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ПОБУДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Підвищення ефективності педагогічної науки зазвичай пов’язано 
зі збільшенням кількості і поліпшенням якості проведения науко
вих досліджені» з актуальної проблематики, з пошуісамй шляхів і 
засобів впровадження 1* результатів? практичну діяльність педа
гогів. Щодо співвідношення результатівледагогічних досліджень І 
стану педаготноїтеорйГ, то̂ де питання, звичаіЦо,»е цікавить те
оретиків педагогіки. Турбота про педагогіку як систему знань ви
яв ляється л ише при перегляді програм І Ку|З^ ВИІ40ЇШК<ІЛИ * обго
воренні підручників, курсі» декцїй тощо .&ішз|рьтатІ педагогічна 
теорія, не пер«н8^аіаед*уфі$^І̂  
теоретиків, ! '

Семен Гончаренко

Парадоксальна і тривожна ситу
ація склалася з педагогічною тео
рією в педагогічній науці України. 
З одного, боку, формальні показ
ники — сотні захищених за роки 
незалежності кандидатських і док
торських дисертацій з педагогічних 
наук, багато опублікованих моно
графій і десятки нових підручників 
педагогіки, нові наукові і навчальні 
підрозділи педагогічного профілю 
у вищих навчальних закладах — 
свідчать про поступальний розви
ток педагогічного знання. Та, з 
іншого боку, при загальному підви
щенні середнього рівня освіченості 
в зростанні кількості досліджень 
знижується культура наукового 
мислення,
тичнийрівень роботидослщннюв.

непотрібність і відірваність від 
життя теорії навчання.

Погане розуміння багатьма̂  нау
ковими й освітянським^ чиндвнй- 
ками важливості педагогічної теорії 
д ля практики приводить до Пере
більшення рблі емпірично спосте*- 
режуваного Досвіду, узагальнення 
якого не може бути кінцевою ме
тою наукового пізнання в педа
гогіці. Ігнорування всього того, що 
виходить за межі спостережувано
го, поспіх в оголошенні теоретич
них побудов «схоластикою», згубні 
не лише для теорії, а й для прак
тики, оскільки позбавляють її 
міцної наукової основи. Усклад
нює ситуацію й прагнення отри
мати негайні практичні результат 
ти; заклики творити «практичш*- 
орієнтовану» педагогіку при цьо
му забувають стару істину про те, 
що немає нічого практичнішого, 
ніж хороша теорія.

Останнім часом модним стало 
прагнення замінити сучасну нау
кову педагогіку так званою народ
ною педагогікою. Безперечно, 
цінні практичні знахідки людства 
треба враховувати в кавчанні, 
особливо у вихованні підростаю
чого покоління. Але в результаті 
одноголишеузагальненняпрак-

фундаментальних принципів, які 
допускають виведення нових оди
ниць знання, або в ролі різних 
форм вийідкогб знанкя. Але тео
рія - це Не Лише система! відомих 
зНань^а й кетод одержання но
вих у тій самій предметній галузі. 
Будь-яка галузь наукового знан
ня може плідно розвиватися за 
умови, що її теорії є методом 
одержання нового знання і прак
тичного перетворення дійсності. 
Нове знання — як вірогідний ре
зультат дослідження — входить до 
складу теорії.

Збагачення педагогіки як науки 
відбувається різними шляхами: те
оретичне опанування її основних 
завдань, категорій і закономірно
стей, проведення фундаменталь
них досліджень теоретичного, ек
спериментального й історико-пе- 
дагогічного характеру, вивчення й 
узагальнення досвіду вчителів, ви
користання методів і результатів 
інших наук. Однак ще не створе
но науково обґрунтовану, логічно 
послідовну педагогічну теорію, 
хоча основні її принципи давно 
опрацьовано, перевірено життям і 
утворено її активний науковий по
тенціал.

Педагогіка в її еучасцфїйу̂  стані

стематизувати вже здобуті знання, 
осмислити й узагальнити багатю
щий досвід попередників і лише 
після цього рухатися далі. Та сьо
годні обсяг набутих знань такий ве
ликий, що традиційні методи 
їхнього опису вже недостатні. Успіх 
такої діяльності визначає велика 
попередня робота, пов’язана з ана
лізом і систематизацією наявних 
знань для їхнього введення до пе
дагогічної науки.

Усі педагогічні дослідження ма
ють удосконалювати практику. Але 
результати дослідження втілюють-* 
ся в практику двома шляхами; а) 
безпосередній, коли одержані вис
новки окремо адресуються вчите
лю, вихователю; б) опосередкова
ний, коли результати вводяться в 
тому чи Іншому вигляді в теорію, 
збагачують або перебудовують її і, 
вже ставши частиною цієї теорії, 
разом з щю впливають на практи
ку. Якщо перший шлях швидко 
використовує результати дослі
дження, то другий — має переваги 
глибини і ґрунтовності. *

Для розвитку педагогічної науки 
величезне значення має процес су
часного, змістовного введення в неї 
результатів фундаментальних педа
гогічних досліджень. При цьому 
треба мати на увазі дослідження в 
галузі загальної педагогіки, історії 
педагогіки, педагогічної психології, 
вікової фізіології, методик вивчен
ня деяких навчальних предметів.

Проблема поєднання фундамен
тальних і прикладних досліджень у 
педагогіці дуже серйозна і заслуго
вує детального розгляду. Ми роз
глянемо її лише частково, у зв’язку 
з поширенням серед сучасних пе
дагогів хибної думки про те, що 
педагогіка є лише прикладною на-

Конференція

ВИЩА ОСВІТА ЛЮДЕЙ 
І  ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ

(Закінчення. Початок на стор. 1,4)

терні дітей-інвалідів «Мальва» 
(м. Стрий, Львівська обл.); С. 
Андрійчук, асистент кафедри за
гальної та соціальної педагогіки 
Чернівецького національного ун
іверситету їм. Ю. Федьковича; 
К. Слинявчук, національний ди
ректор Всеукраїнської громадсь
кої організації інвалідів «Спеці
альна олімпіада Україні!» 
(м. Київ); Л. Сістук, голова 
Громадської організації «Това
риство інвалідів дитинства ДЦП 
«Надія» (м. Сімферополь); 
С. Оруес, головний лікар Дитя
чого спеціалізованого клінічно̂  
го санаторію «Хаджибей» Украї
нського центру санаторно-курор
тної реабілітації та соціальної 
адаптації дітей з органічним ура** 
женням нервової системи (м. О- 
деса) та ін.

Учасники конференції розгля
нули теоретичні аспекти питань, 
пов’язаних з наданням вищої ос
віти молодим людям з обмеже
ними психофізичними можливо
стями.

Так, В. Щеколодкін, декан 
спеціалізованого факультету для 
студентів-інвалідів КГУ, акцен
тував увагу присутніх на інно
ваційній системі та моделі вищої 
освіти для людей з порушенням 
здоров’я. Він зазначив, що нині 
використовується п’ять, таких 
моделей.А саме: спеціалізована, 
дистанційна, інтегрована, інклю-
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точний рівень роботидосяідннків.
Ситуація, що склалась у педа

гогічній науці України, зумовле
на комплексом причин: екрномі- 
чних, соціальних, психологічних. 
Не останню роль відіграє зміна 
статусу вченого, його невизначе- 
ний стан у сучасному українсько
му суспільстві. Але найважливі
шою іманентною причиною того, 
що відбувається, є трансформації 
в самій педагогічній науці, істотні 
зрушення в ЇЇ структурі і змісті, 
які дуже часто не знаходять свого 
відображення на теоретичному 
рівні. Занадто часто серйозні су
часні педагогічні проблеми (філо
софія освіти, її неперервність, де
мократизація, фундаментал ізація, 
гуманізація, стандартизація, 
інформатизація, технологізація, 
«підручникотворення» тощо) роз
глядаються на прагматичному, а 
іноді побутовому рівні. В резуль
таті, не усвідомивши глибинних 
змін наукового поля, вчені опи
няються на узбіччі сучасної мето
дологічної культури досліджень, 
не дають відповідей на багато за
питів педагогічної практики, не 
допомагають в модернізації 
вітчизняної освіти.

А проте тенденції в модернізації 
системи освіти до прагматизму? 
технологізації й інформатизації 
процесу навчанйя загрожують 
внутрішній єдності й цілісності 
педагогічної науки, можуть при
вести до помилкового поділу її на 
ізольовану, відірвану від живої Пе
дагогічної практики теорію на-г 
вчання і рецептурну методику 
вивчення основ наук. Якщо по
вірити деяким новоявленим 
українським теоретикам педаго
гіки, «спеціалістам» з філософії 
освіти, то дидактика як теоретич
на основа методичної науки, яка 
не бере безпосередньої участі в 
одержанні рецептів практичної 
діяльності, здається непотрібною. 
На жаль,* з емпіризму практичних 
методик навчання часто робить
ся висновок прЬ схоластичність,

одного лише узагальнення прак
тичного досвіду не можна створи
ти сучасну педагогічну теорію.

Науковий статус і соціальний 
престиж тієї чи іншої науки бага
то в чому залежать від рівня опра
цьованої в ній теорії як вищої, 
найбільш розвинутої організації 
наукового знання, яка дає цілісне 
уявлення про закономірності й 
істотні зв’язки певної галузі 
дійсності — об’єкта теорії.

Цілісне уявлення про навчально- 
виховний процес, яке дає педаго
гічна теорія, слугує необхідний орі
єнтиром для наукової і практичної 
роботи. Теорія, яка розглядає пе
дагогічну дійсність цілісно, в 
єдності всіх її компонентів, — це 
основа проектування і перетворен
ня навчально-виховного процесу. 
Тому розвиток і поглиблення знан
ня є важливим для підвищення на
укового рівня педагогіки та її впли
ву на освітню практику, особливо 
в період перетворення і модерні
зації. Теорія — це еталон для оцін
ки педагогічних інновацій — пози
тивних і негативних. Удосконален
ня педагогом-практиком своєї 
діяльності потребує її осмислення 
з теоретичних позицій. Педагогіч
на теорія дає йому матеріал для роз
думів, для самоаналізу, отже, може 
вплинути на практику не тільки 
опосередковано.

Теорія — це система знань, яка 
має логічну структуру і характери
зується внутрішнім зв’язком її ком
понентів, в якій у поняттях, зако
номірностях руху і переходу з од
ного стану в інший відображаєть
ся певна галузь об’єктивної 
дійсності. Теорія розвивається 
складним шляхом, причому важ
лива роль належить виявленню но
вих фактів і ідей, їх розкриттю і 
побудові на їх основі нових кон
цепцій. Вона, як і наука в цілому, 
поповнюється, поглиблюється і 
змінюється під впливом наукових 
відкриттів, узагальнення практики.

У теорії як системі знань кожне 
нове знання має знаходити своє 
місце. Воно може бути або в ролі

Педагогіка в її сучасному стані
— впорядкована сукупність знань, 
яка відображає процеси вихован
ня, навчання й розвитку і дає мож
ливість успішно спрямовувати їхній 
рух. Однак цю можливість ще не 
повною мірою реалізовано. Одна з 
причин у тому, що сучасну теорію 
педагогіки в розгорнутому змісті ще 
не представлено в систематичному 
науковому викладі. Результати ве
ликої кількості виконаних науко
во-педагогічних досліджень по
вільно і непослідовно вводять у пе
дагогічну теорію. А теоричні питан
ня процесу цього введення не при
вертають уваги вчених.

Цінність результатів наукового 
дослідження полягає в тому, чи пра
вильно вони виражають законо
мірності розвитку об’єктів, які вив
чаються, і чи корисні вони для 
практики. Педагогіка не повністю 
характеризується цими якостями. Її 
категоріальний склад не відрізняєть
ся чіткістю й опрацьовується слаб
ко. І ще одне принципове питання, 
пов’язане з потенціалом педагогіч
ної науки, з її теоріями. В розвитку 
педагогіки можна виділити два на
прями: перспективний і ретроспек
тивний. Обидва взаємопов’язані. 
Перший орієнтується на одержан
ня нових знань, опрацювання інно
ваційних технологій в освіті. Дру
гий спрямований на систематиза
цію й аналіз уже напрацьованого 
матеріалу.

Одна з основних причин по
вільного розвитку педагогічної на
уки Полягає в тому, що вона не
достатньо «консервативна», слаб
ко використовує метод ретроспек
тивного аналізу діяльності своїх 
учених. Тут не мається на увазі 
історія педагогіки. Йдеться про на
укознавчий підхід, про врахуван
ня напрацьованого матеріалу з по
зиції методології науки Сьогодні 
в розвитку педагогіки домінує пер
спективний напрям — погляд у 
майбутнє  ̂Але шлях у майбутнє не
можливий без освоєння і розвит
ку наявних здобутків, беіз наступ
ності. Йа цьому етапі важливо си-

педагдгіка є лише прикладною на
укою, завдання якої — нібито не в 
самостійному дослідженні, а в 
«прикладанні» знань, запозичених 
з інших наук: психології, філософії, 
соціології тощо, до розв’язання зав
дань освіти. Цим самим запере
чується право педагогіки на власне 
теоретичне і взагалі наукове знан
ня. Жодна із суміжних з педагогі
кою наук не вивчає педагогічну 
дійсність цілісно і спеціально, в 
єдності всіх її компонентів. Тому 
при такому підході не може бути 
цілісної фундаментальної основи 
для вдосконалення практики (су
часний стан освіти це підтверджує).

Педагогіка — відносно само
стійна наука, яка поєднує фунда- > 
ментальну і прикладну (науково- 
теоретичну і конструктивно-техні
чну) функції. Педагогіка з усіма її 
галузями і проблемами сама про
водить фундаментальні досліджен
ня педагогічної діяльності. Т|акі 
дослідження мають на меті розк
рити суть педагогічних явищ, знай
ти глибинні, приховані основи пе
дагогічної дійсності, дати її науко
ве тлумачення. В результаті цього 
створюється теорія змісту освіти, 
теорія методів і організаційних 
форм тощо.

Сучасний розвиток педагогіки 
не можна відривати від нових те
орій, таких, як синергетика, теорія 
інформації, кібернетика. Однак не 
можна погодитися і з спробами 
прямого перенесення їх в педаго
гіку, механічного застосування 
відповідної термінології. Тим 
більш неприпустимо в погоні за 
модними ідеями і методами вести 
розмови про заміну «застарілої» Пе
дагогіки з її педагогічним аналізом 
освітніх реалій «філософією осві
ти» з її «філософствуванням» про 
освіту. Але це предмет окремої роз
мови.

Семен ГОНЧАРЕНКО, дійсний 
член АПН України

дистанційна, інтегрована, інклю
зивна, комплексна навчально- 
реабілітаційна. Ці моделі розрі
зняються за формами організації 
навчального процесу. Але об’єд
нує їх спрямованість на створен
ня сприятлеивих умов для здо
буття вищої освіти людьми з 
інвалідністю, що надає можли
вості самовизначення, самореа-1 
лізації й отримання гідного місида 
в соціумі.

«Неможливо обминути увагою 
і питання професійної орієнтації
-  однієї з важливих складових 
соціалізації інвалідів», — наго
лосила Ґ. Кучер, депутат Черка
ської обласної ради. Вона зосе
редила увагу присутніх на пи
танні майбутнього працевлашту
вання людей з обмеженими 
можливостями. На думку Гали
ни Кучер, це мбжливо лише за 
умов тісної взаємодії з Міністер
ством праці та управлінням з 
працевлаштування населення, 
забезпечення стабільної зайня
тості на ринку праці студентів- 
інвалідів по закінченні ними ви
щих навчальних закладів.

Картину сучасного стану і пер
спективи розвитку системи 
підготовки кадрів-дефектологів 
представила С. Федоренко. Вона 
висловила думку про впровад
ження курсу «Коррекцкйна педат 
гогіка» в вищих навчальних зак
ладах, що готують спеціалістів 
педагогічного напряму.

Учасники конференції реко
мендують розглянути можливість 
та об’єднати зусилля на створен
ня Ради вищої освіти інвалідів 
(РВОІ) з участю урядових і гро
мадських організацій, фондів, 
закладів освіти, виконавчої вла
ди на місцях, бізнес-структур, 
метою якої було б забезпечення 
соціально?, фінансової, освіт
ньої, психологічної та медичної 
підтримки т реабілітації молодих 
людей-інвалідів.

Микола ЄВТУХ, 
академік АПН України


