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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АПН УКРАЇНИ

МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
ФУНДАМЕНТАЛЬНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ -  ПОТРЕБА ЧАСУ

Криза сучасної системи освіти, яка є складовою частиною глобальної цивіліза- 
ційної кризи початку XXI ст. значною мірою зумовлена вузькодисциплінар- 
ними установками сучасної освіти, відчуженням її іуманітарних і природничо- 
наукових компонентів. Як наслідок цього -  фрагментарність бачення люди
ною реальності, що в умовах народження постіндустріального інформаційно
го суспільства не дає людям адекватно реагувати на загострення енергетичної 
і екологічної кризи, девальвацію моральних норм і духовних цінностей, ка
лейдоскопічність зміни технологій, нестабільність політичної і економічної си
туації. Сьогодні під лавиною інформації ми страждйсмо від нездатності охо
пити комплексність проблем, зрозуміти зв'язки і взаємодії між речами, які пе
ребувають для нашої сегментованої свідомості в різних сферах.

• професійної, технічної, гуманітарної, але,
зрозуміло, неоднаковою мірою. Особливо ва
жливою. є фундаменталізація професійної і 
технічної освіти, оскільки традиційно увага 
акцентувалася на спеціальній підготовці, а 
проблеми духовного розвитку занадто часто 
відходили на другий план.

Фундаментальність освіти сьогодні є осно
вою професійної гнучкості, зумовленої по
стійними змінами в технології виробництва, 
в змісті професійної діяльності кваліфікова
ного робітника, техніка чи інженера на поча
тку третього тисячоліття, вимогами сучасно
го ринку праці.

Професійне навчання, яке виключає ду- 
ховно-моральну складову і орієнтується ли
ше на передачу максимального обсягу 
знань і опанування виробничих технологій, 
не забезпечує професійної успішності спеці
аліста і неминуче веде до кризи соціально- 
культурної і особиетісної ідентичності. 
Професійне навчання ефективне лише тією 
мірою, якою йому »дається пробудити в лю
дині людське (її духовність, волю дб самост- 
ворення, інтерес до самопізнання і самови
значення).

Людство вступило в постіндустріальний 
період свого розвитку, коли майже цсі виро-
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дійсний член АПН України

У пошуках шляхів розв’язання як глоба-

Водночас зростає роль предметів гумані
тарного циклу. А далі може відбуватися 
швидка й ефективна спеціалізація. Напри
клад, щоб набути практично майже будь- 
якої виробничої професії, «фундаменталь
но» грамотній людині достатньо пройти чо- 
тири-п’ятимісячну виробничу перепідготов
ку. А якщо вона раніше мала вузьку профе
сійну підготовку, то шлях для неї є значно 
складнішим і довшим.

Прихильники фундаменталізації профе
сійної освіти вбачають особливу небезпеку 
її кризи в дегуманізації освіти під тиском 
індустріального технократизму й ринково
го утилітаризму. Професійна освіта втра
чає гуманістичний сенс (тобто орієнтацію 
на розвиток особистості професіонала), як
що перетворюється в утилітарне научіння 
вузького спектра професійних знань і 
вмінь. І чим дійовішим стає научіння на 
основі застосування найновіших навчаль
них технологій, тим менше професійна 
освіта зберігає гуманістичне спрямування. 
Однак у гуманістичному розумінні вона є 
не просто научінням. Завдання научіння, 
звичайно, простіше порівняно з пробле
мою професійної освіти людини у всій пов
ноті її життєдіяльності.

У нових соціальних і економічних умовах 
нове розв’язання має дістати суперечність, 
яка завжди існувала між фундаментальною і 
вузькопрактичною професійною підготовко- 
ю. Орієнтація сучасної професійної школи 
на підготовку вузьких професіоналів відо
бражає рівень розуміння соціального захис
ту особистості в попередні десятиріччя.

Нині ситуація істотно змінюється. Реаль
но захищеною в соціальному відношенні мо
же бути лише широко, «фундаментально *

но-логічне мислення, а друга -  за інтуїтив
но-образне, і якщо одна з них не працює і не 
розвивається, то людина перетворюється в 
дебіла.

Фундаменталізацію професійної освіти 
не можна зводити лише до механічного збі
льшення обсягу вивчення математики, при
родничих, технічних і суспільних наук. 
Фундаменталізація освіти спирається, по- 
перше, на системне, цілісне засвоєння мате
ріалу всіх предметів навчального плану і 
набуття учнями чи студентами необхідних 
практичних навичок застосування теорети
чних знань і, по-друге, на створення в учнів 
і студентів внутрішньої потреби, мотивації 
в саморозвитку й самоосвіті протягом усьо
го активного життя.

Фундаментальна професійна освіта XXI 
ст. повинна мати смислотвірним стержнем 
етичну домінанту: знання мають проходити 
не лише через розум учня чи студента, але й 
через серце. Знання, не пропущені через се
рце, можуть стати жахливими. Звичайно, 
це не має нічого спільного з мріями освітян
ських і наукових ̂ чиновників запровадити 
вивчення моральних проповідей «будівни
ка капіталізму» у вигляді курсу марксист
ської етики.

Постіндустріальне суспільство ставить 
підвищені вимоги до особистісних якостей 
громадян, впливаючи на всі сторони життя 
сучасної людини. Мова йде не просто про 
підвищення рівня професійної освіти, а про 
формування іншого типу інтелекту, мислен
ня, ставлення до виробничо-Фехнічних, соці
альних, інформаційних реалій  ̂ які швидко 
змінюються.

Постіндустріальне суспільство вимагає 
змінити смисл і характер професійної осві-
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туації. Сьогодні, під лавиною інформації ми страждаємо від нездатності охо
пити комплексність проблем, зрозуміти зв'язки і взаємодії між речами, які пе
ребувають для нашої сегментованої свідомості в різних сферах.
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У пошуках шляхів розв’язання як глоба
льних проблем, так і забезпечення насущ
них проблем особистості в розвинутих краї- 

. нах світу дедалі частіше звертаються до реа
лізації принципу фундаменталізації освіти.

Враховуючи важливість і гостру актуаль
ність фундаменталізації освіти, ЮНЕСКО 
ще в 1994 році виробило спеціальний мемо
рандум з цієї проблеми. В цьому документі 
наголошуєтеся, що лише фундаментальна 
освіта дає т*цсі знання,, які створюють мож
ливість орієнтування в будь-якому новому 
середовищі і є універсальними по суті. Фун- 
дамецталізація освіти забезпечує її особливу 
динамізуючу соціально-економічну й циві- 
лізаційну роль. Фундаментальна освіта оці
нюється як один з обов’язкових опорних фа
кторів національної безпеки, стійкого соціа- 
дьно-екрномічного розвитку, забезпечення 
країні і її народу гідного статусу в світовому 
людському співтоваристві, яке переходить 
від протистояння, конфронтації до зближен
ня і співробітництва з багатьох глобальних, 
регіонадьцих і міжнаціональних проблем.

Фундаментальний характер освіти є од
ним з пріоритетів Болонського процесу. Всу
переч необгрунтованим побоюванням, ухо- 
дження до європейського освітнього просто
ру може лише сприяти фундаменталізації 
вітчизняної освіти. Принцип фундаменталі
зації стосується всіх видів освіти:

професійної, технічної, гуманітарної, але, 
зрозуміло, неоднаковою мірою. Особливо ва
жливою. є фундаменталізація професійної і 
технічної освіти, оскільки традиційно увага 
акцентувалася на спеціальній підготовці, а 
проблеми духовного розвитку занадто часто 
відходили на другий план.

Фундаментальність освіти сьогодні є осно
вою професійної гнучкості, зумовленої по
стійними змінами в технології виробництва, 
в змісті професійної діяльності кваліфікова
ного робітника, техніка чи інженера на поча
тку третього тисячоліття, вимогами сучасно
го ринку праці.

Професійне навчання, яке виключає ду- 
ховно-моральну складову і орієнтується ли
ше на передачу максимального обсягу 
знань і опанування виробничих Технологій, 
не забезпечує професійної успішності спеці
аліста і неминуче веде до кризи соціально- 
культурної і особистісної ідентичності. 
Професійне навчання ефективне лише тією 
мірою, якою йому вдається пробудити в лю
дині людське (її духовність, волю до самост- 
ворення, інтерес до самопізнання і самови
значення).

Людство вступило в постіндустріальний 
період свого розвитку, коли майже вбі виро
бничі технології ґрунтуватимуться на так 
званих нанотехнологіях, тобт^на елементах 
електроніки розміром Ю*3 м. Це розмір ато
ма, тобто буквально з окремих атомів чи МОт 
лекул конструюватимуться чіпи, елементні 
бази складного сучасного приладу. Швидко^ 
дія зібраних елементів, наделемеїг^них бав, 
комплексів досягатиме 10м операцій*«** секу
нду, що дасть змогу володіти всією Іяфррма- _ 
цією в світі одночасно.

Зрозуміло, що країни, які володітимуть 
нанотехнологіями (навіть Японія сумніва
ється, чи потрапить вона до їх числа) дикту
ватимуть решті країн світу свої порядки і 
своє ставленця до реальності. До опанування 
нанотехнологій інтелектуальна, когнітивна 
і професійна підготовка молоді має здійсню
ватися на основі фундаментальної освіти.

Соціологи прогнозують,що вже через Ю 
років основними стануть професії, яких не 
існує сьогодні, і зникне багато нинішніх про
фесій. І  постіндустріальна стадія цйвіліза- 
ційногб розвитку вимагає підготовки саме до 
цих не існуючих сьогодні професій.

У Західній Європі, Яйонії, США вже по
чинає складатися освітня система, де шко
ла починає орієнтуватися на фундамента
льну освіту, традиційна природничо-нау- 
кова освіта набуває певного глобалістично- 
го відтінку.

ку. А якщо вона раніше мала вузьку профе
сійну підготовку, то шлях для неї є значно 
складнішим і довшим.

Прихильники фундаменталізації профе
сійної освіти вбачають особливу небезпеку 
її кризи в дегуманізації освіти під тиском 
індустріального технократизму й ринково
го утилітаризму. Професійна освіта втра
чає гуманістичний сенс (тобто орієнтацію 
на розвиток особистості професіонала), як
що перетворюється в утилітарне научіння 
вузького спектра професійних знань і 
вмінь. І чим дійовішим стає научіння на 
основі застосування найновіших навчаль
них технологій, тим менше професійна 
освіта зберігає гуманістичне спрямування. 
Однак у гуманістичному розумінні вона є 
не просто научінням. Завдання научіння, 
звичайно, простіше порівняно з пробле
мою професійної освіти людини у всій пов
ноті її життєдіяльності.

У нових соціальних і економічних умовах 
нове розв’язання має дістати суперечність, 
яка завжди існувала між фундаментальною і 
вузькопрактичною професійною підготовко- 
ю. Орієнтація сучасної професійної школи 
на підготовку вузьких професіоналів відо
бражає рівень розуміння соціального захис
ту особистості в попередні десятиріччя.

Нині ситуація істотно змінюєтеся. Реаль
но захищеною в соціальному відношенні мо
же бути лише широко, «.фундаментально» 
освічена людина, здатна гнучко церебудову- 
ватйнайрям і зміст сво^цроферійної,$«ль- 
ності у"зв’язку зі змінами виробничих техно
логій або вимог ринку праці г ;
' .Сьогодні $ідп&дае потреба у вузькій 

: «вадіфікадії в* традиційному професійно
му- розумінні, оскільки не^іає планового 
гойподарствагі державного розподілу ви- 
пускників професійної школи. Нині необ
хідно -готувати випускника прбфееійгі&ї 
школи не до роботи на конкретному робо
чому кїсці, а до галузевого ринку праці. 
Та й саме тлумачення поняття ♦кваліфі
кація* потребує перегляду й уточнення, 
оскільки воно істотно відрізняється від 
Прийнятого в більшості Європейських 
країн, зафіксованого в Лісабонській кбн- 
венції і Болонській декларації. В нас 
«кваліфікацією» досі називається не до
кумент про освіту І а Лише запис у Докуме
нті, який видається диплоков'айкм спеці
алістам. Сьогодні відпала потреба запису
вати в дипломі кваліфікацію, вузьку спе
ціальність і спеціалізацію.

Фундаменталізація професійної освіти 
означає, що підготовка «Технарів* високого 
рівня без гуманітарних знань і «ліриків* без 
природничо-наукової бази стає неможливо- 
ю. Бог створив мозок людини з двома поло
винами, одна з яких відповідає за раціональ-

родничих, технічних і суспільних наук. 
Фундаменталізація освіти спирається, по- 
перше, на системне, цілісне засвоєння мате
ріалу всіх предметів навчального плану і 
набуття учнями чи студентами необхідних 
практичних навичок застосування теорети
чних знань і, по-друге, на створення в учнів 
і студентів внутрішньої потреби, мотивації 
в саморозвитку^ самоосвіті протягом усьо
го активного життя.

Фундаментальна професійна освіта XXI 
ст. повинна мати смислотвірним стержнем 
етичну домінанту : знання мають проходити 
не лише через розум учня чи студента, але й 
через серце. Знання, не пропущені через се
рце, можуть стати жахливими. Звичайно, 
це не має нічого спільного з мріями освітян
ських і наукових чиновників запровадити 
вивчення моральних проповідей «будівни
ка капіталізму* у вигляді курсу марксист
ської етики.

Постіндустріальне суспільство ставить 
підвищені вимоги до особистісних якостей 
громадян, впливаючи на всі сторони життя 
сучасної людини. Мова йде не просто про 
підвищення рівня професійної освіти, а про 
формування іншого типу інтелекту, мислен
ня, ставлення до виробничо-Фехнічних, соці
альних, інформаційних реалій, які швидко 
змінюються.

Постіндустріальне суспільство вимагає 
змінити смисл і характер професійної осві
ти, спрямувати її зміст і методи на форму
вання умінь оперувати інформацією, володі
ти комп’ютерними технологіями, мислити 
професійно-прагматично.

Сучасне суспільство потребує професіона
лів, чиє мислення не обмежене лише спеці
альними знаннями; а має риси універсаліз
му, фундаментальності й духовно-моральну 
основу. Як цього досягти -  проблема сучас
ної професійної освіти. Якщо вона не роз
в’яже її, будуть нові Чорнобилі, аварії під
водних атомних човнів, Скнилівські траге
дії та інші техногенні й соціальні катастро
фи, розміри яких перевершать усе, що,нам 
поки що відомо.

Фундаменталізація професійної освіти є 
настійною вимогою часу, цивілїзацщнйм ви
кликом професійній освіті, на який треба 
відповідати. Фундаментальність знань випу
скників професійної шкоди має органічно 
поєднуватися з першокдасноір професійною 
підготовкою, з високою професійною куль
турою. Необхідно шукати шляхй розумного 
поєднання фундаменталізації освіти з її про
фесіоналізацією^ не протиставляючи їх одна 
одній, шукати шляхи запобігання дегу- 
маністичним, авторитарно-технократич
ним тенденціям.

Фото Поліни Яковенко


