнь, але й опанував творче вирiшення
проблемних ситуацiй, самостiйне моделювання майбутнiх соцiальноекономiчних процесів, орiєнтованих на перспективу.
Культурно-мистецька функцiя полягає у використанні матерiальних
і духовних цiнностей з метою соцiалiзацiї і формування творчих
здiбностей людини в поєднаннi з можливостями нових iнформацiйних
технологiй, які надають необмеженi перспективи для нетрадицiйних
пiдходiв в освiтi з метою забезпечення найповнішої соцiальнопрофесiйної і загальнокультурної самореалiзацiї особистостi.
Створення перспективної системи освiти, здатної пiдготувати населення до життя в зовсiм нових умовах iнформацiйної цивiлiзацiї, —
одна з найважливіших і найактуальніших проблем сучасного
суспiльства, вирiшення якої можливе лише на рiвнi мiждержавної
і державної полiтики. Державна освiтня полiтика — це соцiальний
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iнститут, за допомогою якого реалiзується дiяльнiсть держави зі створення світоглядно-технологiчних основ соцiалiзацiї населення.
Сучасне ставлення до розвитку освiти, зокрема культурологічномистецької, визначається певними обставинами.
1. Кардинальними соціальними, культурологічно-мистецькими й
науково-технiчними змiнами, що видозмiнили умови суспiльного розвитку і прискорили прогрес в освiтi. Подальший розвиток демократiї
і ринкових вiдносин, досягнення гармонiї особистостi і суспiльства
в згодi з природою можливі тiльки на базi широкої фундаментальної і цiлiсної освiти, здатної реалiзувати потреби людини в змiнi
сфер дiяльностi впродовж усього її життя. Пiдвищення загального
рiвня освiченостi суспiльства, усунення односторонностi в його
психологiчних настановах надасть суспiльству необхiдної стабiльності,
контактам людей — належної толерантності, а кожнiй людинi —
дiйсної свободи думки й справи.
2. Змiною вимог до сучасних систем освiти. Нова освiтня парадигма має вiдбивати потреби людської цивiлiзацiї на початку XXI ст.
та її культурно-мистецької складової. Специфiка перспективної
системи освiти, мабуть, полягає в тому, що освiтня система повинна не тiльки «озброювати» знаннями, але, внаслiдок постiйного й
оперативного їх вiдновлення, формувати потреби і можливості неперервної самоосвiти. У результаті освiта має стати таким соцiальним
iнститутом, який надаватиме людинi рiзноманiтнi освiтнi послуги
для неперервного навчання, забезпечувати можливiсть здобуття
пiслявузiвської і додаткової освiти.
3. Посиленням ролi iнформацiйних компонентiв освiти. Темпи технологічного, науково-технiчного та культурно-мистецького прогресу
сьогоднi такi, що багато знань застарiвають протягом 2–3 рокiв. Тому
в перспективнiй системi фундаментальної освiти повиннi домiнувати
iнформацiйнi компоненти: жити і працювати випускникам цiєї системи доведеться в iнформацiйнiй цивiлiзацiї, де прiоритетну роль
відіграватимуть фундаментальнi знання про iнформацiйнi процеси
в природi і суспiльствi та новi iнформацiйнi технологiї.
4. Об’єктивною необхiднiстю випереджаючої освiти. Iдея випереджаючої освiти є однiєю з принципово важливих і конструктивних
у сферi стратегiї подальшого розвитку сучасної системи освiти. Суть її
полягає в забезпеченні випереджальності розвитку системи освiти відповідно до iнших чинників, які зумовлюють соцiально-економiчний,
полiтичний і культурний розвиток суспiльства на основi принципової
орiєнтацiї на майбутнє, умови життя і професiйної дiяльностi, у яких
опиниться випускник навчального закладу через 4–6 рокiв. Саме
тому в освiтньому процесi мають фiгурувати насамперед такi науковi
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знання, засоби навчання, освiтнi технологiї і методики, дисциплiни
і курси, що здатнi вiдбивати фундаментальнi моменти двоєдиного
процесу iнтеграцiї і диференцiацiї в науцi, використовувати досягнення кiбернетики, синергетики й iнших галузей знань, якi виникають
на межі наук і дозволяють виходити на системний рiвень пiзнання
дiйсностi, використовувати механiзми самоорганiзацiї та саморозвитку явищ і процесiв.
5. Посиленням ролi дистанцiйної освiти на основi використання
сучасних, перспективних iнформацiйних і телекомунiкацiйних
технологiй та засобiв вiддаленого доступу до розподiлених баз даних і знань науково-технiчної та навчально-методичної iнформацiї.
Розвиток цього напряму особливо важливий для країн, що мають не
лише значну територiю. Створення ефективних систем дистанцiйного
навчання в таких країнах не тiльки iстотно пiдвищує доступнiсть
якiсної освiти для значної частини населення, але сприяє вирiшенню
проблеми освiти для людей з обмеженою рухливiстю, а також для
населення, котре з тих чи iнших причин не має можливостi скористатися послугами очного навчання. Дiєвим стимулом для розвитку
дистанцiйного навчання є досягнення в галузi технологiй навчання,
засобiв масової iнформацiї та зв’язку. Ця форма навчання набула
загального визнання і широко використовується в багатьох країнах
свiту. З її подальшим розвитком пов’язується вирiшення багатьох
соцiально-економiчних, полiтичних і культурних проблем розвитку
суспiльства.
Умови iснування людства на початку XXI ст. потребують переходу
до нової стратегiї розвитку суспiльства на основi знань і високоефективних технологiй. Формування перспективної системи освiти, особливо з урахуванням тенденцiй становлення вiртуальних середовищ
навчання, є одним з найважливiших напрямiв розвитку свiтового
спiвтовариства.
Необхiдна передумова соцiальної стабiльностi і нормального
функцiонування будь-якого суспiльства — наявнiсть загальновизнаної
системи духовних, культурно-мистецьких цiнностей (культури), що
мiстить спільні iдеали, символи, вiрування, мораль, традицiї, норми
поводження та ін. Конкретним механiзмом забезпечення стабiльностi
суспiльства є соцiальнi iнститути, цiннiсно-нормативнi комплекси,
за допомогою яких визначаються і контролюються дiї людей життєво важливих сферах — економiцi, культурі, мистецтві, полiтицi,
освiтi, родинi тощо. Тому соцiальнi iнститути — це тип соцiальної
органiзацiї, дiяльнiсть якої спрямована на здiйснення фундаментальних потреб суспiльства, таких як: вiдтворення і соцiалiзацiя своїх
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членiв, створення матерiальних благ, координацiя спiльної дiяльностi
людей, здiйснення соцiального контролю над їх поведiнкою та iн.
Успiшна дiяльнiсть iнституту можлива лише за умов реалiзацiї:
1) наявностi соцiальних норм та iнструкцiй, що регулюють поводження людей у межах iнституту;
2) iнтеграцiї його в соцiально-полiтичну і цiннiсну структуру
суспiльства, що, з одного боку, забезпечує формально-правову основу
дiяльностi iнституту, а з iншого — дозволяє здiйснити соцiальний
контроль над вiдповiдними типами поводження;
3) наявнiсть необхiдних матерiальних засобiв і умов для забезпечення успiшного виконання iнститутами нормативних настановк
і здiйснення соцiального контролю [2].
Соцiальний iнститут можна розглядати як цiннiсно-нормативну
структуру з вiдповiдними соцiальними позицiями, самостiйну
соцiальну систему, точнiше, пiдсистему соцiального цiлого, дiяльнiсть
якої пов’язана з реалiзацiєю життєво важливої потреби значної
соцiальної системи (суспiльства). Таким чином, мiж соцiальним
iнститутом, розглянутим як пiдсистема, і соцiальною системою загалом iснують певні (функцiональнi) залежностi, завдяки яким забезпечуються стабiльнiсть і розвиток суспiльства.
Пiд функцiями соцiальних iнститутiв зазвичай розумiють рiзнi
результати їх дiяльностi, що впливають на збереження i пiдтримку
стабiльностi соцiальної системи загалом. Сам термiн «функцiя» часто
трактується в позитивному смислi: сприятливi наслiдки дiяльностi
соцiального iнституту, його позитивний внесок в iнтеграцiю та збереження суспiльства. Тому дiяльнiсть соцiального iнституту вважається функцiональною, якщо вона сприяє збереженню стабiльностi
й iнтеграцiї суспiльства. Цю дiяльнiсть можна розцiнювати як
дисфункцiональну, якщо вона перешкоджає виконанню соцiальних
потреб системи, працює не на її збереження, а руйнування. Наростання дисфункцiй у дiяльностi соцiальних iнститутiв може призвести
до соцiальної дезорганiзацiї, нестабільностi соцiальної системи [2].
У процесi нормального функцiонування і розвитку суспiльства
важливу роль відіграє соцiальний iнститут освiти, завдяки якому
набутi попереднiми поколiнеями матерiальнi та духовнi цiнностi, знання, досвiд, традицiї передаються новому поколiнню і засвоюються
ним. Освiту можна охарактеризувати як вiдносно самостiйну систему, завданням якої «є систематичне навчання й виховання членiв
суспiльства, орiєнтоване на здобуття певних знань (насамперед наукових), формування iдейно-моральних цiнностей, умiнь, навичок,
норм поводження, змiст яких визначається соцiально-економiчним
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і полiтичним ладом суспiльства, рiвнем його матерiально-технiчного
розвитку» [3].
У сучаснiй соцiологiї прийнято розрiзняти формальну й неформальну освiту [4]. Термiн «формальна освiта» передбачає, по-перше,
iснування в суспiльствi спецiальних установ (школи, училища,
технiкуму, внз тощо) для здiйснення процесу навчання. По-друге,
домінуюча в сучаснiй цивiлiзацiї система освiти пiдпорядковується
офiцiйно запропонованому державою освiтньому стандарту, що визначає мiнiмальнi межі знань і умiнь, необхiдних суспiльству в рiзних
сферах професiйної дiяльностi. Крiм того, державний освiтнiй стандарт мiстить певнi соцiокультурнi орiєнтацiї, пов’язанi з навчанням
і вихованням молодого поколiння вiдповiдно до: а) нормативного канону особистостi (громадянина), прийнятого в певному суспiльствi; б)
нормативних вимог до виконання прийнятих у суспiльствi соцiальних
ролей. Тому дiяльнiсть системи формальної освiти визначається існуючими в суспiльствi культурними стандартами, iдеологiєю й
полiтичними настановами, якi втiлюються в державнiй полiтицi
в галузi освiти.
У соцiологiї об’єктом вивчення є насамперед система формальної
освiти, ототожнена з процесом освiти загалом, оскiльки освiтнi установи в ньому відіграють вирiшальну роль. Що ж стосується термiна
«неформальна освiта», то пiд ним розумiється несистематизоване навчання iндивiда знань і навичок у процесi взаємодiї з навколишнiм
соцiальним середовищем (друзями, однолiтками та iн.) або через
iндивiдуальне долучення до культурних цiнностей, газет, радiо, телебачення тощо. Неформальна освiта — важлива складова соцiалiзацiї
iндивiда — допомагає йому засвоювати новi соцiальнi ролi, сприяє
духовному розвиткові, але стосовно системи формальної освiти в сучасному суспiльствi вона вiдiграє допомiжну роль. Надалi, говорячи
про соцiологiчнi проблеми освiти, матимемо на увазi, насамперед,
систему формальної освiти.
Розглянемо докладніше функцiї iнституту освiти, які він виконує в сучасному суспiльствi. Їх немало, і рiзнi автори акцентують на
рiзних аспектах дiяльностi iнституту освiти [6, 20]. На нашу думку,
найбiльшу культурну й соцiальну значимiсть мають такі чотири
функцiї iнституту освiти.
По-перше, це — трансляцiя і поширення культури й мистецтва
в суспiльствi — перша і найiстотніша. Суть її полягає в тому, що за
допомогою iнституту освiти вiдбувається передача вiд поколiння до
поколiння цiнностей культури, якi розумiються в найширшому смислi
слова (науковi знання, досягнення в галузi мистецтва і лiтератури,
моральнi цiнностi й норми поводження, досвiд і навички тощо).
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Протягом iсторiї людства освiта була головним джерелом знань,
найважливiшим iнструментом просвiти суспiльства. Не слід забувати,
що культура та мистецтво кожного народу має свої нацiональноетнiчнi особливостi, тому система освiти відіграє важливу роль
у пiдтримцi і збереженнi нацiональної культури, її унiкальних особливостей, долучаючись до яких, iндивiд стає носiєм нацiональної
психологiї і нацiональної свiдомостi народу.
По-друге, — функцiя соцiалiзацiї, або формування в молодого поколiння настанов, цiннiсних орiєнтацiй, життєвих iдеалiв,
що домінують у суспiльствi. Завдяки цьому молодь бере участь
у житті суспiльства, соцiалiзується та iнтегрується в соцiальну систему. Навчання рiдної мови, вiтчизняної iсторiї, принципів моралi
і моральностi слугують передумовою для формування в молодого поколiння загальновизнаної системи цiнностей, прийнятої
в суспiльствi й культурi. Пiдростаюче поколiння навчається розумiти
iнших людей і самих себе, стає свiдомим учасником громадського
життя. Змiст здiйснюваного системою освiти процесу соцiалiзацiї й
виховання дiтей значною мiрою залежить вiд існуючих у суспiльствi
цiннiсних стандартiв, моралi, релiгiї та iдеологiї. У доiндустрiальних
суспiльствах релiгiйне виховання було складовою шкiльного навчання. У сучасному промислово розвиненому суспiльствi релiгiя
(церква) вiдокремлена вiд держави, пiд контролем якої перебуває
система формальної освiти, тому релiгiйна освiта й виховання
здiйснюється або в межах родини, або в спецiальних недержавних
навчальних закладах.
Якщо визнати, що моральне виховання й формування свiтогляду —
це найважливiші компоненти процесу соцiалiзацiї, який здiйснює
сучасна школа, то правомiрно говорити про необхiднiсть формування передусім загальнолюдських цiнностей і гуманiстичної моралi
молодi. Це досягається значною мiрою під час вивчення дисциплiн
гуманiтарного циклу (лiтератури, iсторiї, свiтової художньої культури,
фiлософiї та ін.), що відіграють важливу роль у системi не тiльки
шкiльної, але й освiти внз, і водночас позитивно впливають на викладання природничо-наукових і технiчних дисциплiн.
По-третє, соцiальна селекцiя — одна з найважливiших функцiй
iнституту формальної освiти. Структура освiтнього процесу надає
можливості на початкових етапах здiйснювати диференцiйований
пiдхiд до учнiв з метою добору найздібніших і найталановитіших,
а також набути освiтнього статусу вiдповiдно до iндивiдуальних
iнтересів та можливостей. У будь-якiй країнi пiсля обов’язкової середньої освiти більшість молодi навчається в технiчних училищах
і коледжах, iншi продовжують навчання в середнiй школi, а потiм

270

Культура України. Випуск 53. 2016

вступають до внз, коледжiв і училищ. Пiсля закiнчення закладу дехто
починає працювати у сфері народного господарства, iншi вступають
до аспiрантури, здійснюють наукову кар’єру та ін.
З точки зору соцiологiї, результати здiйснюваного iнститутом
освiти процесу селекцiї надзвичайно важливі, оскільки його кiнцевим
результатом (коли рiзнi групи молодi завершують освiту й мають
професiю) є розмiщення людей за рiзними соцiальними позицiями
в соцiальнiй структурi суспiльства. За допомогою цього механiзму
здiйснюються вiдтворення й вiдновлення соцiальної структури
суспiльства, без чого неможливе його нормальне функцiонування.
Iнший важливий аспект цього процесу полягає в тому, що завдяки
йому розпочинається соцiальна мобiльність: набуття професiї, долучення людини до професiйної дiяльності. Система освiти, головно
вищої, у сучаснiй цивiлiзацiї слугує найважливiшим каналом вертикальної соцiальної мобiльностi, оскільки без диплома внз неможливо
мати престижну й високооплачувану роботу. З цим пов’язана висока
цiннiсть освiти в промислово розвинених країнах свiту і поширений
у багатьох прошарках суспiльства «синдром досягнення», коли батьки
прагнуть прищепити дитинi необхідність здобуття освiти, усiляко розвивають і стимулюють її iнтерес до навчання, тому що її майбутня
кар’єра безпосередньо залежить вiд рiвня здобутої освiти. Зазначимо,
що рiвень освiти, поряд iз прибутком і престижнiстю професiї, є
найважливiшим показником соцiального статусу людини в сучаснiй
цивiлiзацiї.
І, нарешті, по-четверте, функцiя соцiальної та культурно-мистецької змiни є прерогативою сучасного iнституту освiти, яка реалiзується
двома взаємозалежними способами. Перший — у процесi наукових
та духовних дослiджень, наукових досягнень і вiдкриттiв, здійснених
у внз. Сприяючи науковому прогресу, вища школа здійснює iстотний
внесок у збагачення й розширення культурної спадщини суспiльства.
Крiм того, через тiсні зв’язки унiверситетiв з промисловiстю, характерні для захiдних країн, вiдбувається iнтеграцiя науки, вищої
освiти й виробництва, результатом якої є прискорення науковотехнiчного та культурологічного прогресу. Унiверситети бiльшою
мірою стають науково-дослiдними центрами, що виконують
теоретичнi й прикладнi дослiдження, експериментальнi розробки на
замовлення промислових фiрм і державних установ [1]. Одночасно
iнтенсивний розвиток наукових дослiджень у внз сприяє вдосконаленню освiтнього процесу, оскільки новi науковi iдеї і вiдкриття оперативно долучають до навчальних програм, сприяючи пiдвищенню
якостi пiдготовки фахiвцiв.
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Другий спосіб реалізації функції соціальної та культурної зміни
реалізується через систему середньої освiти й впливає на процес
соцiальних змiн через її зв’язок з економiкою, наукою й культурою.
Відповідно до цього, у шкiльнiй освiтi необхiдно впроваджувати
iнновацiйнi процеси, пов’язанi з завданнями пошуку й опанування
нових способiв і методiв навчання, за допомогою яких пiдвищується
ефективнiсть освiти.
Особливо важливою є роль школи в тих країнах, якi перебувають у станi переходу вiд традицiйного суспiльства до сучасної
iнформацiйної цивiлiзацiї, де вiдбувається процес модернiзацiї.
Система освiти, джерело знань і освiченостi, є одним iз головних
iнструментiв у боротьбi з рiзними пережитками, консервативними
традицiями, якi гальмують суспiльний прогрес. Освітня система
відіграє важливу роль у формуванні особистостi нового типу, планетарного мислення, нового громадянина, позбавленого догматичних стереотипiв iдеологiї техногенної цивiлiзацiї, здатного бути активним учасником соцiально-економiчних, культурно-мистецьких
і полiтичних перетворень своєї держави й свiту.
Проаналiзуємо внутрiшню органiзацiю і структуру системи
освiти. У соцiологiї система освiти та її головні компоненти — школи
й внз — розглядаються як типи складної формальної органiзацiї. Такий пiдхiд, на перший погляд, здається недоцільним, штучним: адже,
здавалося б, неможливо порівнювати школу і промислову фiрму,
що є, як вiдомо, зразковою моделлю формальної органiзацiї. Проте
iснують деякі вагомі пiдстави для того, щоб розглядати систему
освiти як формальну органiзацiю. По-перше, у нiй, як і будь-якiй
формальнiй складно органiзованiй системi, iснує iєрархiчна система
управлiння, вищою ланкою якої є апарат її керiвництва. Другий етап
управлiнської iєрархiї представлений департаментами освiти федеративних адмiнiстративних органiв, що скеровують і координують
дiяльнiсть навчальних закладiв регiону. На нижнiх управлiнських
щаблях перебувать ректори й декани внз, директори шкiл, коледжiв
та ін. По-друге, системi освiти властива спецiалiзацiя рiзних видiв
дiяльностi як обов’язковий компонент формальної органiзацiї. Учителі, як і викладачi внз, розрiзняються згiдно з дослiджуваними предметами, основними або допомiжними дисциплiнами. Внз, коледжi й,
у меншiй мiрi школи, спецiалiзуються відповідно до своїх освiтнiх
і професiйних програм. Крiм того, у внз iснує чiтка статусна iєрархiя
викладацьких посад і звань: асистент, старший викладач, доцент, професор. Як і в будь-якiй складнiй формальнiй органiзацiї, iснують
можливостi для професiйної кар’єри, обіймання вищої соцiальної
позицiї.
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Третiй момент, що зближує освiту з формальною органiзацiєю,
полягає в стандартизацiї навчального процесу: у кожному навчальному закладi є типовi (обов’язковi) навчальнi плани з рiзних
дисциплiн, процес навчання подiлений за семестрами і навчальними
роками, кожний навчальний день має свiй графiк занять. Дiяльностi
викладача значною мiрою властивi елементи адмiнiстративного
управлiння: вiн органiзує й скеровує навчальний процес у групi.
В освiтнiх установах, як органiзацiях формального типу, важливу
роль відіграють неформальнi iнтимно-довiрчi вiдносини (як серед
викладачiв, так і серед учнiв), що суттєво впливають на навчальновиховний процес.
Формування системи освiти за принципами складної формальної
органiзацiї має безсумнiвні переваги, серед яких слiд зазначити такi:
пiдвищення ефективностi її функцiонування через вузьку спецiалiзацiю
викладачiв і координацiю рiзних типiв педагогiчної дiяльностi;
диференцiйована й iнтегрована система соцiальних позицiй, чiтко
визначений обсяг повноважень і обов’язкiв адмiнiстрацiї, викладачiв
і учнiв та ін. Iншим позитивним моментом формальної органiзацiї
освiти є координацiя і взаємозв’язок рiзних рiвнiв управлiння, що
дозволяє ефективно реалiзувати державну полiтику в галузi освiти.
Водночас реальна практика дiяльностi шкiл і вузiв свiдчить про
те, що їм притаманнi унiкальнi особливості, якi вiдрiзняють їх вiд
формальних органiзацiй традицiйного типу. Так, управлiння вищою
школою передбачає наявнiсть «академiчних свобод», верховна «законодавча влада» тут належить вченiй радi, що обирає ректора, присуджує вченi ступенi й звання, здiйснює процес конкурсного добору
на викладацькi посади.
Iнша важлива особливiсть системи освiти полягає в тому, що процес соцiальної взаємодiї двох основних фiгур — учителя й учня — не
може бути плiдним і ефективним, якщо вiн відбувається в межах формально трактованих нормативних вимог до цих соцiальних ролей. Тут
важливе мiсце належить «суб’єктивному чиннику», здатностi вчителя
до емпатичного спiвпереживання, розумiння внутрiшнього свiту учня,
кола його iнтересiв, життєвих орiєнтацiй та iн. [5].
Однiєю з традицiйних проблем соцiологiчного аналiзу освiти є
вивчення її взаємодiї із соцiальною структурою суспiльства, системою соцiальної стратифiкацiї. Дослiдження соцiологiв високорозвинених країн свiдчать про те, що мiсце класу в системi соцiальної
стратифiкацiї iстотно впливає на освiтнi орiєнтацiї та мотивацiю
дiтей і їх батькiв. У представникiв нижчих класiв, до яких звичайно належать соцiальнi групи малоквалiфiкованих робiтникiв,
цiннiснi орiєнтацiї на здобуття освiти набагато менше вираженi, нiж
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у представникiв середнiх класiв. Першi набагато менше стурбованi
навчанням дiтей у школi, перспективою вступу до внз. Дiти, вихiдцi
з нижчих соцiальних прошаркiв, мають невисокий рiвень бажань, їх
майже не цікавлять професiйна кар’єра і «шлях нагору». Навпаки,
дiти, що належать до середнього класу, мають високий рiвень сподівань, їм властивий «синдром досягнення», тобто свiдома орiєнтацiя
на досягнення, кар’єру, успiх у життi [18]. Таке ставлення до освiти
рiзних соцiальних прошаркiв спостерiгається й у країнах, що розвиваються.
Цим негативним тенденцiям має протистояти активна позицiя
викладачiв і гуманiтарної iнтелiгенцiї, якi розробляють новi методи
і прийоми гуманiстичної освiти й виховання учнiв, що прагнуть захистити духовний свiт дитини вiд негативного впливу соцiального
середовища. Система освiти є одним iз головних соцiальних і моральних «бастiонiв» будь-якої країни, здатним консолiдувати нацiю,
найважливiшим iнструментом успiшного здiйснення соцiальноекономiчних реформ.
Висновки. Таким чином, аналіз процесів еволюції змістовних та
функціональних парадигм освітньої системи, зокрема в культурномистецькій галузі, у контексті сучасних соціальних трансформацій
свідчить, що освіта для глобалізаційної цивілізації є в інформаційному суспільстві певним способом життя й являє собою шлях
людства у майбутнє. Водночас в умовах інформаційного суспільства
докорінно змінюються зміст освіти, її соціальна, соціологічна, культурна, економічна, екологічна та інші функції. При цьому формування інституту освіти як соціальної системи відіграє дедалі більшу
роль у формуванні людини, суспільства та їх культури в цілому
в умовах глобалізації.
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EVOLUTION OF THE INFORMATIVE AND FUNCTIONAL PARADIGMS
OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF CURRENT SOCIAL, CULTURAL
AND ART TRANSFORMATIONS
The aim of this paper is to examine the processes of evolution of the in-

formative and functional paradigms of education in the context of social,
cultural and art transformations.
Research methodology. The main principles and methods in the research
of evolution of the informative and functional paradigms of education
in the context of current social, cultural and art transformations are the
principles and methods of culturological nature. The author has simultaneously used methods of comparative analysis. These methods and
principles have made it possible to analyze the main evolution processes
of the informative and functional paradigms of education in the context
of current social, cultural and art transformations.
Results. The author has identified the impact of educational processes
in modern globalization-civilization context on formation of information
society and contemporary person. It has been found that education in
the sphere of culture and art forms the basis for further development
of society.
Novelty. The author has proved the significance of education for developing the present as well as the future of modern globalized civilization,
and the impact of the informative and functional paradigms of education
in the context of current social, cultural and art transformations on the
process of evolution.
The practical significance. The information contained in this paper may be
used not only for further research of the above mentioned problems but
also in the educational process at the institutions of higher education,
especially in the area of cultural studies and art as well as the humanities in general.
Key words: informative and functional paradigms of education, sociology
of education, culture, art, evolution, social transformation of education.
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