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Семен ГОНЧАРЕНКО

Про фундаментальні 
і прикладні педагогічні 

дослідження, 
або «Не споруджують освіту 

на піску»

Незважаючи на складні умови, в яких перебувають наука в 
Україні і люди, котрі нею займаються, майбутнє цивілізації, 
як і раніше, залишається нерозривно пов’язаним з долею 
науки. Багато питань, які стосуються долі української науки, обго

ворюються в пресі. Серед них особливу увагу привертає проблема 
співвідношення фундаментального і прикладного. Учені, які від
стоюють важливість фундаментальної науки, доводять, що цен
тральним, стратегічним питанням сучасної наукової політики дер
жави є питання про оптимізацію співвідношення фундаментальних 
і прикладних досліджень у цілісному процесі наукового пізнання.

Фундаментальна наука несе з собою дух дослідження, пошуків 
істини. Вона шукає відповіді на питання «як і чому», намагається 
розв’язати нерозв’язані завдання, відшукати нові закони Природи. 
Просто необхідно підтримувати і культивувати цей дух новатор
ства, тому що він потрібен і для прикладних наук.

Без глибоко обґрунтованого поступального розвитку фунда
ментальних і теоретичних наукових досліджень якихось вагомих 
прикладних наукових результатів чекати не доводиться. Прикладні 
дослідження, поява інноваційних технологій, їх продуктивна адап
тація і міжгалузева інтеграція у сфері виробництва неминуче пе
редбачають одночасне, а цілком можливо, і синхронне проведення 
фундаментальних досліджень.

Останнім часом в Україні різко зріс інтерес до економічних ас
пектів науки й особливо до фундаментальної. Яка фундаментальна 
наука по кишені Україні? Яким має бути її соціально-економічний 
статус та інвестиційна частка? З цих питань виникли розбіжності. 
Одні вчені вважають, що Україна може дозволити собі скромну 
фундаментальну науку, інші — що торгу в даному випадку не по
винно бути. В управлінських сферах економіки України побутують 
думки і погляди, що досягнення самоокупності і швидкість упро
вадження в практику пріоритетних механізмів розвитку соціальної 
сфери можливі без істотних затрат на науку, особливо на її фунда
ментальну складову.

«Ринковики» в уряді вважають, що держава взагалі може обій
тися без фундаментальної науки і не фінансують її розвиток. У мір
куваннях чиновників, у тому числі й наукових та освітянських, зву
чать абсолютно неприйнятні пропозиції припинити в Україні фун
даментальні дослідження як такі, що не дають прибутку, і кинути 
всі сили на проведення прикладних досліджень, які мають комер
ційну значущість. На щастя, це неможливо.

Хочуть чи не хочуть цього чиновники, фундаментальна наука, 
тобто експериментальні й теоретичні дослідження природи речей, 
явищ, подій, існуватиме доти, доки існує людство. І щоб не випа
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сти з цієї категорії, щоб не пе
рестати належати людству, Ук
раїна повинна розвивати фун
даментальну науку. А це не
можливо без фундаментальності 
в освіті. Недооцінка в країні 
фундаментальних і прикладних 
теоретичних досліджень приз
водить до того, що педагогічна 
наука тупцює на місці, зали
шаючись наукою глибоко про
вінційною.

Помірковані вчені катего
рично твердять, що без розвит
ку фундаментальної науки не
можлива і прикладна, або вона 
неминуче трансформується в 
сукупність технологічних відо
мостей.

Прикладні і фундаментальні 
науки співвідносяться між со
бою як корені і гілки дерева. 
Корені — це фундаментальне 
знання, і якщо їх обрізати, то 
дерево поступово загине.

Знання про розвиток фунда
ментальних і прикладних дослі
джень має важливе стратегічне 
значення, на що вказують спе
ціалісти з порівняльної педаго
гіки. На світовому ринку, де то
читься жорстока конкурентна 
боротьба, перемагають ті краї
ни, які інтенсивно розвивають 
фундаментальні й прикладні 
дослідження і всіляко підвищу
ють рівень освіченості народу, 
щоб не лише еліта, а й більшість 
могли опанувати наукові дося
гнення й ефективно працювати 
із складними технологіями.

Суспільство, яке живе сьо
годнішнім днем, не схильне під
тримувати саме фундаменталь
ну компоненту науки й освіти. 
Таке суспільство зі скрипом го
тове обговорювати питання про 
кадрове забезпечення науково- 
технічного прогресу, про кадро
вий супровід розгортання дослі
джень зі створення технологіч
ної бази цього прогресу. Але во
но й слухати не хоче про роботу 
на перспективу, що можливо 
лише на основі фундаменталь
ної науки.

Фундаментальна наука вну
трішньо здатна до кадрового са
мовідтворення. Щоб ця репро-
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дуктивна здатність науки не бу
ла пригнічена, потрібні як шко
ли та інститути елітарної фунда
ментальної освіти, так і відпо
відний рівень математичної, 
природничо-наукової та гумані
тарної фундаментальності в се
редніх і вищих навчальних за
кладах України.

Наука не може розвиватися 
без інтуїції і допитливості. Вона 
не виживе, якщо не буде широ
ко й інтенсивно застосовувати
ся в інтересах усього людства. 
Людське існування залежить від 
співчуття і знання. Знання без 
співчуття безлюдне, співчуття 
без знання неефективне.

Але не лише фінансові мер
кантильні питання визначають 
співвідношення фундаменталь
них і прикладних досліджень. 
Важливо позбутися нечіткості й 
різнобою в уявленнях терміно
логічного й змістового порядку. 
Актуальною стає необхідність 
більш чи менш однозначного 
розуміння суті й характеру фун
даментальних і прикладних дос
ліджень у науці взагалі і в педа
гогіці зокрема. Без цього мірку
вати, обмінюватися інформа
цією і просто спілкуватися дуже 
важко.

Нині стало модним називати 
педагогіку практико-орієнтова- 
ною наукою, або наукою про ос
вітню практику. Лунають палкі 
заклики вести практико-орієн- 
товані дослідження. Але що оз
начають ці заклики? Нехтуван
ня педагогічною теорією і пра
гнення виробляти педагогічні 
«рецепти» на всі випадки освіт
ньої практики без належного 
наукового обґрунтування.

Традиційно мету фундамен
тальної науки вбачають в одер
жанні й теоретичній системати
зації об’єктивного знання про 
дійсність. Кінцевою метою при
кладної науки прийнято вважа
ти точний, дійовий рецепт. По
шук істинного знання виступає 
як самодостатня мета фунда
ментального дослідження; для 
прикладного важливим є ін
струментальне знання, а голов
на його цінність — ефектив

ність. Природно, що прикладні 
дослідження розгортаються на 
базі фундаментальних.

Не менш важливу роль віді
грають фундаментальні науки в 
навчанні підростаючого поко
ління. Вони виховують таке ста
влення до проблеми вивчення, 
яке є дуже корисним і продук
тивним. В певному розумінні 
вони виховують студентів в 
етичному плані: критичний під
хід до будь-якого одержаного 
результату, готовність визнати 
свої висновки лише проміжни
ми, відкритими для подальших 
вдосконалень (це риси, прита
манні будь-якому фундамен
тальному дослідженню). Сту
денти краще розуміють нашу 
роль і місце у Природі -  як на 
Землі, так і у Всесвіті, вони вча
ться працювати у великому між
народному колективі, забуваю
чи про національні, расові й 
державні межі. Кінцева мета 
будь-якої фундаментальної нау
кової роботи -  це пошук істини.

Фундаментальні педагогічні 
дослідження відкривають зако
номірності педагогічного про
цесу, вибудовують загальнотео
ретичні концепції педагогічної 
науки, її методологію, аналізу
ють історію. Вони спрямовані 
на розширення наукових знань, 
вказують шляхи наукового по
шуку, створюють базу для при
кладних досліджень і розробок. 
До проблеми фундаментальних 
досліджень можна віднести ан
тропологічні й аксіологічні ас
пекти освіти, теоретичні основи 
процесу навчання в середній та 
вищій школі, соціально-педаго
гічні засади диференціації та 
фундаменталізації середньої і 
вищої освіти, соціально педаго
гічні засади підвищення рівня 
освіченності і загальної культу
ри випускників середніх і ви
щих шкіл.

Прикладні дослідження роз
в’язують окремі теоретичні і 
практичні завдання, пов’язані з 
методами навчання, виховання, 
змістом освіти, питаннями 
школознавства, підготовки учи
телів. Прикладні дослідження

уточнюють, доповнюють або 
опрацьовують нові методичні 
положення, загальні рекомен
дації, пропозиції з удосконален
ня навчально-виховного проце
су. Результати прикладних дос
ліджень також зараховуються в 
розряд наукових знань, але сам 
процес їх одержання орієнту
ється не стільки на пошуки іс
тини про освіту, якою вона є, 
скільки передусім на необхід
ність вироблення певної про
грами практичних дій з пере
творення освіти.

Звичайно, існують фунда
ментальні дослідження, які 
проводяться безвідносно до за
питів практики. Однак справ
жню мотивацію до проведення 
фундаментальних досліджень 
визначають усе-таки потреби 
практики, але дуже абстрагова
ні, старанно дистильовані, ідей
но облагороджені.

Поширена думка, ніби фун
даментальні дослідження є дос
лідженнями вищого порядку 
порівняно з прикладними. Во
ни спрямовані на розв’язання 
складних теоретичних проблем, 
практична користь від яких нез
начна. Прикладні дослідження 
орієнтовані виключно на прак
тику і не вносять якихось істот
них змін у теорію. їх цінність 
щодо фундаментальних знань 
значно нижча, тому вони мо
жуть виконуватися менш квалі
фікованими спеціалістами, дос- 
лідниками-початківцями. З ці
єю точкою зору погодитися не 
можна. Фундаментальні і при
кладні дослідження та розробки 
відрізняються не за своєю цін
ністю і складністю, а передусім 
за цільовою орієнтацією. Фун
даментальні дослідження спря
мовані на розв’язання завдань, 
пов’язаних зі збільшенням об
сягу знань у певній галузі. їх ре
зультати в даний момент мо
жуть не мати практичного зна
чення, хоча така можливість не 
виключається.

Говорячи гранично лаконіч
но, фундаментальні досліджен
ня — це такі дослідження, які 
відкривають нові явища й зако
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номірності. Але під час прове
дення фундаментального дослі
дження можна ставити й суто 
наукове завдання, і конкретну 
практичну проблему При цьому 
не мають значення суб’єктивні 
наміри й установки дослідника.

Не слід думати, що коли ста
виться суто наукове завдання, то 
таке дослідження не може дати 
практичного значення. В одна
ковій мірі не слід думати, що ко
ли ставиться фундаментальне 
дослідження, спрямоване на роз
в’язання практично важливого 
завдання, то таке дослідження 
не може мати загальнонауково- 
го значення. Це не так. І свідок 
тому — історія розвитку науки.

Важливою умовою актуалі
зації результатів фундаменталь
них досліджень є їх поетапний 
моніторинг, який дає можли
вість своєчасно, а в ситуаціях 
ризику з випередженням виро
бляти методологічні основи 
прогнозування та розвитку при
кладних досліджень.

І в фундаментальному, і в 
прикладному дослідженні буду
ються теоретичні моделі, які ві
дображають об’єкти досліджен
ня. У прикладному дослідженні 
теоретична модель створюється 
на основі (або в рамках) уже на
явної теорії. Слід зазначити, що 
досить багато прикладних дослі
джень виконано на основі кон
цепції змісту й методів навчання 
(І. Я. Лернер, М. М. Скаткін, 
В. В. Краєвський), концепції 
особистісно-орієнтованого чи 
особистісно-розвивального нав
чання (І. С. Якиманська).

У фундаментальному дослі
дженні теоретична модель ві
дображає нову теорію, створену 
на основі критичного осми
слення наявних.

Результатом і фундаменталь
ного, і прикладного досліджен
ня є нові знання, але характер 
новизни цих знань різний. У 
фундаментальному дослідженні 
результати подаються на рівні 
перетворення. Цей рівень ха
рактеризується принципово но
вими підходами, яких раніше в 
теорії і практиці не було, він до

корінно відрізняється від відо
мих уявлень у даній галузі педа
гогіки. Прикладні дослідження, 
як правило, подають результати 
на одному з двох рівнів. Пер
ший — це рівень конкретизації: 
уточнення відомого, конкрети
зація окремих теоретичних і 
практичних положень, які сто
суються освіти; зміни зачіпають 
часткові питання, що не мають 
принципового значення для ро
зуміння суті явища, процесу. 
Другий -  рівень доповнення: 
розширення відомих теоретич
них положень, відкриття нових 
аспектів, граней проблеми, вия
влення нових елементів, ча
стин, які раніше не були відомі. 
Але ці нововведення не зміню
ють картини в цілому, а допов
нюють її. Найповнішу характе
ристику результатів фундамен
тальних і прикладних дослі
джень дав В. М. Полонський 
(Оценка качества научно-педа- 
гогических исследований. — 
М.,1987).

Педагогічна наука -  це су
купність різних галузей педаго
гічного знання, на цій основі 
вона виконує й фундаменталь
ні, і прикладні функції. Нині, 
коли роль освіти як соціального 
інституту стає визначальною в 
динаміці якісних змін людсько
го потенціалу, особливо акту
альним є встановлення механіз
мів взаємодії фундаментальної і 
прикладної наук усередині цієї 
сфери. Тому що фундаменталь
ний напрям дослідження люди
ни як джерела інноваційного 
розвитку дає системне уявлення 
про шляхи і можливості підви
щення ефективності соціально- 
економічного розвитку країни.

Гостра нинішня ситуація іс
нування людини, з одного боку, 
стимулює розвиток критичного 
мислення, творчої ініціативи, 
соціальної відповідальності, 
сприяючи її саморозвитку як 
особистості, а з другого, розша
рування суспільства, нестій
кість екологічної, ідеологічної, 
соціальної і економічної ситуа
ції, дискредитація багатьох мо
ральних орієнтирів, маніпулю
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вання свідомістю людини через 
ЗМІ спричиняють масовий со
ціально-психологічний стрес. 
Людина щосекунди стикається 
з майбутнім, однак не усвідом
лює цього і зазнає надзвичайно 
жорстокого психологічного ди
скомфорту. Багато людей шука
ють вихід в алкогольному чи 
наркотичному забутті, в релігії, 
окультизмі, астрології.

Сучасна наука, створюючи 
фундаментальні знання й осно
ви сучасних технологій, безпо
середньо впливає на зміст, рі
вень і якість освіти. Вона неві
дривна від загальнолюдської 
культури і спрямована на подо
лання складних економічних, 
соціальних та екологічних проб
лем. Відповідно фундаменталь
на педагогічна наука найтісніше 
пов’язана з ефективним і своє
часним розв’язанням проблем 
освіти, розвитком особистості 
засобами культури, наданням 
новим поколінням педагогічної 
підтримки у процесах соціаліза
ції, культурної ідентифікації, 
формування духовно-моральної 
стійкості в умовах глобалізації. 
Ідеться про основу буття люди
ни, яка визначає міру фунда
ментальності педагогічного 
знання.

Складність і суперечливість 
політичної та соціально-еконо
мічної ситуації в сучасній Украї
ні зумовлюють потребу фунда
ментальних досліджень у галузі 
наук, які в різних аспектах вив
чають освіту. їх смисловою ос
новою має стати пошук витоків і 
закономірностей розвитку інно
ваційних соціальних технологій, 
орієнтованих на підвищення 
якості життя, забезпечення бла
гополуччя і вільного розвитку 
людини в громадянському сус
пільстві, що формується.

Проблемне поле вітчизняної 
педагогічної науки визначаєть
ся принциповими змінами в 
людському співтоваристві вза
галі й українському суспільстві 
зокрема. Психологічно і педаго
гічно важливо, що не лише світ 
став іншим — відкритим, а й су
часна людина по-новому розу
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міє, осмислює і цей світ, і себе в 
ньому. Самі ці зміни є найбільш 
значущими серед усіх критич
них змін у світі, суспільстві. Ма
ються на увазі зміни сприйман
ня, свідомості, мислення, по- 
требнісно-мотиваційної і емо
ційно-вольової сфер людини, її 
життєвих ритмів, простору 
діяльності, структури відносин, 
душевних переживань, етичних 
і ціннісних аспектів буття.

Предмет прикладних дослі
джень більш обмежений і спря
мований на практичний резуль
тат. Вони в більшості випадків 
продовжують фундаментальні, 
але можуть і передувати їм, бути 
проміжною ланкою, яка 
пов’язує науку і практику, фун
даментальні дослідження і роз
робки. Останні безпосередньо 
обслуговують практику, містять 
конкретні вказівки щодо вихо
вання й навчання, методів і 
форм організації різних видів 
діяльності.

У змістовому контексті фун
даментальні знання є теоретич
ними й емпіричними презента
ціями освітніх об;єктів, їх вла
стивостей , закономірностей 
прояву, функціонування, змін. 
Прикладні знання — це знання 
про можливості трансформації 
освітньої дійсності за допомо
гою конкретних моделей, техно
логій, знання про специфіку їх 
використання. Істотне значення 
мають відмінності в методах і ре
зультатах досліджень: основою 
фундаментального дослідження 
є аналітичний експеримент, 
прикладного — експеримент мо
делюючий.

Взаємодія фундаментальної і 
прикладної науки ґрунтується 
на таких методологічних прин
ципах:

• залежність між фундамен
тальними і прикладними дослі
дженнями, що забезпечує ро
звиток інноваційних напрямів, 
подолання суперечностей між 
обґрунтованою методологією і 
практичними результатами дос
ліджень;

• динамізм складних систем 
власних регуляцій усередині

фундаментальних і прикладних 
наук, на основі яких стає зрозу
мілою їх взаємодія;

• детермінізм, обумовленість 
фаз, стадій, механізмів, процесу 
взаємодії;

• системність, існування 
структурної і закономірної єд
ності фундаментальних і при
кладних досліджень на всіх ета
пах розвитку науки.

Один з механізмів взаємодії 
фундаментальної і прикладної 
науки може базуватися на стадій
ності самого процесу: фундамен
тальні -  прикладні досліджен
ня — впровадження в практику. В 
даному випадку специфіка взає
модії випливає з прогностичних 
функціональних взаємозв’язків. 
Другий механізм — це взаємовід
носини автономних галузей як 
взаємопов’язаних між собою і 
взаємозумовлених явищ. Резуль
татом такої взаємодії є відкриття, 
здійснюване в процесі наукового 
розуміння природи і суспільства.

Об’єктивна взаємодія фунда
ментальної і прикладної науки в 
розв’язанні стратегічних зав
дань розвитку освіти є основою:

1) комплексної системи са
морозвитку науково-освітніх 
установ з урахуванням розгляду 
педагогічного процесу, вихо
вання як соціального явища, 
яке існує і розвивається неза
лежно від суб’єкта, що його дос
ліджує, детермінуючи напрям і 
характер діяльності останнього;

2) науково-технологічного 
прогнозування, виходячи з 
об’єктивних умов педагогічного 
процесу, в якому суб’єкт у своїй 
практичній діяльності змінює ці 
умови на основі фундаменталі- 
зації пізнання об’єкта.

Реалізація цих уявлень і ме
тодологічних позицій стає 
необхідною умовою для успіш
ного планування і організації 
фундаментальних і прикладних 
досліджень, орієнтованих на ін
новаційну розробку й чітку, 
обґрунтовану взаємодію фунда
ментального і прикладного 
знання, яка складає надійну 
наукову базу розвитку соціо- 
культурних і духовно-мораль

них основ освіти і гуманістич
ного виховання дітей і молоді.

Фундаментальними педаго
гічними дослідженнями є пере
дусім теоретичні дослідження, 
які відповідають даній вище ха
рактеристиці. Результатом та
ких досліджень є створення но
вої педагогічної теорії, яка охо
плює певний клас явищ у сфері 
освіти. Такій теорії притаманні 
такі риси:

• вона містить не окремі до
стовірні наукові положення, а 
їхню сукупність;

• вона не лише описує певну 
сукупність фактів, а й пояснює 
їх, виявляє причини, закони і 
закономірності педагогічних 
явищ і процесів.

Фундаментальність педаго
гічних досліджень досягається 
завдяки розв’язанню таких зав
дань:

• удосконалення, що здій
снюється на основі наявних 
знань, сприяє поліпшенню то
го, що вже існує;

• перетворення, які вимага
ють принципово нових теорій, 
ідей, задумів, долають виявлені 
суперечності, що спричиняють 
необхідність проведення фун
даментальних досліджень;

• моделювання (проектуван
ня), яке вимагає концептуаль
ної сукупності ідей, що реалізу
ються на фундаментальних ос
новах кожної із залучених наук 
при залишенні за педагогікою 
інтегруючої функції.

Результати фундаменталь
них педагогічних досліджень не 
можна оцінювати за тими кри
теріями науковості й об’єктив
ності, які застосовуються для 
оцінки результатів фундамен
тальних природничо-наукових 
досліджень.

Критеріями оцінювання ре
зультатів фундаментальних пе
дагогічних досліджень можуть 
бути критерії, сформульовані 
для будь-яких галузей науково
го знання: предметність, повно
та, несуперечливість, перевірю- 
ваність, достовірність. Однак 
можуть розроблятися інші кри
терії. Критерії оцінювання ре
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зультатів прикладних дослі
джень опрацьовуються з ура
хуванням кожного конкретного 
дослідження. Але необхідні па
раметри, які охоплювали б усі 
існуючі характеристики взаємо
дії фундаментальної і приклад
ної науки. Особливої актуаль
ності дана проблема набуває в 
контексті людиноцентричної 
парадигми сучасного соціаль
но-економічного розвитку краї
ни, коли поєднання теоретич
них досягнень і практичного 
досвіду повинно забезпечувати 
гуманістичну домінанту іннова
ційного розвитку. Як шукані 
критерії можуть виступати цілі
сність (об’єктивна галузь обме
жена зв’язками, що мають іс
тотну залежність), констант
ність (стабільність істотних ха
рактеристик предметної галузі 
із зміною умов), інтерпретова- 
ність (теорія повинна мати ем
піричний зміст, повинна перед
бачати змістову інтерпретацію 
формальних результатів — без 
емпіричної інтерпретації немає 
теорії).

Критеріями оцінювання ре
зультатів фундаментальних пе
дагогічних досліджень є досто
вірність, новизна, обґрунтова
ність, еврістичність.

Достовірність — це обов’язко
вий критерій результатів будь- 
якого фундаментального дослі
дження. Відкриті нові факти, 
явища, процеси, встановлені 
взаємозв’язки між педагогічними 
явищами і процесами, сформу
льовані закони й закономірності 
повинні правильно відображати 
дійсність і характеризувати її та
кою, якою вона є насправді.

Новизна — виявлення нових, 
раніше невідомих педагогічних 
фактів (їх системи), що відкри
вають нові напрями досліджень, 
зв’язків, тенденцій, суперечно
стей, закономірностей розвитку 
явищ.

Обгрунтованість — критерій, 
який у фундаментальних дослі
дженнях належить до методоло
гії дослідження.

Еврістичність показує, що 
фундаментальні педагогічні дос

лідження не повинні замикати
ся в собі, а повинні відкривати 
нові напрями в педагогічній 
науці. Педагогічне дослідження 
лише тоді можна назвати фунда
ментальним, коли його резуль
тати відкривають шляхи для но
вих пошуків, спрямованих 
урешті-решт на вдосконалення 
практики навчання і виховання.

Прикладні педагогічні дослі
дження на відміну від фунда
ментальних, характеризуються 
не лише вужчою проблемати
кою, вибором для дослідження 
окремих галузей навчання або 
виховання, а й тим, що не ста
влять завдання відкривати зако
ни й закономірності. Вони 
спрямовані на розкриття част
кових проблем навчання, вихо
вання й розвитку особистості 
учнів чи студентів, їхніх пізна
вальних інтересів, проблем 
управління навчальними закла
дами тощо. Але й цей тип дослі
джень, не завжди в результаті 
має достатньо матеріалів для 
практичної педагогічної діяль
ності. Використання результатів 
прикладних педагогічних дослі
джень у навчально-виховній ро
боті ускладнюється тим, що во
ни не забезпечені відповідним 
інструментом їх реалізації. Пла
нування вивчення вужчих про
блем у прикладних досліджен
нях, опрацювання гіпотез, пев
них концепцій дає можливість 
виділити напрями і мету дослі
дження, що, як правило, зво
дяться до створення умов для 
практичних досліджень. Отже, 
на початку прикладного дослі
дження треба відповісти на за
питання, чи актуальна намічена 
для дослідження тематика, 
якою мірою таке наукове дослі
дження (його результати) може 
допомогти в удосконаленні нав
чально-виховної роботи. А це 
означає, що актуальність є од
ним із основних критеріїв оці
нювання результатів приклад
них педагогічних досліджень. 
Другим важливим параметром в 
оцінюванні результатів при
кладних педагогічних дослі
джень є цінність здобутих ре
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зультатів. У даному випадку 
критерії актуальності і практич
ної цінності тісно взаємо
пов’язані. Важко уявити собі ак
туальну наукову працю, прак
тична цінність якої для сучасної 
середньої чи вищої школи була 
б незначною.

Практичні дослідження грун
туються на прикладних. Вони 
мають своїм завданням довести 
результати прикладних дослі
джень до освітньої практики. До 
таких практичних досліджень 
належить створення навчальних 
планів, програм, підручників, 
методичних рекомендацій для 
учителів, різноманітних дидак
тичних матеріалів та інших за
собів, без яких неможливо здій
снювати навчально-виховну 
роботу. Дослідження в даному 
випадку пов’язані з побудовою 
теоретичної моделі практичної 
розробки і її експериментальної 
перевірки. Педагоги середньої і 
вищої школи, інших навчальних 
закладів цікавляться насамперед 
практичними дослідженнями 
або, як їх іноді називають, мето
дичними розробками. Але ціл
ком очевидно, і це чудово розу
міють самі педагогічні працівни
ки, що без фундаментальних і 
прикладних досліджень прак
тичні розробки не зможуть 
розв’язати поставлених перед 
ними завдань.

Фундаментальні досліджен
ня процесу навчання має здій
снювати дидактика, яка відоб
ражає умови й закономірності 
його організації і перебігу. Ос
кільки будь-який закон є кон
кретно-історичним феноменом, 
зі зміною відповідних умов, з 
розвитком практики і пізнання 
одні закони сходять зі сцени або 
видозмінюються, інші — з’явля
ються. Глибокі зміни умов нав
чання та виховання за останні 
десятиріччя потребують нових 
знань про закономірності цього 
процесу, знань, які мають бути 
результатом перспективних 
фундаментальних педагогічних 
досліджень. Результативність 
реформування (модернізації) 
освіти в нашій країні прямо за



лежить від розвитку фундамен
тальних досліджень у галузі тео
рії навчання, від виявлення но
вих закономірностей цього 
складного структурного проце
су в умовах постійного розши
рення культурно-освітнього 
простору, розвитку неперер
вної, особистісно зорієнтова
ної, полікультурної освіти.

Предметом фундаментальних 
досліджень загальних проблем 
дидактики має бути група мето
дологічних проблем: накреслен
ня й реалізація в рамках поста
влених завдань підходу до побу
дови теорії змісту загальної се
редньої і професійної освіти як 
частини педагогічної теорії, що 
ґрунтується на позиціях загаль
ної методології науки і на резуль
татах спеціального дослідження 
методологічних проблем дидак
тики. З цих позицій слід розгля
нути теоретичні питання, які 
стосуються педагогічної інтер
претації соціального досвіду, що 
виражає інтереси особистості, 
суспільства й держави. Зміст ос
віти має бути представлений як 
педагогічна модель соціального 
досвіду і розглянутий у загально- 
дидактичному аспекті з ура
хуванням реальних форм його іс
нування.

Важливими проблемами ди
дактики є фундаментальні спе
ціальні проблеми самої теорії 
змісту освіти. Це проблеми, 
пов’язані з визначенням складу 
і структури змісту загальної і 
професійної освіти на різних 
рівнях і в різних аспектах. Одер
жані в результаті знання мають 
інтегруватися під дидактичним 
кутом зору, який зводить воєди
но і конкретизує всі уявлення 
про цілі та зміст освіти.

Нині від психологів і дидактів 
чекають висунення нових кон
цепцій, що розкривали б харак
тер і особливості складного про
цесу засвоєння сучасними діть
ми знань в умовах зміни самого 
знаннєвого простору, давали від
повіді на основоположні питан
ня про характер їх систематиза
ції, рівні, широту на різних сту
пенях навчання, про можливості

оптимізації розумової і мовної 
діяльності дітей, про особливо
сті оволодіння мислительними 
операціями, діями, про резерви 
й умови розвитку цілеспрямова
ного формування пізнавальних 
процесів, про психологічні й ди
дактичні механізми засвоєння 
окремих навчальних предметів, 
забезпечення, зокрема, мовної і 
математичної грамотності, ба
чення, сприймання історичного 
матеріалу.

Виявляючи фундаментальні 
характеристики сучасної педаго
гічної практики, дидакти остан
нім часом опрацювали нові тео
ретичні й нормативні основи ме
тодології педагогіки. Дидактика 
поповнилася сучасним техноло
гічним апаратом, теорією побу
дови педагогічного процесу, орі
єнтованого на розвиток особи
стіших функцій учня чи студен
та. Особливо важливе значення 
мало опрацювання культуроло
гічної концепції змісту освіти, 
що певною мірою відповідає ви
могам сучасної наукової теорії, 
дидактичних засад гуманізації і 
фундаменталізації середньої та 
вищої освіти.

Фундаментальні досліджен
ня в галузі дидактики характери
зуються поглибленим аналізом 
основоположних елементів нав
чання. На основі теоретичного 
аналізу, дослідно-експеримен- 
тальної роботи виявляються ак
туальні для фундаментальної 
науки проблеми, відбувається їх
ня технологічна обробка й тео
ретична концептуалізація. Нині 
вони зачіпають широке коло 
завдань, найважливішими з яких 
у найближчій перспективі є:

• визначення дидактичних 
орієнтирів добору змісту освіти 
на різних рівнях вивчення нав
чального предмета й навчально
го матеріалу;

• виявлення специфіки до
бору змісту і засобів реалізації 
гуманітарних і природничо- 
наукових навчальних предметів 
у різних освітніх підходах;

• створення дидактичних орі
єнтирів конструювання змісту 
навчального предмета, спрямо

ваних на реалізацію варіативно
сті змісту освіти;

• опрацювання змісту і засо
бів реалізації навчального пред
мета, спрямованого на соціаль
ну адаптацію;

• виділення дидактичних ос
нов побудови моделі навчаль
ного предмета в аспекті техно
логічності навчання.

Особливої уваги заслуговує 
комплекс фундаментальних 
дидактичних проблем диферен
ціації навчання, соціально-пе- 
дагогічних основ профільного 
навчання в середній загально
освітній школі. Стрункої психо- 
лого-педагогічної теорії з цієї 
проблеми не створено досі ні в 
нашій країні, ні за кордоном.

Пріоритетними фундамен
тальними проблемами дидакти
ки залишаються співвідношення 
навчання і розвитку, соціально- 
педагогічні основи підвищення 
рівня освіченості випускників 
середньої школи, структуруван- 
ня знань, які формуються в учнів 
чи студентів, їх прирощення й 
оновлення в умовах інформацій
ного простору, що швидко змі
нюється, подолання «знаннєво
го» підходу до змісту освіти з 
конкретних предметів і пов’яза
не з цим непомірне розширення 
обов’язкового мінімуму в нав
чальних стандартах, переважно 
монологічний характер роботи 
на заняттях, недостатня увага до 
її емоціонально-ціннісних ас
пектів і багато іншого.

Фундаментальні дидактичні 
дослідження покликані теоре
тично обґрунтувати й експери
ментально перевірити, як, де і до 
яких меж має здійснюватися 
комп’ютеризація навчання, щоб 
робота учнів з комп’ютером не 
знижувала ініціативності їхньої 
думки, не збіднювала їх творчої 
уяви й водночас не відволікала їх 
від реального світу.

Надзвичайно важливою фун
даментальною проблемою є сьо
годні опрацювання наукових — 
психологічних, психофізіологіч
них, психолого-дидактичних за
сад побудови підручників нового 
покоління, виявлення їхнього
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взаємозв’язку з найновішими ін
формаційними технологіями, 
включаючи Інтернет. Тут постає 
проблема поєднання інформа
ції, що надходить з підручників і 
від педагогів та значних інфор
маційних потоків з телевізора й 
Інтернету. Тому зростає значу
щість фундаментального експе
риментального вивчення психо
фізіологічних і дидактичних ме
ханізмів когнітивної діяльності 
на різних етапах вікового ро
звитку як теоретичної основи 
опрацювання нових дидактич
них і методичних підходів до 
навчання і виховання.

У тісній взаємодії з психоло
гами дидакти й методисти про
сто зобов’язані спрямувати 
фундаментальні дослідження на 
те, щоб виявити випереджальні 
можливості дітей, умови ро
звитку їхньої мобільності й рух
ливості в освоєнні, привласнен
ні та розумінні нових техніко- 
технологічних систем і сучасно
го рівня культури суспільства, у 
формуванні пізнавальних по
треб, умов і механізмів розвитку 
інтелектуального потенціалу

Докорінна зміна шляхів со
ціального розвитку України 
зумовлює потребу нових фунда
ментальних досліджень і в теорії 
виховання. Новому українсько
му суспільстві потрібні нові тео
ретичні концепції виховання, де 
б віддавався пріоритет ідеям де
мократизму, гуманізації, «вбудо
вуванню» особистості дитини, 
підлітка, юнака (дівчини) в ре
альний простір сучасного буття з 
усіма його суперечностями й ри
зиками.

Нині на передній план вихо
дять фундаментальні досліджен
ня, покликані виявити і розкри
ти закономірності не лише ког- 
нітивного, а й соціального та ду
ховного розвитку з метою про
никнення в таємниці внутріш
нього світу зростаючої людини.

Украй важливо фундамен
тально дослідити виховні техно
логії, спрямовані на забезпечен
ня процесу виховання особи
стості в умовах політичної й 
економічної кризи, політичної

нестабільності, різкого розша
рування суспільства на багатих і 
бідних, загострення міжетніч
них суперечностей. Ці техноло
гії мають ґрунтуватися на світо
вому досвіді розвитку гумані
стичних традицій виховання і 
передбачати нові форми та ме
тоди виховної роботи з дітьми 
як у теоретичному, так і в при
кладних аспектах.

Важливою фундаменталь
ною проблемою теорії вихован
ня має стати обґрунтування 
концепції виховного простору, 
визначення його структури і ва
ріантів, характеристика рівнів, 
взаємодія суб’єктів, комплекс
ний аналіз особистості учня як 
мети, об’єкта, суб’єкта і резуль
тату виховання. Орієнтація на 
розкриття суті, природи, специ
фіки професійної діяльності са
мого реалізатора педагогічної 
теорії — учителя дає можливість 
виявити основні характеристи
ки особистісно-професійної по
зиції педагога як вихователя.

Сучасна людина живе в но
вих ритмах життя, роботи, пере
сування, в нових часових струк
турах, що змінюють її психіку, 
стійкість. Нині інтенсифікується 
зростання квазіпотреб, квазіін- 
тересів, відхилення в поведінці, 
порушення психічного життя, 
підвищена тривожність, агре
сивність, істотні зрушення в мі- 
жособистісних, міжгрупових 
відносинах. Змінюються, зокре
ма, характер і принципи спілку
вання людей -  безпосереднє по
ступається опосередкованому -  
телефонному спілкуванню, а та
кож спілкуванню за допомогою 
Інтернету Що при цьому відбу
вається в інтелектуальній і емо
ційній сферах психіки людини, 
як змінюється її мовна діяль
ність? Ці й багато інших питань 
вимагають проведення нових 
фундаментальних досліджень.

На перший план виходить, 
вимагаючи глибокого фунда
ментального дослідження, про
блема самовизначення людини, 
розуміння, усвідомлення нею 
своєї Самості — хто я в цьому 
світі — і тісно взаємопов’язані з
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нею проблеми ідентичності й 
ідентифікації себе як представ
ника певної групи, регіону, ет
носу, країни, сучасного людсь
кого співтовариства.

З ким і чим ідентифікуються 
в наші дні діти, підлітки, молоді, 
зрілі люди, люди не лише різних 
поколінь, а й різних культур, різ
них соціальних структур?

Проблема відносин, їхнього 
змісту, механізмів, структури 
розгортання стає нині однією з 
головних у педагогіці й психоло
гії. Передусім ставлення людини 
до себе та інших людей, відно
син між людьми, де, на жаль, 
порушено багато форм, утрачені 
найважливіші почуття, навіть 
такі, як почуття довіри, співпе
реживання. Як зберегти, вірні
ше, відродити ці справді людські 
почуття, пряме запитання до 
спеціалістів-психологів і педа
гогів, які зобов’язані інтенсифі
кувати фундаментальні дослі
дження системи відносин, взає
мовідносин людей, які сьогодні 
особливо загострилися.

Актуалізується, зокрема, 
проблема фундаментальних і 
прикладних теоретичних дослі
джень психолого-педагогічних 
основ формування в дітей, під
літків і юнацтва особистісних 
якостей, що акумулювали б кра
щі риси конкретного етносу, ук
раїнського народу в цілому й за
гальнолюдських цінностей.

Слід сказати, що в нашій пе
дагогічній науці, де глибоко 
опрацьований предметно-прак
тичний бік діяльності людини, 
значно слабше розглянута діяль
ність мотиваційно-емоційного 
типу. Тим часом, саме ця діяль
ність стає сьогодні найбільш ак
тивним фактором розвитку суча
сної людини і суспільства.

Звідси актуалізуються фунда
ментальні психолого-педагогіч- 
ні дослідження творчої, зокрема 
художньої діяльності, діяльності 
осягання світу засобами пережи
вання. І, природно, особливого 
статусу в цьому зв’язку набува
ють психолого-педагогічні дос
лідження мистецтва, що створює 
«реальності, які переживають



ся», даючи людині можливість 
«пережити не прожите».

Фундаментальні теоретичні 
проблеми сучасного виховання 
пов’язані з опрацюванням ме
тодології фундаментальних дос
ліджень у галузі теорії вихован
ня, моніторингу ефективності 
виховної діяльності. Перспек
тивними напрямами фундамен
тальних досліджень у галузі тео
рії виховання можуть бути:

• актуальні проблеми вихо
вання в умовах глобалізації: по- 
лікультурне і патріотичне, світ
ське і релігійне, екологічне ви
ховання, прогнозування проце
сів і явищ у сфері виховання, які 
породжуються глобалізацією;

• виховання в умовах нових 
інформаційних технологій і від
критої неперервної освіти;

• формування в дітей і молоді 
цілісного світорозуміння й суча
сного наукового світогляду, при
чому науковість світогляду — це 
його орієнтація на наукове знан
ня, що є основою переконань і 
вчинків людини, всієї системи її 
діяльності, буття в світі;

• формування толерантності 
учнів і педагогів;

• пошук можливостей поси
лення емоційно-вольової ста
більності дітей і молоді, їхньої 
психологічної стійкості до ви
никаючих труднощів;

• пошук шляхів використан
ня нових форм молодіжних за
хоплень, у тому числі музичних, 
виявення засобів оздоровлення 
в цілому і сімейного, і шкільно
го середовища;

• принцип центрації вихо
вання на розвитку особистості, 
який виходить з визнання пріо
ритету особистості щодо сус
пільства, держави, соціальних 
інститутів, груп і колективів та 
передбачає, що це положення 
має стати основою філософії 
виховання, ідеології суспільства 
в сфері виховання, централь
ною ціннісною орієнтацією як 
вихователів, так і вихованців;

• аналіз полісуб’єктності як 
необхідної умови сучасного ви
ховання, опрацювання відпо
відної стратегії виховання в

умовах соціуму, який динамічно 
розвивається;

• характеристика потенціалу 
різних суб’єктів виховання і со
ціалізації в сучасному соціумі;

• соціальне конструювання 
реальності засобами виховної 
практики;

• моральне виховання і ЗМІ;
• співвідношення традицій і 

інновацій у вихованні;
• теоретична концептуаліза- 

ція й технологічне опрацюван
ня проблем адаптивного упра
вління виховним процесом;

• професійні деформації в ро
боті педагога як вихователя і за
соби їх подолання та запобігання;

• результативність вихован
ня школярів.

У цілому фундаментальні дос
лідження проблем сучасного ви
ховання повинні дати відповідь 
на питання як відповідає теорія 
виховання на запити сучасного 
суспільства з урахуванням знань, 
одержаних останнім часом у сфе
рі соціальних наук, забезпечити 
можливість оптимального поєд
нання традицій і інновацій у ви
хованні, приділивши особливу 
увагу співвідношенню зовнішніх і 
внутрішніх факторів у виникнен
ні інновацій як соціально-педаго
гічного феномена у сфері вихо
вання. Слід визначити теоретичні 
засади опрацювання сучасних 
моделей виховання в умовах ди
версифікації освітнього простору.

Серйозних фундаментальних 
досліджень потребує проблема 
можливості й доцільності раціо
нального використання зарубіж
ного досвіду, перенесення тих чи 
інших інновацій на вітчизняний 
ґрунт. Безоглядна орієнтація на 
західноєвропейські та амери
канські моделі освіти українських 
педагогів останнім часом виявила 
свою повну неспроможність.

Уперте нав’язування Міні
стерством освіти і науки України 
вищій школі кредитно-модуль
ної системи навчання наштов
хнулося на категоричне нес- 
прийняття її найбільш кваліфі
кованою частиною педагогів. До 
того ж практичний досвід за
стосування цієї системи і спе

ціальні дослідження показали 
низьку її ефективність. Студент 
більше думає про набір кредитів, 
ніж про здобуття ґрунтовних 
знань та умінь застосовувати їх у 
професійній діяльності. Тоталь
не зовнішнє тестування випу
скників школи з метою боротьби 
з корупцією показало, що нас
правді воно створює сприятливі 
умови для хабарництва і нега
тивно вплинуло на якість роботи 
школи. Водночас було б непра
вильно й небезпечно цілком від
мовитися від зарубіжного досві
ду. Вітчизняна педагогічна думка 
традиційно відзначалась висо
кою сприйнятливістю до плід
них зарубіжних ідей і пошуків. 
Правильна установка на зміц
нення національної гідності й 
збереження унікальних націо
нальних традицій у галузі куль
тури й освіти не повинна вести 
до розвитку ізоляціоністських 
тенденцій. Всесвітня історія пе
дагогіки переконливо свідчить, 
що «педагогічна автаркія» ніде й 
ніколи не приносила користі 
вітчизняній освіті. Але творче 
освоєння кращого зарубіжного 
досвіду вимагає від педагогів ви
сокої методологічної культури й 
чіткого розуміння вітчизняної 
специфіки. Тут абсолютно не
прийнятне поверхове копіюван
ня чужого досвіду. При всьому 
інтересі до зарубіжного досвіду 
вирішальна роль має належати 
вітчизняній парадигмі оновлен
ня освіти, яка всебічно враховує 
неповторну своєрідність акту
альних соціальних і культурних 
завдань, що стоять нині перед 
Україною.

Одна з ключових проблем ос
віти, які вже давно чекають фун
даментальних досліджень, -  ба
гатогранний процес підготовки 
сучасного педагога і як професі
онала, і як особистості.

Зрозуміло, що коло актуаль
них педагогічних проблем, які 
вимагають фундаментальних 
досліджень, не обмежується 
зазначеними вище. Нині перед 
педагогічною наукою відкри
вається багатомірний простір 
нових фундаментальних педа
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гогічних проблем, що передба
чають і глибинне теоретичне ос
мислення, і значне розширення 
експериментальних праць.

Досі ми говорили про темати
ку, об’єкт і предмет фундамен
тальних досліджень. Але не 
менш важливим є питання як ор
ганізувати фундаментальне педа
гогічне дослідження. Основний 
недолік сучасних педагогічних 
досліджень в Україні — дрібно- 
тем’я, локальне опрацювання 
окремих часткових питань, їх пе
реважно монодисциплінарний 
характер. А освітні проблеми ма
ють переважно комплексний ха
рактер, і їх розв’язання повинно 
бути синтезом наукового знання 
різних наук. Педагоги, психоло
ги, фізіологи, соціологи, культу
рологи і представники інших 
наук ведуть дослідження ізольо
вано один від одного. Поодинокі 
спроби організувати комплексні 
дослідження найчастіше виявля
ються невдалими, оскільки ви
хідний задум не мав справді між
дисциплінарної об’єднавчої ідеї і 
його втілення не передбачало ор
ганізації дослідження на єдино
му дослідно-експериментально
му майданчику.

Ігноруються системотвірні 
функції педагогіки -  єдиної нау
ки, яка вивчає освіту системно й 
цілісно, в єдності всіх її складо
вих компонентів. Міждисциплі-

нарність — найважливіша вла
стивість фундаментальних нау
кових досліджень і треба все ро
бити для того, щоб забезпечити 
їх комплексний характер.

Потрібні гнучкі форми інте
грації зусиль різнопрофільних 
спеціалістів для розв’язання 
фундаментальних теоретичних 
проблем. Такі інтегративні, між
дисциплінарні форми організа
ції фундаментальної науки поки 
що не набули належного поши
рення в Академії педагогічних 
наук України. Її нинішня струк
тура не передбачає комплексної, 
кросдисциплінарної взаємодії.

Однією з основних проблем 
розвитку фундаментальних пе
дагогічних досліджень є пробле
ма їхнього фінансування. Без 
мотивації не буде розвитку, і 
важко сподіватися на залучення 
до науки талановитої молоді, на 
досягнення значущих наукових 
результатів. Діюча система фі
нансування в основному зорі
єнтована на окремі теми при
кладних досліджень і розробок, 
які виконуються в рамках однієї 
навчальної дисципліни.

Бюджетні засоби, що виділя
ються на науково-дослідну ро
боту, розпливаються по сотнях 
розрізнених тем і не концентру
ються на розв’язанні пріоритет
них фундаментальних проблем 
освіти і науки.

ОСВІТА -  
XXI СТОЛІТТЯ

Досвід розвинутих країн сві
ту переконує, що найкращим 
типом фінансування сучасної 
фундаментальної науки є систе
ма ґрантового розподілу засобів. 
Гранти — це щорічні грошові су
ми для виконання фундамен
тальних досліджень, які виділя
ються здебільшого на конкурс
ній основі й на відміну від пози
ки не повертаються.

Результативність фундамен
тальних педагогічних дослі
джень істотно залежить від ко
ординації зусиль науковців Ака
демії педагогічних наук України 
з десятками кафедр педагогіки, 
які функціонують у педагогіч
них і класичних університетах, 
інститутах країни. На жаль, усі 
ці кафедри, як і лабораторії 
НДІ, працюють за своїми пла
нами, як правило, пов’язаними 
з тематикою завідуючого даним 
підрозділом. А він, як би зов
нішньо не змінювалася темати
ка, розвиває через своїх співро
бітників, викладачів, аспіран
тів, докторантів звичайно ту 
тему, яка лежала 15—20 років на
зад в основі його власної дисер
тації.

Такий стан справ потрібно 
змінювати. Усі наукові співтова
риства повинні вийти на 
розв’язання ключових, фунда
ментальних для розвитку педа
гогічної науки і школи проблем.

Ольга СУХОМЛИНСЬКА

Патріотизм як цінність: 
погляд на історію 

і сьогодення

І в історії, і в сьогоденні погляди на патріотизм як суспільний і 
моральний принцип, його тлумачення та складові істотно різ
няться залежно від епохи та політико-ідеологічних уподобань. 
Це відбувається тому, що тема, проблема патріотизму є з-поміж ін

ших моральних категорій і принципів надзвичайно ідеологізова- 
ною. І як би ми не намагалися обійти, уникнути, применшити цю 
ідеологізацію, вона іманентно чи явно пов’язана з цілим комплек

сом ідеологічних, політичних, 
моральних, соціальних складо
вих, притаманних патріотизму 
як моральному принципу.

Щоб краще зрозуміти ни
нішні процеси, звернемося до 
генези розвитку патріотизму в 
контексті соціально-педагогіч
ної динаміки, живої конкрети
ки. Але перед тим, як перейти 
до історії, нагадаємо первинне 
тлумачення цього поняття, яке 
поступово наповнювалося різ
ними складовими.

Так, поняття «патріотизм» 
прийшло до нас із грецької мо
ви з часів античності (patriotes — 
співвітчизник, patris — батьків-
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