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філософських рефлексіях освіти і виховання другої половини XIX століття,
представлено аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано
розв’язання означеної проблеми; визначено, що цінним у цій площині є
звернення до освітньо-виховного досвіду педагогіки періоду другої половини
XIX століття – 1917 р.
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Становлення соціально-антропологічних ідей освіти і виховання другої
половини XIX століття – 1917 р. стало одним із способів гуманізації освіти і
виховання, укорінення особистісно-орієнтованого навчання, яке спирається на
принцип

природовідповідності,

культуровідповідності,

амбівалентності,

людиноцентризму, діалогізму, самопізнання, самовиховання та саморозвитку,
тощо. Одним із пріоритетних завдань освіти стало формування всебічно
розвиненої

особистості,

що

вимагає

спеціальної

організації

навчання

особистості, спрямованої на формування гнучкості мислення, ініціативності й
самостійності, творчих здібностей, соціально-моральних якостей, здатності
працювати й навчатися впродовж усього життя. У цій площині особливого
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значення набуває соціально-антропологічний підхід, що передбачає системне
використання даних усіх наук про людину та їх урахування в організації та
здійсненні освітнього процесу.
Означене спонукає до ґрунтовного аналізу й осмислення вітчизняної
соціально-антропологічної думки, спрямованої на виявлення провідних
аспектів та основних ідей в колі означеної проблеми в науковому осмисленні
феноменологів.
Особливо цінним у цій площині є звернення до освітньо-виховного
досвіду педагогіки періоду другої половини XIX століття – 1917 р., що
характеризується пошуками шляхів реформування системи освіти і виховання,
інтенсифікацією психолого-педагогічних досліджень, створенням і розвитком
нової педагогічної думки - педагогічної антропології, орієнтованої на
спеціальне вивчення людини для узгодження педагогічної теорії та практики з
людською природою.
Аналіз
розв’язання

останніх

досліджень

означеної

проблеми.

і

публікацій,

Різноманітним

де

започатковано

аспектам

проблеми

становлення соціально-антропологічних ідей освіти і виховання другої
половини XIX століття – 1917 р. присвячена значна кількість наукових
досліджень,

зокрема:

термінологічне

поле

педагогічної

антропології

(В. Андрущенко [12], А. Возняк [4] та ін.); історико-педагогічні розвідки
становлення

й

розвитку педагогічної

антропології

(В.

Мозговий

[8],

І. Матвійчук [6], М. Окса [9] та ін.); концепції філософсько-антропологічної
думки (В. Винниченко [3], М. Коцюбинський [5], Г. Сковорода [10],
Л. Українка [7], К. Ушинський [11] та ін.).
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