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Відчутними у сучасному суспільному розвитку в Україні стають системні кризові явища,
які й у просторі вищої освіти загострюються з
року в рік, не обходячи навчальних закладів
різних форм власності та незалежно від галузевого спрямування. Системні проблеми мають розв’язуватися комплексними заходами,
на усіх щаблях освітньої системи ієрархій, з
виділенням пріоритетних позицій та чітко регламентованих часових періодів. Трансформування всього суспільства з традиційних засадничих принципів взаємо-відносин та усталених
форм суспільного й індивідуального буття у
суспільство, заснованого на докорінно інших
домінантах, суспільних і внутрішньо-особистісних цінностях буде довготривалим. Як
показує суспільно-історичний розвиток, цей
період мав би насичуватися розмаїттям проектних, пілотних спроб реорганізації освітніх
систем. Натомість ми є свідками поодиноких
заходів, що стосуються дотримання вимог
Болонської декларації, відбору вступників до
ВНЗ тощо. У час надзвичайно важливих
суспільних перетворень на пострадянському
просторі, безмірного тиску глобалізованого
світу науковій спільноті варто активніше долучатися
до
вироблення
концептуальних
підходів щодо збереження національного доробку освітніх переваг. Традиційне обговорення
освітніх
проблем
на
наукових
конференціях, формальне дискутування при
зібранні вчених не надихають на позитивні
зрушення, не спрямовують наукову еліту на
вироблення
актуальних
концептів
для
вітчизняної вищої освіти.
Амбівалентний
характер
сьогочасної
вищої освіти з протиріччями, що не тільки
стримують розквіт освітньої галузі в третьому
тисячолітті, втім за деякими напрямами попри
все елімінуються, має набути перетвореної
форми. Зміна філософії функціонування
освітньої
системи,
світоглядні
пере-

орієнтування, відтворення гуманістичної природи сприятимуть переведенню освітніх
процесів вищої школи у сталі інноваційні
тенденції.
Словосполучення "філософія освіти" має
двоїсту природу потрактування цього виразу,
оскільки за одним ключовим словом розуміємо
як світогляд за іншим – соціальну інституцію.
Філософія освіти, хоча й повільним поступом,
але проникає через дослідження у коло
наукової дискусії. Під впливом поступу
філософії освіти стали розуміти її призначення
у
розширенні
наукових
поглядів
на
багатовимірність освіти як явища.
Тож і метою нашого доробку стала
актуалізація філософії освіти у трансформаційний період суспільного розвитку, що,
безумовно, торкається й соціального сектору
України.
Розгляд соціокультурних явищ засобами
дискурсивного підходу уже став класикою
методології сучасної філософії. Поняття дискурсу набуло ознак онтологічної категорії, за
допомогою якої постмодерними мислителями
окреслено видноколо соціального буття людини.
Свого часу Р.Бартом було встановлено,
що певні дискурси не тільки суперечать один
одному, але є надто непрозорими і розрізненими по відношенню один до одного [1,
520], навіть коли вони мають національні мови
як
загальну
основу.
Втім
когнітивнолінгвістичні дискурси – це характерологічні
познаки, за якими можна вхопити конфігурації
досліджуваного явища.
Амбівалентність сучасної вищої освіти
набуває феноменальних рис, тобто об’єктивується, зокрема й дискурсивно. Впливи і
взаємозв'язки у вітчизняному освітньому
просторі можна значити як амбівалентні, бо
роздільність має те, що кожна зі складових
цілого щонайменше є двозначною по

відношенню до цього цілого. Істотність
амбівалентності не дозволяє зійтися їм у нову
всеохопну єдність, на чому робить акцент,
приміром, марксистська діалектика. Для
філософа така суперечлива цілісність стає
дослідницькою нивою та втілюється, зокрема,
у науковому дискурсі.
Філософська концепція сучасної освіти
зводиться до інтерпретації та обґрунтування
загальнонаукового,
світоглядного,
методологічного змісту ціннісно-цільових, системних,
процесуальних
і
результатних
компонентів вищої освіти.
Зароджувалася філософія освіти в Україні
в 90-х рр. ХХ ст. на вимогу двох
наук –
педагогічної
та
філософської,
наукові
дослідження яких до останнього часу не перетиналися.
Один-два
десятки
років
в
історичному контексті та для глибокої
філософії термін, звісно, замалий. Тому й
можна
стверджувати,
що
розвиток
філософської думки в Україні у напрямі
філософії освіти пройшов як етап становлення. Підсумками такого засадничого періоду
стали:
видання першого навчального посібника В.С. Лутая "Філософія сучасної освіти"
(1996 р.);
видання наукової монографії М.І.Романенко "Освіта як об’єкт соціально-філософського аналізу" (1998 р.);
включення у Перелік наукових спеціальностей "Філософію освіти" – 09.00.10 Постановою Президії ВАК;
захист першої кандидатської дисертації “Трансформація освіти як явище сучасної
культури (філософський аналіз)” за новою
спеціальністю "Філософію освіти" Н.В.Щубелки (1998 р.);
видання монографії М.С.Коноха "Формування нової філософської освіти в Україні"
(2001 р.);
видання наукової монографії М.І.Романенко "Філософія освіти: Історія і сучасність"
(2001 р.);
успішно захищено біля 30 кандидатських і докторських дисертацій цього нового наукового напряму;
наукові публікації з широкого спектру
міждисциплінарних питань, нагальних проблем у площині філософії освіти у спеціалізованих наукових виданнях та в постійних рубриках “Філософія освіти” українських педагогічних часописів;
проведено низку наукових конференцій, на яких ставилися гострі проблеми переорієнтування національної освіти різних рівнів
на нові наукові засади, обговорювалися парадигмальні аспекти функціонування вищої осві-

ти, якою повною мірою може стати філософія
освіти.
Як бачимо, в Україні поширюється філософська рефлексія процесів та явищ освітньої
сфери, наукові дослідження охоплюють широкий спектр від історичних питань філософськопедагогічної думки, онтологічних проблем
освіти і виховання, формування і виховання
світоглядної культури, тенденцій еволюції педагогічної культури, філософсько-педагогічної
антропології до методології синергетичних
стратегій в освіті, системних характеристик
освіти і виховання, футурологічного аналізу
освіти для суспільного розвитку, філософії
освітянського менеджменту і освітньої політики.
Поступово з філософського обґрунтування напрямів освітньої практики ця наукова
сфера переводиться у простір багатогранних
міждисциплінарних досліджень на системних
засадах, і концептуалізуючись у новій філософській парадигмі освіти, – відповідно у самостійну галузь знання – філософію освіти.
У пошуках наукового статусу філософії
освіти дослідники сходяться на двох підходах.
1. Формальний – учені розглядають освітню проблематику в контексті не наукової галузі “філософія освіти”, а двох соціальних наук
“філософія” та “освіта” з граничними основами
освіти й педагогіки, а філософію освіти як вузькофілософське знання – специфічну прикладну філософію.
2. Науковообгрунтований – має в основі
гармонізовану дедуктивну та індуктивну логіку
становлення філософії освіти як інтегративної
галузі наукових знань. Як самостійна наука
філософія освіти пропонує філософську парадигму освіти, її основні напрями концептуалізації, упорядковує багатогранні філософські
підходи до освіти, досліджує фундаментальні
закономірності у розвитку освіти з метою оптимізації її функціонування.
Визначення статусу філософії освіти
вчені віднаходять у визнанні наукового характеру знань, що синтезуються у цій галузі.
Дефініцію “філософія освіти” вчені першочергово пов'язують з системністю, з особливим
типом філософської системності, що не тільки
переноситься із загальної філософії, а
формується у площині освітньо-галузевої проблематики.
Філософія освіти набуває двоїстого характеру, а саме засадничої науки і форми
світогляду. Філософія освіти сформувалася як
галузь наукових знань у системі наук, на
основі якої виробляється індивідуальне
світорозуміння і суспільний світогляд. Водночас філософія освіти стає інтегративною наукою про освіту, що за предмет має
світоглядно-методологічне обґрунтування та

узагальнення освітньої практики, а за об’єктну
сферу філософсько-освітнього знання –
інтеграцію ціннісно-цільових, системних, процесуальних і результатних компонентів освіти.
Філософія освіти – це самостійна галузь
наукових знань, підґрунтям яких є не тільки
загальнофілософські вчення, звернені до
освіти,
а
й
об’єктивні
закономірності
функціонування і розвитку суто освітньої сфери; це самостійна галузь наукових знань, в
рамках якої розробляються не тільки
парадигмальні
аспекти
функціонування
сучасної різнорівневої освітньої системи, а і з
відповідним науково-методологічним інструментарієм конкретні напрями її трансформації
на шляху до інформаційного суспільства та
суспільства знань. Філософія освіти – це система знань, це наука, на основі якої
формується індивідуальний та суспільний
світогляд, розвивається творчий потенціал
молодого покоління.
Наукова дискусія в концепті філософськоосвітнього знання серед російських та
українських учених триває до сьогодення. З
наявних інформаційно-матеріальних джерел
щодо філософії освіти нами привернуто увагу
до наукового доробку російського вченого
Б.С.Гершунського [2] та українського філософа С.Ф.Клепко [3].

Визначально-символічною є тема, що
відкриває концепцію визначення трансформаційних процесів у сучасній освіті як форму
становлення нової парадигми духовної культури.
Філософсько-світоглядне обґрунтування
розвитку особистості приводить до цілісності
як основи її руху. Об'єднуюча функція у
системі наукового знання належить філософії,
а в освітній сфері, як тепер ми знаємо, –
філософії освіти. У філософському знанні
найбільш всього відбивається світоглядний
характер освіти, оскільки філософія виробляє
узагальнену систему поглядів людини на світ і
на його місце в суспільстві.
Як кардинальну познаку філософського
дискурсу можна виділити амбівалентність, що
характеризує спроможність зберігати цілісність істини у суперечливості її об’єк-тивації.
Амбівалентність постає як абстрактний атрибут, що обумовлює поштовх до наукового
дослідження, для чого може бути використано
в опусі про освіту як універсальну форму
людського життя.
Науковий доробок філософського знання
в Україні поповнився, і підоснова філософії
освіти підсилюється у методологічному,
епістомологічному,
аксіологічному,
світоглядному
аспектах,
у
соціокультурному
контексті та на міждисциплінарному базисі.
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