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Ф53 Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної 
освіти: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. 
29 квітня 2020 р., м. Дніпро, КЗВО «ДАНО» ДОР». / Наук. ред. 
О.Є. Висоцька. - Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. - 318 с. 

У збірник вміщено матеріали ІІ міжнародної науково-практичної 
конференції «Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти 
неперервної освіти», що присвячена філософії управління освітою та 
стратегіям її розвитку; міжнародному та українському досвіду реалізації 
формальної, неформальної та інформальної освіти; тенденціям самоорганізації 
освітніх інституцій у сучасній культурі; складовим неперервної освіти у 
філософсько-світоглядному, психолого-педагогічному, культурологічному та 
мистецтвознавчому контекстах; стратегіям реформування вищої освіти; 
осмисленню професії вчителя у площині філософської рефлексії; проблемам 
розвитку методологічної культури та професійних компетентностей вчителя 
НУШ; складовим науково-методичного супроводу вчителя НУШ. Також 
представлений досвід закладів вищої, середньої та дошкільної освіти щодо 
шляхів реалізації неперервної освіти для сталого розвитку, громадянських 
ініціатив в інтересах сталого розвитку.  
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КУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 
У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ 
 

Освітня політика залежить від домінуючих у суспільстві цінностей і наста-
нов, світоглядних і політичних пріоритетів. Сучасні розвинуті суспільства, які 
позиціонують себе як суспільства благоденства (Wohlfahrtstaaten), посилюють 
альтруїстичну складову у визначенні стратегій розвитку освіти і демократизації 
процесу надання освітніх послуг. Розглянемо це дещо детальніше. 

У сучасному філософсько-освітньому дискурсі все більше уваги приділя-
ється людиновимірності освіти і визначенню статусу людини освітніх процесах 
та інституціях. У негативній формі це виливається у критику ілюзій щодо мож-
ливостей освіти. Так, говорячи про кризу професійної та вищої освіти Ю. Ніда- 
Рюмелін зазначає, що демократизація освіти полягає не тільки і не стільки у за-
безпеченні рівного доступу до вищої освіти, скільки у плюралізації форм цієї 
освіченості, підвищенню статусу професійної освіти [3, с. 17-18]. 

Освітня політика може розглядатись як на рівні метатеоретичної рефлексії, 
так і на рівні конкретних освітніх стратегій і практик. У сучасному німецькому 
філософсько-освітньому дискурсі представлені обидва підходи. Нерідко вони ті-
сно переплетені між собою, утворюючи своєрідний синтез кантівської та гегелів-
ської парадигм у їхніх сучасних та постсучасних модифікаціях. При цьому, як 
буде показано нижче, переважають кантівські трансформації. Домінування кан-
тівських настанов та орієнтирів у сучасному німецькому філософсько-освіт-
ньому дискурсі не в останню чергу пояснюється викликами з боку глобалізації, 
яка змушує розглядати національні стратегії розвитку освіти з позицій світового 
суспільства (А. Тремль, П. Слотердайк, Г.-Е. Теннорт, Р. Штіхвє). Освітня полі-
тика, витримана у межах цієї парадигми, зберігає неогуманістичні орієнтири. По-
єднуючи макро- і мікровиміри освітніх реформ. При цьому ураховується перспе-
ктива становлення суспільства знань на структурній та культурній основі інфор-
маційного суспільства та світового громадянського суспільства. Освітня полі-
тика, витримана у річищі кантіанських трансформацій, характеризується ком-
плементарним поєднанням курсу на наднаціональну інтеграцію освітніх систем 
(перспектива людства) і окремої людини. Легітимація цієї політики ґрунтується 
на розрізненні між державою, спільнотою і суспільством [1, с. 30-31]. 
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Гегелівські трансформації, покладені в основу освітньої політики характери-
зуються приматом загального, у констеляціях якого освіта і виховання підпоряд-
ковуються ідеологічним імперативам. Освітній ідеал, витриманий у дусі неоге-
гельянства, був запропонований ще Е. Шпрангером і застосовувався у Німеччині 
як освітньо-політичний орієнтир у 20-30-х рр.. минулого століття. У сучасних та 
постсучасних трансформаціях гегелівської парадигми спостерігається парадок-
сальна ситуація, коли гегелівська настанова «навчатись загальному» трансфор-
мується у тезу про «загальну користь неосвіченості». Так. На думку А. Буррі «ви-
сокий рівень освіти загрожує свободі та демократії»[2, с. 36-37]. Головним аргу-
ментом, який наводить автор, є спеціалізація і диференціація системи освіти, під-
порядкована інтересам економіки, внаслідок чого нібито втрачається свобода ін-
дивіда.  

Німецький досвід обґрунтування освітньої політики не обмежується зіткнен-
ням цих парадигм та пошуками консенсусної основи між ними. Ці суперечки 
радше пожвавлюють інтерес громадськості до проблем освітньої політики, яка із 
середини суспільства визначає пріоритети розвитку освіти і вносить свої корек-
тиви до освітньої політики. 
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вчитель початкових класів Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 
 

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 

Вступ. Входження України в європейський простір та орієнтація на світові 
стандарти активізувала глибинну модернізацію вітчизняної освіти. Стратегічні ас-
пекти реформування визначено в ключових нормативних документах: законах Ук-
раїни «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014); Галузевій концепції розви-
тку неперервної педагогічної освіти (2013); Концепції реалізації державної полі-
тики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
на період до 2029 року (2016).  

Мета сучасних змін полягає в розробці й упровадженні нового змісту освіти, 
що спрямований на формування та розвиток компетентностей ХХІ століття, все-
бічний розвиток, виховання та соціалізацію особистості, яка здатна до продукти-
вного життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення й навчання впро-
довж життя. У зв’язку з цим окреслено нові вимоги до ролі сучасного педагога, 
рівня його професійної компетентності та якості підготовки.  

Для сучасної теорії та практики очевидною стає нагальна потреба в оновленні 
змісту післядипломної педагогічної освіти відповідно до динаміки інформацій-
ного суспільства на основі концепції освіти протягом життя (Lifelong Learning) та 
компетентнісного підходу. Нові вимоги обумовлюють пошук нових моделей не-
перервного розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів. Твер-
дження К. Ушинського (1952) про те, що вчитель живе до тих пір, поки вчиться, в 
сучасних умовах набуває особливого значення. Розгляду неперервної професійної 


