
«Освіта у констеляціях постсучасності» 

1 
 

Міністерство освіти і науки України 
Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди 
Кафедра філософії 

Інститут вищої освіти НАПН України 
Польське Товариство філософської педагогіки 

імені Броніслава Ф.Трентовського (TPF) 

    За підтримки     
МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 

«ФОНД ОЛЕКСАНДРА ФЕЛЬДМАНА» 

____________________________________________ 

 

Під знаком Григорія Сковороди: 

зоряний час української культури 

 

МАТЕРІАЛИ 

ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

 

 

«Освіта у констеляціях постсучасності» 

 

(5-6 грудня 2017 року) 

 

 

 

 

 

Харків 

ХНПУ – 2018 



«Освіта у констеляціях постсучасності» 

65 
 

стінах суспільства зародився один з перших наукових друкованих проектів 

«Філософські записки». Стали пропонуватися проекти реорганізації системи освіти 

на всіх рівнях. Була організована постійна перевірка вчителів, викладачів універ-

ситетів, державних службовців. При цьому ступінь позитивного адміністративного 

керівництва Никодим не визнавалася реформаторами достатньою. 

Релігійна Реформація XVI-ХVII ст. Трихи зтушовувала світський рух 

гуманізму, але в подальшому підняла проблеми гуманістичного характеру, 

моралі, суспільства, сферу людських (культурних і соціальних) відносин, 

політики на абсолютно несподівано високий рівень. Формувалася абсолютно 

нова ментальність європейців. 

Висновки. Флософсько-освітні ідеї Сковороди ґрунтувалися, перш за все, 

моральними законами, по-друге, орієнтувалися на наукове, сучасне для нього знання. 

Сучасній реформі освіти потрібна нова ідея, а саме: моральні аспекти повинні бути 

первинними. У поєднанні з новими можливостями науки, техніко-технологічного 

прогресу освіта без зв'язку з цими трьома складовими (мораль, наука, техніко-техно-

логічний прогрес) не відповідає сучасності та, отже, не спрямовується в майбутнє. 
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СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

Є. Дьячкова, м. Харків 

На початку XXI століття соціологи зафіксували новий феномен – розрив 

між поколіннями. Спільність соціального простору та історичного часу, який 

переживає сьогодні український народ, має своєрідну рефлексію в дискурсі 

міжпоколінної відповідальності. В ідеальному сенсі проблема відповідальності 
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поколінь може бути осмислена за допомогою таких категорій як обов’язок, 

солідарність, рівність можливостей, доступ до ресурсів і передача цінностей, як 

матеріальних, так і духовних. Йдеться про вибудовування принципу взаємо-

розуміння між поколіннями у нових соціальних умовах: кожне нове покоління 

має нести свою частку відповідальності за існування і збереження традиційних 

цінностей, які сьогодні піддаються активній корекції, а також справедливого 

соціального розподілу ресурсів, що належать усьому суспільству. 

Люди звертаються до свого минулого досвіду, розглядаючи його як 

орієнтир для прийняття рішень в сьогоденні і прогноз на майбутнє. Школярі та 

їх батьки звертаються до пам’яті своєї родини в пошуках «історичних 

аргументів» для використання їх у якості культурного ресурсу при констру-

юванні нових ідентичностей. Функцію соціального регулятора конфліктних 

відносин між поколіннями може виконувати культура міжпоколінної солі-

дарності, яка заснована на аксіологічних механізмах діалогу та взаємодії 

поколінь. Тому стосунки між батьками, вчителями та школярами в сучасній 

школі мають  формуватися на довірі і  тоді будуть відбуватися позитивні зміни 

у відношенні різних вікових груп щодо розподілу соціальних і економічних 

ресурсів, політичної влади і культурної спадщини. У свою чергу, це буде 

впливати на відчуття єдності поколінь в усвідомленні національних інтересів. 

Відтак міжпоколінна відповідальність може розглядатися як основний чинник 

запобігання соціальному розколу сучасного українського суспільства і 

формування дискурсу патріотизму в суспільній свідомості.  

Сьогодні суспільство повинно створювати систему підтримки старшого 

покоління та дітей, оскільки на даний час це найменш захищені верстви 

населення. Соціальну політику треба спрямувати на виявлення нових ніш, де 

необхідна спеціалізована виховна дія, що попередить виникнення конфліктних 

ситуацій і допоможе створити нові ціннісно-смислові та діяльнісні ніші 

взаємодії поколінь. Без спеціального регулювання на рівні ідеології і інститутів 

соціалізації забезпечення поступової зміни базових цінностей, можна отримати 
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або більш того, спровокувати, конфлікт поколінь. 

Державні програми соціальної підтримки різник вікових груп населення 

потребують наближення до реальних потреб суспільства. З цією метою 

необхідно удосконалити систему моніторингу становища молоді та людей 

похилого віку, а також регулярно здійснювати критичний аналіз існуючих 

державних програм у цій галузі на предмет їхньої адекватності суспільним 

запитам та результативності їхнього впровадження.  
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ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 

МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВУ 

В.П. Жуков, м. Харків 

Інтегративні тенденції в навчанні охоплюють різні галузі знань, у тому 

числі дисципліни мистецького циклу. Проблема інтегративного підходу в галузі 

мистецької освіти знайшла досить широке висвітлення в наукових дослід-

женнях. Питання інтегративного викладання мистецьких дисциплін посідає 

чільне місце в наукових працях Л. Масол, Н. Миропольської, О. Ростовського, 

О. Рудницької, О. Шевнюк, О. Щолокової. 

Вирішення питання підвищення ефективності освітнього процесу вимагає 

подолання протиріччя між високим дидактичним потенціалом інтегрованого 

навчання і досить низьким рівнем його реалізації в процесі навчання учнів 

основної школи дисциплінам мистецького циклу. 

З огляду на сутнісні характеристики дидактичної інтеграції, інтегроване 

навчання школярів музичному мистецтву розглядається у двох аспектах: з 


