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Антропологія є сукупністю наукових дисциплін, що вивчає людство 

і людину на всіх етапах їх історичного розвитку. Зосереджуючи увагу на 

біологічній і культурній диференціації різних груп людей, виокремлюючи 

у цих групах людину-індивіда, людину-суб'єкта, людину-особистість, 

людину-Людину, антропологічні дисципліни об'єднуються низкою 

наукових принципів і методологічних підходів, серед яких особливе місце 

посідає принцип холізму, що передбачає багатоаспектний аналіз об'єкта 

наукового дослідження. Антропологія педагогічна (поряд із культурною, 

етнографічною, лінгвістичною, соціологічною, історичною та ін.) 

розгортає наукове осмислення людини в координатах її освіти, виховання, 

учіння. Це теорія цілісної особистості, що реалізує ідею "особистості, яка 

розвивається в світі, який також розвивається". Серед актуальних проблем 

антропології вчені виокремлюють питання повноцінного розвитку 

особистості, формування її ціннісних орієнтирів, психологічного захисту, 

збереження психічного здоров'я, створення сприятливих умов для її 

розвитку і саморозвитку. Для їх розв'язання повинен бути задіяний 

антропологічний потенціал всієї системи освіти. 

Кожна епоха відрізняється своїм філософським баченням людини, 

своїми ідеально-прогностичними уявленнями про неї і освітньо-

виховними моделями її поступу. Впродовж всієї історії розвитку людства 

відбувалися зміни філософсько-антропологічного базису освіти, 

пов'язаних зі зміною як уявлень про людину, так і методів, способів, 

дидактичних принципів її освіти і учіння. Наш час, з його стрімким 

втручанням у зміст і цілі духовного людського розвитку, не залишається 

осторонь новітніх проективних завбачень прогресивних змін людини на 

перетині тисячоліть і їхньої пролон-гованості у майбутні цивілізаційні 

епохи. 

Давньоримський поет. Жемчужины мысли. - К.:"Вища школа", 1990. - 358 с. - С. 44. 
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Природа наділила людину постійною здатністю бути у суперечностях 

і протилежностях між минулим та сущим і намаганням їх вирішити лише 

ідеальним майбутнім. Однак досягнення ідеалу є поверненням до 

протилежностей. Досягнувши свободи у сходженні до цілі, людина, як 

правило, тікає від цієї свободи. Цю особливість відзначив Е. Фром, 

зауважуючи, що ".. .з моменту свого народження людина розривається 

двома тенденціями: з одного боку вона прагне вийти на світло (із темряви 

своєї нерозвиненості - І.З.), з другого, вона прагне назад у материнське 

лоно; з одного боку вона шукає пригод, з другого, тужить за безпекою; 

з одного боку її приваблює ризик незалежності, з другого, вона шукає 

захисту і залежності"
2
. 

У наш час, не дивлячись на множину корисних напрацювань, що 

складалися впродовж віків, утворена традиційна модель освіти, базована 

на принципах сцієнтизму (здобування знань лише за рахунок конкретно-

наукових методів, а гуманітарна наука залишається поза орієнтацією 

людини), монологізму, авторитарності й утилітарності, на уявленнях про 

одновимірну "людину-функцію", себе вичерпала. На початку третього 

тисячоліття педагогічна наука намагається знайти і сформулювати ту 

базисну засаду, на якій уможливиться побудова сучасної моделі освіти. 

Науково-педагогічне співтовариство все більше усвідомлює, що 

розвязання цієї проблеми знаходиться в площині нового філософського 

погляду на людину. 

Чітко означена криза традиційної моделі освіти викликала 

народження нових ідей теоретиків філософії, філософії освіти, педагогіки, 

психології, соціології. Останнім часом активно ведеться розробка 

філософсько-антропологічних основ сучасної освіти
3
. І хоч серед вчених 

немає єдності в питаннях філософського трактування антропології та її 

відносин з педагогічною антропологією, чітко визначилися теоретичні 

підходи до проблеми. Зокрема, частина дослідників схиляється до думки, 

що філософський підхід до антропології (так звана філософська 

антропологія), засновником якої вважається М. Шелер, зводиться до 

філософської течії. Інші знаходять у М. Шелера ідею про філософську 

2
 Фромм Э. Душа человека. - М.: "Республика", 1992 - 430 с. 

3
 Відомий в Україні і за її межами оригінальний науково-практичний часопис 
"Пост Методика", що видається в м. Полтаві з 1993 р. засновниками 
Управлінням освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації; 
Полтавським обласним інститутом післядишюмної педагогічної освіти ім. 
М.В. Остроградського (головний редактор С.Ф. Клепко) вперше в Україні 
присвятив два випуски сучасним антропологічним проблемам освіти, 
виховання, учіння [ № 7 - 8 (45 - 46), 2002, 260 с; 7 (71), 2006, 304 а ] . 
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антропологію як мета-філософську теорію про людину, її сутність, 

закономірності розвитку та саморозвитку
4
. 

У подібності поглядів на природу людини загальна антропологічна ідея, 

присутня у філософських концепціях, дає можливість об'єднати їх у більш 

широкий філософсько-антропологічний напрям. У філософії і філософії 

освіти європейських дослідників представлені різні класифікації 

філософсько-антропологічних концепцій. Зокрема у філософській 

антропології виокремлюються такі напрямки: трансцендентальний, 

персоналістський, натуралістичний, феноменологічний та ін.
5
. 

Різні філософсько-антропологічні концепції виражають певну 

філософську позицію і в освітній сфері людини. Саме філософська 

антропологія привернула увагу вчених-педагогів до відкритості людини 

світові, до її прагнення не лише до адаптації в суспільстві, але й до 

самозміни, самоздійснення, самоідентифікації. В основі будь-якої 

педагогічної доктрини імпліцитно закладені, поряд з природно-науковими, 

психологічними, ті чи інші філософські ідеї про людину. Філософська 

антропологія уособлює в собі не лише універсальне історико-філософське 

знання про проблеми буття і сутності людини в контексті різних 

філософських шкіл і напрямів
6
, також системне, цілісне, всеоб'ємне знання 

про людину у цілевизначенні рефлексії, як пізнання себе. Воно є одним 

з головних джерел педагогічної антропології, яка в свою чергу виступає 

фундаментом всієї будови педагогіки. 

Послуговуючись філософським знанням, педагогічна антропологія 

вбачає в людині, з погляду педагогічної науки, не лише предмет освіти, 

виховання, учіння, а й супутні їм за природою людини, її сутністю та 

існуванням процеси, програмовані іменниковою багатофункціональною 

приставкою само-: самоосвіта, самовиховання, самоучіння тощо. 

У процесах само- з необхідністю запрограмований самодостатній для 

кожної людини регулятив - управління своїми власними діями в багатьох 

видах і формах діяльності, які матеріалізуються лише в контексті "само" за 

допомогою самокерування. Про це слушно зауважив Тейяр де Шарден: 

"З огляду на наші переконання - рефлексія - набута свідомістю здібність 

зосередитися на самому собі (як суб'єкті дії - /. 3.) і оволодіти самим собою 

як предметом, якому властива своя специфічна стійкість і своє специфічне 

Лузина Л.Н. Теория воспитания: философско-антропологический подход. -
Псков, 2000. 

5
 Огурцов А.П, Платонов В.В. Образы образования. Западная философия 
образования: XX век. - СПб, 2004. - 259-285. 

6
 Новичкова Г.А. Историко-философские очерки западной педагогической 
антропологии. -М. , 2001. 
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значення, - здібність уже не просто пізнавати, а пізнавати самого себе; не 

просто знати, а знати, що знаєш. Шляхом цієї індивідуалізації самого себе 

у власній внутрішності живий елемент, до цього розпорошений і розділений 

в невиразному колі сприймань і дій, вперше перетворився на точковий 

центр, в якому всі уявлення і досвід пов'язуються і скріплюються в єдине 

ціле, усвідомлюючи свою організацію"
7
. 

Інтерпретуючи філософсько-педагогічні ідеї в контексті педагогіки, 

педагогічна антропологія досліджує різні концепції освіти в розрізі природи 

людини, її місця в світі в цілому, і в структурі освіти, зокрема. Вона дає 

педагогіці, послуговуючись різними філософсько-антропологічними ідеями, 

відповідь на питання: ким є людина - метою, чи засобом, чи вона об'єкт, чи 

суб'єкт педагогічних відносин в процесі учіння? При цьому вона може 

розумітися й оцінюватися як особистість (ціль самої себе), як істота, що 

реалізує себе в різноманітному, свобідному і творчому спілкуванні 

з іншими, або як автоматизований, автономний і безособистісний індивід. 

Слід наголосити, що теоретики педагогіки неодноразово зверталися до 

проблеми типології базових моделей освіти, вибудованих на різних 

засадах. Вони давали змогу орієнтуватися у "безкінечній" різноманітності 

педагогічних концепцій, технологій, методик, систем
8
. Що ж до намагань 

систематизації педагогічних течій і типологізації педагогічних парадигм 

на всебічній філософсько-парадигмальній основі, то їх бракувало. 

Спостерігаються безпідставні намагання звузити філософське осмислення 

антропологічної проблематики до окремішими складової поряд 

з психологічною, соціальною, культурною
9
. Обходять увагою тезу, що 

філософія - це і любомудрість, а не лише наукова галузь. 

Філософські ідеї, крім всього іншого, поряд з психологічними, 

культурологічними, соціальними, психофізіологічними тощо, прямо 

й опосередковано закладені в основу будь-якої педагогічної доктрини. Саме 

філософські знання дають педагогічній антропології загальні уявлення про 

людину, її природу і місце в світі і водночас є базисом педагогічних 

поглядів на сутність, цілі і завдання педагогіки. У різних філософських 

вченнях - екзистенціалізмі, прагматизмі, персоналізмі, неотомізмі, 

діалектичному матеріалізмі та ін. присутня і антропологічна складова. 

Варіативність, як системно утворювальна основа сучасної освіти, 

виявляється в множині існуючих альтернативних і нерідко конкуруючих 

між собою концепцій освіти, які спираються на різні філософсько-

7
 Тейяр де Шарден. Феномен человека. - М.: "Наука", 1987. 

8
 Колесникова И.А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной 
рефлексии. - СПб, 2001. 

9
 Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале XX века. - М., 1998. 
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методологічні підходи і присутній в їхній внутрішності антропологічний 

компонент. Не можна не погодитися з думкою дослідників про те, що 

в існуючій альтернативності небезпідставно передбачаються наявні 

уможливлення розв'язання проблем сучасної освіти
10

. Такий підхід стає 

прийнятним для використання в педагогічній практиці різних, зокрема 

і зарубіжних, концепцій, а також для виявлення тих граничних 

філософсько-антропологічних засад, на яких може вибудовуватися сучасна 

модель освіти. У побудові цієї моделі не слід обходити увагою вже усталені 

педагогічні напрями зі своїми філософсько-антропологічними підходами до 

освіти, виховання, учіння. Серед них виокремлюються як бінарні опозиції за 

зовнішніми, або внутрішніми детермінаціями людини: теологічні - духовно-

етичні, культурологічні-феноменологічні, аксиологічні-екзистенціальні, 

когнітивістські-рефлексивні, соціометричні-індивідуалістські, натураліс-

тичні-постмодерністські, біхевіористичні-герменевтичні, психоаналітичні -

психолого-гуманістичні та ін. Важливо наголосити, що кожен педагогічний 

напрям відображує, зазвичай, певний філософсько-антропологічний підхід до 

освіти, певні уявлення про людину і її становлення та розвиток у процесі 

освіти. 

Різнорідні педагогічні концепції, будучи прямо протилежними 

у розумінні природи людини і її освіти, не дивлячись на свою сталу 

однобічність, гармонійно доповнюють і збагачують одна одну, створюючи 

цілісний і багатогранний образ людини, на який орієнтується сучасна 

педагогіка. Така класифікація досить умовна і, зрозуміло, не відображує 

всієї багатоманітності концепцій, напрацьованих на різних континентах 

і в різних державах світу. 

На основі двох провідних педагогічних парадигм - об'єктної 

і суб'єктної - можна розпочати класифікацію і типологізацію концепцій 

освіти. Ця системно утворювальна ідея може зреалізуватися завдяки 

філософсько-антропологічному принципу, що відображує відношення до 

людини як до об'єкта і/чи суб'єкта освіти. В об'єктній парадигмі 

і складових її педагогічних напрямів акцент робиться на цілеспрямований 

вплив на учня в умовах більш чи менш строго керованої педагогічної 

системи. Суб'єктна парадигма акцентує увагу, на відміну від об'єктної, на 

основи свобідного саморозвитку особистості, її самокеруванні. У такий 

спосіб бінарність об'єктної і суб'єктної парадигм уможливлює умовне 

представлення двох протилежних моделей освіти. Перша модель 

передбачає переважно пасивну позицію людини-об'єкта в освітньому 

процесі, цілеспрямовану на її адаптацію й інтеграцію в суспільство 

Турбовский Я.С. Мир образования и его философия // Известия Российской 
академии образования. - 2005, № 2. 
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і культуру при диктатурній позиції педагога у відносинах з учнями. Друга 

модель орієнтовна на особистість, її переважно індивідуальний 

саморозвиток, самозміну, самокерування і рівність та рівнозначність 

у стосунках з педагогом, з урахуванням віку учня і рівня розвитку 

різновидів його досвіду. Кожен учень-суб'єкт є активним учасником 

педагогічного процесу з впливом на самого себе і свій вибір. 

Сутність об'єктивного підходу в освіті полягає в тому, що людина 

розуміється як істота зовнішньо детермінована, залежна від об'єктивних 

сфер, принципів і норм, як продукт природи, суспільства, культури. 

Суб'єктний підхід розглядає людину як повністю чи в основному 

автономну і свобідну істоту, сутність якої виводиться з самої людини, із 

суб'єктивного "Я". 

Кожен із цих двох підходів має право на науковий аналіз уже фактом 

свого існування. Водночас, кожен із цих підходів - правильний, але 

кожний, по-своєму - обмежений, оскільки відображає певну однобічність 

людини, не розглядаючи її як цілісну істоту, яка виступає і об'єктом 

і суб'єктом педагогічних відносин. Ідея інтегрованого педагогічно-

антропологічного знання, пізнання людини в її цілісності поки що 

декларується. В той же час у педагогічній науці відбувається усвідомлення 

багатоякісної людини, акцентується осмислення її як діалектичної єдності 

суб'єктивного і об'єктивного, інтелектуального і емоційно-почуттєвого, 

раціонально-почуттєвого і ірраціонального, тілесного і духовного, 

природного і соціального. Людина утримує в собі одночасність суб'єкта 

і об'єкта керування, конкретну єдність минулого і майбутнього через 

миттєвість сьогочасного. 

Самокерування є неодмінною складовою саморозвитку, зокрема 

в освітньому процесі, що відбивається поняттями самоучіння 

і самовиховання. Механізм самоучіння, наприклад, приводиться в д ію 

суперечністю між сформованим активним пізнавальним інтересом і рівнем 

розвитку особистості, недостатнім для задоволення цього інтересу. 

Безпосередньою мотивацією до самоучіння є зміна ставлення суб'єкта 

учіння до самого себе і до своєї діяльності, усвідомлення власної здібності 

виходити за межі заданого, творчо себе самоудосконалювати. Прагнення 

задовольнити активний пізнавальний інтерес стає джерелом діяльності, 

оцінка результатів якої супроводжується формуванням нового 

смислотворного мотиву і завершується постановкою нових цілей. 

Відзначаючи тісний взаємозв'язок самоучіння і саморозвитку, 

зауважимо, що вони - продукт учіння і вищий рівень пізнавальної 

діяльності, як готовність особистості виходити за межі навчальних 

завдань, із пред'явленням до себе вимог, зумовлених усвідомленням своїх 

можливостей, новим ставленням до себе і своєї діяльності. 
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Відкрита модель людини і освіти базується не лише на новій 

суб'єктній (гуманістичній) парадигмі, вона включає і елементи 

попередньої системи, базованої на об'єктній парадигмі, поєднуючи в собі 

інтереси як загальнолюдські, так і окремої особистості з її ексклюзивними 

духовними параметрами. Було б великою помилкою руйнувати 

традиційну (об'єктну) парадигму освіти, оскільки вона, зреалізувавшись 

у педагогічній практиці не лише в Україні, а й в усіх європейських 

країнах, забезпечила успіхи європейської культури і цивілізації. 

Зруйнувати цю систему освіти до підвалин означає знищити і самі 

підвалини. Ідеться не лише про революційну, але про поступову зміну 

філософсько-антропологічних основ педагогіки, про створення єдиного 

педагогічно-антропологічного простору на основі інтеграції об'єктної 

і суб'єктної парадигм, яка витікає з об'єктно-суб'єктної природи людини. 

Під таким простором розуміється педагогічно створюване об'єктивне 

і суб'єктивне середовище, первісно підпорядковані дитині як унікальній 

і неповторній особистості, яка включає діалектично взаємозв'язані 

процеси її інтеграції, адаптації, індивідуалізації і персоналізації. 

Для проективно створюваної дійсності характерні не стільки 

заперечення і відхилення попереднього педагогічного досвіду, скільки 

орієнтація на зближення і злиття у відкритій освітній моделі різних 

педагогічно-антропологічних традицій, покликаних забезпечувати 

комфортне входження кожної дитини на природовідповідних началах 

у повсякчас розширюваний і ускладнюваний світ знань. З метою 

гармонізації її життя і забезпечення різнобічного розвитку в освіті мають 

співіснувати орієнтації і на зовнішній, і на внутрішній світ дитини. 

Розроблювана у такий спосіб антропологічна модель освіти покликана 

забезпечити успішність її учіння і можливість становлення та розвитку 

унікальної особистості, здатної до діалогу, до розуміння інших людей 

і інших культур, до активного творення і перетворення як зовнішнього, 

так і свого внутрішнього світу, з усвідомленням відповідальності за 

наслідки своїх дій. Відповідно, цілі і завдання освіти, її зміст, методи, 

засоби і форми органічно повинні включатися в цілісний педагогічно-

антропологічний простір, зумовлюваний різними, доповнюючими один 

одного філософсько-антропологічними підходами. 

Евристичне значення парадигмальної концептуалізації і систематизації 

концепцій освіти на філософсько-антропологічній основі полягає в тому, що 

дає уявлення про ту чи іншу модель освіти з погляду її фундаментальної 

основи, якою завжди в освітньому просторі є дитина. Цілісний 

філософський образ людини дає можливість розглядати освіту як складову 

частину діалектичного процесу її становлення і розвитку біо-психо-

соціокультурної істоти і встановити відповідну природну ієрархію всіх 



58 Іван Зязюн 

складових освітнього процесу. У цьому випадку сучасна модель освіти 

зберігає знання про кращі досягнення людства, повагу до них, орієнтує 

пошук наступності в освіті. 
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Streszczenie 
W artykule poruszono problematykç wspolczesnych przemian oswiatowych. Podjçtym 
rozwazaniom towarzyszy ujecie zagadnienia z pozycji filozofii antropologicznej 
rozpatrujacej czlowieka jako zintegrowana_ calosc w podmiotowym і autonomicznym 
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і szerokiego kontekstu powiazanych z nim zjawisk. 
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Summary 

The article concerns the perspective formed by anthropological approach to the modern 
educational changes, for only this approach considers person as an integrity and should 
ensure subjectivity and autonomy of an individual in the educational practice as well as 
interrelations of an individual witch the environment. 


