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ФілосоФія освіти ХХі століття: пошук пріоритетів

учасне українське суспіль-
ство перебуває у транзитив-
ному стані імплементації єв-
ропейських цінностей свобо-
ди та демократії, ліберальної 
економіки та якісної освіти, 

свідомого використання ресурсів та еколо-
гічного пріоритету виробництва і спожи-
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Філософська проблема ціннос
тей має довгу та змістовну істо

рію становлення та розвитку. Ба
гато різних варіантів визначення 

цінності варто систематизувати 
в чотири основні категорії: ідеоло
гії, мотивації, уніфікації та сугес
тії. Загальний контекст, смисло

ве поле накопичення цінності – це 
культура. Культура – це те поле, 
де різні індивідуальні, егоцентрич

ні інтереси та прагнення перетво
рюються на спільні цілі та пріори

тети співіснування та розвитку. 
Така трансформація реалізується 

шляхом компромісу, діалогу та вза
ємодії в різних аспектах суспільно

го життя. Тому цінність необхід
но розглядати як передумову від
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повідальності: перед собою, перед 
близькими, перед спільнотою та 

перед усією планетою. Реалізація 
стратегії сталого розвитку перед
бачає зміну ціннісних пріоритетів, 
трансформацію культурних моде
лей та алгоритмів життя. Відпо
відно освіта – це інструмент цін

нісних трансформацій суспільства 
та технологія прийняття обґрун

тованих рішень.
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вання. Згідно з поглядами відомого вченого 
та керівника світового дослідження ціннос-
тей (The World Values Survey) Р. Інгелгар-
та, розвиток демократії притаманний сус-
пільствам, у яких попит на свободу перева-
жає наявну інституційну пропозицію або в 
якому активність громадянського суспіль-
ства забезпечує прозорість, публічність та 
підзвітність діяльності владних структур. 
Відповідно до результатів опитувань соціо-
логічної групи СОЦІС, проведених навесні 
2015 р., в Україні відмічається світоглядна 
аксіологічна трансформація: цінності само-
реалізації як передумови ефективності де-
мократичного устрою переважають у сус-
пільних настроях над цінностями виживан-
ня, притаманних авторитарним спільнотам. 

Цей перехід зафіксовано і на держав-
ному рівні, зокрема в Стратегії сталого 
розвит ку України до 2030 року, Указі Пре-
зидента України «Про Цілі сталого розвит-
ку України на період до 2030 року» та ін. 
У цих документах зазначається, що пере-
хід до сталого розвитку означає зміну цін-
нісних орієнтацій, а саме пріоритет ціннос-
тей свободи, рівності, солідарності, толе-
рантності, поваги до природи та спільної 
відповідальності. Такі трансформації ма-
ють на меті не тільки європейську і світо-
ву інтеграцію нашої держави, але й забез-
печення високого рівня життя в країні, роз-
виток економіки, культури, якісної освіти, 
збереження екосистем. Державні рефор-
ми у сфері освіти в Україні спрямовані на 
побудову майбутнього країни, і тому особ-
ливий акцент надається освіті, що ґрунту-
ється на цінностях. Відповідно постає пи-
тання про філософський дискурс ціннос-
ті, їх суспільну атрибуцію, культурний кон-
текст становлення та локальний контекст 
імплементації. Ця проблема особливо ак-
туальна для нашої країни з огляду на зі-
ткнення ідео логій демократичної України 
та так званого «руського миру», що спри-
чинило як внутрішнє соціальне напружен-
ня, так і стало приводом для виправдання 
зовнішньої агресії. Інакше кажучи, авто-
ритарні освітянські практики, притаманні 
радянській тоталітарній моделі суспільно-

го устрою, для сучасного українського сус-
пільства є не тільки застарілими та неефек-
тивними, але й небезпечними. 

У 2020 році університет імені М. П. Дра-
гоманова став виконавцем двох міжнарод-
них наукових проєктів – Кафедри Жана 
Монне «Соціальні та культурні аспек-
ти європейських досліджень» (SCAES) 
620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-
CHAIR та Проєкту Жана Монне «Ціннос-
ті ЄС: різноманітність та інклюзія для ста-
лого розвитку» (EVDISD) 620545-EPP-1-
2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT. Ці проєк-
ти передбачають дослідження та поширен-
ня європейських цінностей та успішних 
практик їх ствердження у навчальних кур-
сах, що стосуються галузі культури, між-
культурного діалогу, європейської політи-
ки соціальної згуртованості, культурної по-
літики ЄС та ін.

Метою дослідження є філософський дис-
курс змісту та суспільного запиту на освіту, 
шо ґрунтується на цінностях, зокрема на цін-
ностях та принципах сталого розвитку.

Методологія дослідження полягає у філо-
софсько-категоріальному аналізі цінностей, 
спробі їх типологізації та інтерпретації осві-
ти як інституціонального поля формування 
та впливу цінностей на суспільство загалом 
та динаміку суспільного життя зокрема.

Філософська проблема цінності. Фі-
лософська проблема цінності має довгу та 
змістовну історію становлення та розвитку. 
Множину різних варіантів визначення цін-
ності пропонується систематизувати в чо-
тири основні категорії: ідеології, мотивації, 
уніфікації та сугестії.

Універсальна  дефініція цінності як пев-
ного світоглядного принципу за формою та 
змістом визначає загальну матрицю пси-
хічних процесів свідомості, способи сприй-
няття та оцінки явищ дійсності, концепції 
формування сенсу та розуміння у процесі 
спілкування.

Категорія ідеології. Цінність як світо-
глядний принцип означає процедуру вста-
новлення логічного наголосу, диференціа-
ції суттєвого та важливого від мінливих та 
стихійних процесів і явищ або, інакше ка-
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жучи, продукує ідеологічний базис само-
свідомості.

Категорія мотивації означає екстрапо-
ляцію світоглядних ідеалів та принципів у 
прагматичний вимір людської діяльності. 
Цінність є причиною і метою активних дій 
людини незалежно від того, що становить 
їх зміст і значення.

Категорія уніфікації означає еволюційний 
механізм перетворення на єдиний стандарт 
верифікації та оцінки об’єктів і процесів, а та-
кож критерії їх співвідношення як між собою, 
так і з певним ідеалом, зразком, еталоном. Це 
уявлення про цінності, які об’єднують сус-
пільство, формують суспільну думку та деон-
тологічні принципи соціального устрою. 

Категорія сугестії у визначенні цінності 
отримує легітимізацію та особливий вплив 
у ліберальній економіці. У цій перспекти-
ві феномен цінності означає індивідуаль-
не моральне та емоційне задоволення від 
дотримання ціннісно-смислових ідеалів та 
принципів, а також суспільне схвалення та 
заохочення відповідних до цінностей су-
джень та вчинків.

Загальний контекст, смислове поле аку-
муляції та трансляції цінності – це культу-
ра. Культура є інтелектуальним продуктом, 
у якому різні індивідуальні, егоцентрич-
ні інтереси та прагнення трансформують-
ся у спільні цілі та пріоритети співіснування 
та розвитку. Така трансформація реалізуєть-
ся шляхом компромісу, діалогу та взаємодії в 
різних аспектах суспільного життя. Тому цін-
ність можна розумно розглядати як основу 
відповідальності: перед собою, своїми близь-
кими, спільнотою та планетою загалом.

Реалізація стратегії сталого розвитку пе-
редбачає зміну ціннісних пріоритетів, транс-
формацію культурних моделей та алгорит-
мів життя. В основі цього бажання лежить 
ідея локальності людського існування, віра в 
необхідність збереження планети для тепе-
рішнього та майбутніх поколінь. Філософ-
ська проблема простору або локалізації як 
техніка визначення та інтерпретації є ефек-
тивною як у дослідженні феномену цінності 
(її генезису, поширення, впливу, модифіка-
цій), так і в з’ясуванні можливостей та спо-

собів впливу на соціальні перетворення.
Поняття загальнолюдських цінностей 

є досить проблематичним, оскільки кож-
на культура створює та стверджує свої ак-
сіологічні моделі людського життя. Відпо-
відно цінності також певним чином «лока-
лізуються» у межах певної культури, світо-
гляду, способу мислення та дії. Цінності є 
своє рідною локалізацією основних прин-
ципів певної культури. Зміст цінностей по-
роджує «картографію» суспільства, тобто 
виправдовує та узаконює складність та іє-
рархію суспільної організації.

У складному та нестійкому сучасному 
соціумі «маємо величезну кількість еконо-
мічної літератури про витрати та вигоди, 
ризики, як монетизувати екологічні цін-
ності, знижки тощо. Останнім часом деба-
ти щодо корпоративної стійкості чи корпо-
ративної відповідальності привернули ува-
гу як до можливого, так і до очікуваного 
внеску бізнесу до сталого розвитку та кор-
поративної відповідальності за досягнення 
справедливого суспільства» [10, с. 1]. Існує 
думка, що «оцінки сталого розвитку дають 
інформацію для суспільних агентів. Вони 
мають функціонувати як керуючі інстру-
менти для прийняття рішень. Однак вони 
зможуть виконати це завдання, лише якщо 
вони будуть адаптовані до простору дій 
відповідних зацікавлених сторін. Іншими 
словами, оцінка сталого розвитку не тіль-
ки стикається з труднощами щодо критері-
їв оцінки – який тип цінностей слід врахо-
вувати, – але також має бути скоригованою 
відповідно до того, яке власне зацікавлені 
сторони можуть прийняти рішення. Отже, 
агенти, структури, простори дій, культурні 
рамки та особливо цінності потрапляють у 
сферу діяльності не лише для аналізу засо-
бів досягнення більш стійких суспільств, а 
й у межах створення інструментів та мето-
дів оцінки сталості» [10, с. 1]. Тому маємо 
уточнити проблему: яким чином деонтоло-
гію цінності реалізувати в праксеології сус-
пільного життя?

Досконалість особистості, культивуван-
ня доброти і краси, справедливості та прав-
ди тощо як основи народної та написаної 
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культури, літератури та мистецтва завжди 
базувалися на ідеї конструктивної, фізич-
ної, розумової і духовної праці (Corbu C., 
1995). І в цьому полягає місія освіти.

Дійсно, освіта є життєво важливою 
стратегією інтеграції молодшого поколін-
ня в соціокультурну спільноту. Але осві-
та не є сліпим наслідуванням сталих зраз-
ків знан ня, поведінки, оцінки навколиш-
ньої дійсності. Освіта і в контексті викла-
дання, і в процесі її здобуття є творчою са-
мореалізацією індивіда. А центральними 
аспектами творчості доречно називають 
свободу волі та соціальну відповідальність 
(Tanggaard L., 2020). Творчий процес без-
посередньо пов’язаний із тими смислами 
та цінностями, що їх сповідує суспільство, 
оскільки новітні ідеї спільнота може під-
тримувати або засуджувати. Тому відчуття 
приналежності до спільноти, необхідності 
орієнтації на думку інших формує принци-
пи соціальної відповідальності. Такий під-
хід до розуміння освіти є продуктивним з 
огляду на необхідність балансу між ініці-
ативою та відповідальністю, індивідуаліз-
мом та емпатією, реалізацією принципів ін-
клюзії та полікультурної взаємодії. 

У сучасному глобалізованому світі, що 
надзвичайно стрімко розвивається під впли-
вом новітніх технологій, звучать думки про 
цінність діяльності університетів з погля-
ду економічного та соціального розвитку. 
Сучасне суспільство в цілому характеризу-
ється кризою довіри. Так само криза довіри 
спостерігається до діяльності університе-
тів з боку абітурієнтів, їх батьків, майбутніх 
працедавців, широкого кола громадськості 
(McClung G. W., Werner M. W., 2008). Проб-
лема полягає в тому, що виконання функції 
підготовки фахівців не достатньо для розу-
міння місії сучасного університету. Ринко-
ва парадигма освіти має доповнюватись цін-
нісними аспектами. За такого поєднання 
оцінка діяльності університету з боку спіль-
ноти змінить критерії та показники успіш-
ності, оскільки економічні чинники суспіль-
ного життя не дають адекватної відповіді су-
часним проблемам та викликам. Універси-
тет не може функціонувати автономно від 

суспільства, керуючись принципами еконо-
мічної доцільності та виробничої необхід-
ності. Цього замало. Місія сучасного універ-
ситету соціально орієнтована, передбачає 
ствердження та поширення визначених сус-
пільством цілей та цінностей. 

Світові рейтинги сучасних університетів 
визначаються критеріями якості освіти, рів-
ня наукових досліджень, успішності випус-
кників на ринку праці та показниками між-
народної взаємодії. Проте ці критерії іма-
нентні економічній сфері суспільного жит-
тя і дають мало інформації про соціальну 
місію діяльності університету (Spitzeck H., 
Siegenthaler C. P., 2007). Такі вихідні дані 
ранжування є далекими від проголошених 
принципів сталого розвитку та цінностей 
сучасного демократичного суспільства. 

Виникнення та еволюція цінностей в 
освітньому середовищі розкриває меха-
нізми їх інтеріоризації індивідами та соці-
алізації персоналізованих значень та сен-
сів (Garrison J, Östman L., Håkansson M., 
2015). Визнані суспільством епістемологіч-
ні, етичні та естетичні регулятиви в освіт-
ньому процесі проходять процедуру іден-
тифікації та верифікації, осмислення та 
апробації в життєвих ситуаціях. Відповід-
но ціннісно орієнтована освіта передбачає 
не тільки виховання учнів, але й розвиток 
креативності та критичного мислення.  

Прагматизм економічної доцільності в 
діяльності сучасного університету відо-
бражає пріоритет технократичних моде-
лей зв’язку освіти та науки з суспільством 
(Amador F., Martinho A. P., Bacelar-Nicolau 
P., Caeiro S., Oliveira C. P., 2015). Прагма-
тизм технократії покликаний для вирішен-
ня практичних питань виробництва і роз-
поділу суспільних благ.  Проте ефектив-
ність діяльності сучасного університету 
не вичерпується традиційними показника-
ми кваліфікованості, довіри та легітимнос-
ті (Broucker B., De Wit K., Verhoeven J. C., 
2018). Отже, має місце чіткий та стійкий 
соціальний попит на освіту, що ґрунтуєть-
ся на ціннісних засадах. 

Ціннісно орієнтована освіта. Ціннос-
ті є головними рушіями людської поведін-
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ки, і вони є фокусом усіх соціальних інно-
вацій, зокрема, в освіті. Основоположним 
принципом освіти, заснованої на ціннос-
тях, є зв’язок, поєднання індивідів у спіль-
ному баченні, прагненнях та діях. Така єд-
ність можлива за умови взаємної довіри, 
поваги та відчуття безпеки.

У такий спосіб освіта постає ефектив-
ним засобом орієнтації в семіотично-се-
мантичному полі культури, формування 
необхідних топологічних навичок в інфор-
маційній сфері сучасної культури. Інакше 
кажучи, освіта – це інструмент управління 
та прийняття обґрунтованих рішень.

Причиною дискусій про зміст цінностей, 
що мають закріплюватися і транслюватися 
освітою, справедливо називають помилко-
ве прагнення відокремити об’єктивні факти 
від суб’єктивних оцінок (Halliday J., 1996). 
Технократичний інструменталізм неодноз-
начно корелює з ліберальними та демокра-
тичними цінностями. Також помилковим є 
уявлення про об’єктивний характер гума-
нітарної, тобто ціннісної, освіти та фахової, 
або компетентнісної. Будь-яка практика, 
професійна або побутова, є втіленням таких 
зразків та пріоритетів, що створюються і ти-
ражуються спільнотою. Професійна діяль-
ність не здійснюється окремо і незалежно 
від сталих стратегій життєдіяльності. Тому 
ціннісно орієнтована освіта є комплексним 
і системним явищем, а не локальним проя-
вом корекційного впливу на учнів. 

Значення цінностей в освіті має відно-
шення не тільки до змісту та якості навчан-
ня. Наявні позитивні та дружні взаємини, 
атмосфера згуртованості та довіри стиму-
люють творчі та пізнавальні здібності дітей, 
мотивують до кращих результатів у навчан-
ні, а саме формують прагнення «інтелекту-
альної глибини», «саморефлексії» та «ко-

мунікативної компетентності» (Lovat T. J., 
Clement N. D., 2008). Такі спостереження да-
ють підстави для переосмислення стратегій 
виховного процесу з орієнтацією на добро-
бут і прогрес учнів у навчанні та розвитку. 

Трансформація особистості, її прин-
ципів, поглядів та переконань можлива 
на основі інтеріоризації та визнання цін-
ностей (Proctor G., Cahill J., Gore S., Lees 
J., Shloim N., 2021). Інтеграція в соціум є 
трансакцією від не-знання до ви-знання та 
прий няття ідеалів та цілей спільноти.

Наведемо основні принципи освіти, 
орієн тованої на цінності: «“Усвідомлення 
цінностей” – роздуми над цінностями все-
редині та поза освітнім виміром та змінами 
поведінки; “Благополуччя” – розвиток ем-
патії та відповідальної поведінки особистос-
ті; “Діяльність” – здатність робити вибір, ді-
яти незалежно та запроваджувати цінності в 
реальному та глибоко залученому способі; 
“Зв’язаність” – завдяки спільним цілям та 
практикам у навчанні на основі цінностей, 
що призводить до розвитку взаємних почут-
тів поваги, довіри та безпеки; та різноманіт-
них можливостей співпраці» [16, с. 16].

Отже, Україна потребує ціннісно орієн-
тованої освіти. І в цьому сенсі суперечності 
між сталими локалізаціями ціннісних орієн-
тирів на рівні окремих країн, спільнот, уста-
нов не означають нездоланних перешкод для 
сталого розвитку. Демократичні цінності 
культурного різноманіття та інклюзії, дові-
ри та відповідальності, соціальної згуртова-
ності та творчої самореалізації мають прой-
ти свій шлях трансформації від абстрактних 
принципів до конкретних регулятивів і тех-
нік педагогічної діяльності в українському 
суспільстві. Це шлях діалогу, широкого гро-
мадського обговорення змісту, формату, сис-
теми забезпечення якості освіти тощо. 
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