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У статті   визначено   доцільність   широкого   впровадження   поняття 

«отнопедагогіка» в наукову літературу. Висвітлено суть онтопедагогіки як 

сучасної педагогічної науки, що вивчає закономірності виховання, навчання й 

розвитку особистості на засадах принципів гуманізму й екзистенціалізму. 

Розкрито взаємозв’язок цієї науки з іншими науками. 

Ключові слова: філософська онтологія, онтопсихологія, онтопедагогіка, 

здобувач освіти, медіатор. 

The article identifies the practicability of widespread introduction of 

"otnopedagogy” concept into the scientific usage. The essence of ontopedagogy as a 

modern pedagogical science that studies the laws of education, training and 

development of the individual on the basis of the principles of humanism and 

existentialism has been highlighted. The interconnection of this science with other 

sciences has been revealed. 

Key words: philosophical ontology, ontopsychology, ontopedagogy, an applicant 

for education, a mediator. 

 

Інтенсивні зміни, що відбуваються в усіх галузях життєдіяльності сучасного 

суспільства й, зокрема, у системі освіти, зумовлюють нагальну потребу перегляду 

ключових категорій педагогіки, збагачення її новими, актуальними для 

сьогодення поняттями та відмови від тих термінів, які вже є не на часі. Однією з 

наукових категорій, яку вітчизняні науковці почали епізодично використовувати в 

педагогічній літературі ще декілька десятиріч тому й яка сьогодні набуває 

принципово нового звучання, є онтопедагогіка. Необхідність широкого введення 

цієї категорії в науковий обіг зумовлено переорієнтацією середньої та вищої 

освіти на максимальне задоволення індивідуальних потреб здобувачів, 

спонукання кожного з них до зайняття в освітньому процесі позиції активного 

суб’єкта, який розбудовує та реалізує на практиці власну індивідуальну 

траєкторію навчання  на  основі  врахування не  тільки  вимог та запитів  з боку 
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суспільства, але і власних професійних інтересів, життєвих цілей, здібностей та 

сподівань. 

Доцільно    також    привернути    увагу    до     висновків    В. Артемова    й 

В. Горшкової, відповідно яких у сучасних педагогічних дослідженнях 

методологічного рівня основні категорії мають онтологічний зміст та воднораз 

реалізують важливу інтегральну функцію, що полягає в забезпеченні відбиття й 

пізнання людиною навколишнього світу та визначенні нею власного місця і 

призначення в ньому [5; 6]. 

Розкриваючи свої ідеї більш докладно, В. Артемов також констатує, що 

система освіти потрапляє сьогодні в поле онтологічної концептуалізації, котра 

покликана визначити сутність навчання про буття й життєдіяльність людини та 

розкрити зміст цього феномену в специфічних умовах сучасного освітнього 

простору [5, с. 155]. 

Зазначимо, що слово «онто» (від грец. όν, όντος – суще, лат. inse – «у собі») 

є, з одного боку, складовою слова, що означає «існування», а з іншого – окремим 

словом, що використовується в науковій думці в значенні життя, буття. У процесі 

наукових розвідок зроблено висновок про те, що онтопедагогіка є педагогічною 

наукою, яка знаходиться в тісному взаємозв’язку з іншими галузями наукових 

знань: філософською онтологією, онтопсихологією й психологією розвитку 

особистості тощо. 

Так, філософська онтологія являє собою вчення про буття, структуру та 

облаштування світу, а також про прояв і характер взаємодії між його 

складниками. У процесі філософських досліджень учені шукають відповіді на такі 

ґрунтовні питання: що саме дійсно існує, є безумовною реальністю, а що є, 

навпаки, лише видимістю, тобто насправдіне існує [5;10].У цьому плані, за 

висновками Д. Атнабаєва, І. Кагарманова й І. Шуарова,онтологія являє собою 

«філософську рефлексію над картиною світу» [10]. 

Термін «онтопсихологія» першими в науковій літературі ще в середині 

ХХ ст. використали такі вчені, як А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Сутич, Б. Ананьєв. 

Зокрема, А. Маслоу наголошував на необхідності створення нової гуманістичної 

психології розвитку людини, яку він пропонував назвати «онтопсихологією», 

«трансцендентальною психологією», «психологією цілей»[8, с. 143]. 

При цьому вчений сприймав онтопсихологію не просто як практичну науку, 

а як науку, котра фактично стверджує нову філософію життя, в основі якої 

покладено ідеї про важливість надання людині психологічної підтримки, щоб 

вона могла стати «тим, ким вона має бути», адже «люди мають зберігати вірність 

своїй природі» [7, с. 68], тобто прагнути до власної само актуалізації [там само]. 

Наведені ідеї далі розвиває відомий представник гуманістичної психології 

К. Роджерс, який наголошував, що сутність особистості розкривається тільки в її 

власному досвіді, а не в нав’язаних ззовні діях. К. Роджерс також ввів поняття 

«повноцінно функціонуючої людини», яку характеризує наявність таких 

характерних ознак: 1) «відкритість переживанню» (здатність глибоко 

усвідомлювати власні переживання й бажання); 2) «екзистенцій ний спосіб 

життя» (готовність жити повноцінно й насичено); 3) «організмічна довіра» 

(орієнтація під час вибору власних дій не на прийняті норми та судження інших 
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людей, а на власні переживання і життєвий досвід); 4) емпірична свобода (людина 

спроможна жити вільно, не намагаючись відмовлятися від власних бажань під 

тиском інших людей); 5) креативність (здатність жити творчо, знаходячи 

нестандартні способи вирішення наявних життєвих проблем [2, с. 195, 196]. 

Е. Сутич застосував термін «онтопсихологія» як назву для нової галузі 

психології, основу якої складають теоретичні ідеї гуманістичної психології й 

екзистенціалізму[3]. 

Б. Ананьєв цим поняттям позначив науку, що комплексно досліджує буття 

особистості. В одній зі своїх колективних публікацій він разом зі своїми 

співавторами уточнив, що для онтопсихології «природним масштабом 

вимірювання» є «життя людини загалом»[4, с.7]. 

Варто також зазначити, що широкої відомості в світі набули авторська 

теорія онтопсихології А. Менегетті та його практичні доробки в цій галузі. На 

думку цього автора, онтопсихологія являє собою психологічну науку 

гуманістичного й екзистенційного характеру, що спрямована на дослідження 

психічних процесів людини «в їх першопричині» на основі вивчення й розуміння 

її буття». За висновками автора, онтопсихологія дає змогу відновити дієвий та 

усвідомлений контакт людської істоти з реальністю буття на основі рефлексії всіх 

аспектів власної життєдіяльності, а це, у свою чергу, сприятиме індивідуальної 

самореалізації особистості [1; 9]. 

Як засвідчують результати проведеного наукового пошуку, філософська 

онтологія й онтопсихологія вже мають певну історію свого розвитку. На відміну 

від них, онтопедагогіка як окрема наука поки що знаходиться на початковому 

етапі свого становлення, тому наукові доробки в галузі онтології, онтопсихології 

та інших близьких за об’єктом вивчення наук є важливим джерелом її подальшого 

розвитку. Воднораз слід зазначити, що вказані вище вчені та інші науковці 

висловили багато цінних ідей стосовно саме онтопедагогіки. 

Так, у дослідженні стали в пригоді ідеї А. Маслоу про те, що існує дві 

моделі освіти: традиційна й гуманістична. Реалізація першої з них спрямована на 

забезпечення засвоєння учасниками освітнього процесу якомога більш фактів про 

світ, причому витрачаючи для цього мінімум часу, грошей та зусиль. 

Прибічники іншої моделі ставлять за основну мету освіти «самоактулізацію 

й самотрасценденцію» її здобувачів [8, с. 85]. Відстоюючи переваги саме другої 

моделі освіти, А. Маслоу стверджує, що ідеальний заклад освіти має 

забезпечувати в кожного суб’єкта освітнього процесу «відкриття ідентичності», а 

на цій основі – «відкриття призвання» кожної особистості [8, с. 86]. 

Вагомий внесок у розвиток онтопедагогіки зробив також А. Менегетті, який 

практичну мету педагогіки вбачав у перетворенні кожного здобувача освіти в 

активного суб’єкта власного особистісного становлення, здатного виявляти свою 

унікальну сутність та «творити» себе, тобто формувати себе як активну 

особистість та лідера. А. Менегетті вважав, що розв’язання актуальних соціальних 

проблем можливе лише за умови поширення в суспільстві на теоретичному, на 

практичному рівнях альтернативної педагогіки, в якій природний проект кожного 

здобувача освіти, що відбиває його унікальність, є первинним для організації 

педагогічної взаємодії з цим суб’єктом [1, с. 25, 26, 31]. 
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З’ясовано, що сьогодні окремі аспекти онтопедагагіки стають об’єктами 

дослідження різних учених. Зокрема, В. Артемов наголошує, що застосування 

онтології в галузі педагогіки й освіти передбачає забезпечення концептуалізації і 

системи освіти загалом, і її окремих складників (освітніх програм, навчальних 

курсів тощо). Причому автор відстоює ідею про необхідність упровадження в 

педагогічну царину цілої системи онтологій взаємодії [5, с. 158]. 

На основі вивчення наукової літератури зроблено висновок про те, що 

онтопедагогіка – це сучасна педагогічна наука, що вивчає закономірності 

виховання, навчання й розвитку особистості на засадах принципів гуманізму й 

екзистенціалізму. Предметом вивчення цієї науки є цілеспрямований процес 

формування й розвитку особистості як унікальної індивідуальності в умовах 

навчання й виховання, де педагог виконує роль медіатора між здобувачем освіти й 

загальнолюдською культурою. 
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