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ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ З ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ У МЕТОДОЛОГІЇ
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У статті проводиться огляд закордонних досліджень освітніх концепцій з
навчання дорослих, які можна використовувати у методології філософії освіти під час
професійної підготовки молоді. Стисло описуються методологія феноменологічного та
трансформативного навчання й наводиться досвід Азіатсько-Тихоокеанського регіону з
опанування трансверсальних компетенцій.
Ключові слова: транскультурність, методологія освіти, трансформативне
навчання, феноменологічна методологія, людиноцентричність, трансверсальні
компетенції.

«У тому трагічному положенні,
перед обличчям якого опинилось
людство… ми повинні навчитись
мислити по-новому».
Маніфест Рассела-Ейнштейна
Актуальність. Освіті притаманна множинність вибору методологій і
сьогодні ми маємо змогу простежити це на різних континентахта та у різних
країнах. Їх багатоманітність йде від багатоманіття вимог та внутрішних
потреб освітньої сфери. Сучасні освітяни мають знати й можуть спиратись у
своїй роботі на різні філософсько-методологічні орієнтації в освітньому
процесі. Індивідуальність особистості освітянина та творчий пошук у
вирішенні потавлених задач забезпечує свій ориганальний вибір. Втім такий
вибір вимагає підвищення методологічної культури й вивчення проблем
філософії освіти.
Аналіз

досліджень
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публікацій.

Міжнародна

спільнота
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Всесвітньому конгесі в Сеулі зробила заклик об’єднати європоцентичну
філософію (філософія дії) та східну (названу філософією споглядання) в нову
трансверсальну, тобто універсальну концепцію. У цьому сенсі наголошувалось навіть про філософію планетарного альтруїзму в умовах глобалі© Малишева А.А., 2017,
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заційних змін. Трансверсалізм є переворотом у філософії, що вимагає уваги
до проблем комсмополітизму, світового громадянства, світової цивілізації,
культури, освіти і т.д. [1].
Методична база дослідження спирається на розробки західноєвропейських й американських дослідників В. Вельша, Ж.-П. Сартра,
Ф. Гваттарі, Ж. Дельоза, Чепик (R. Cepic), К. Роджерса, А. Маслоу, Р. Мей,
Т. Гордон, А.Т. Тименецкі, К. Шрага, М. Сандбозе, Е. Мьорфі, П. Фрейра,
Р. Бойда, Дж. Мезіроу, Ч. Хогана, К. Віснера, Дж. М. Діркса (J. M. Dirkx),
Р.В. Ларсена (V. Larsen), В.С. Волеса (W.S. Wallace), та азіатсько-тихоокеанських дослідників С. Яно (Satoko Yano), М. Вествела (M. Westwell), К.-Дж. Кіма
(Gwang-Jo Kim), С. Юмі Ямагaчі (S. Yume Yamaguchi) також для нашого аналізу
вельми важливими є філософські розвідки М.Д. Култаєвої, Н. Радіонової,
М.В. Триняк, Л.С. Горбунової, В. Андрущенка, І. Степаненко, І. Предборської,
А.В. Д’якова, О.А. Заболотної, А.С. Колесникова, А.А. Кузьмина, С. Клепка.
Мета статті полягає у дослідженні існуючих закордонних освітніх
концепцій, які можна використовувати у професійній підготовці молоді у
методології філософії освіти.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи багатоманіття напрямків та
течій у філософії освіти, спочатку пропонуємо зупинитися на методології
феноменологічної філософії освіти, ще відомій як людиноцентричній, це
дасть нам можливість зрозуміти європейський освітній підхід. Сьогодні
пошуки в області феноменологічної педагогіки повязуються з іменами таких
видатних психологів, як Карл Роджерс, Абрахам Маслоу, Роло Мей.
Феноменологія виникла на межі століть і була спробою осмислити
кризу европейської культури, вона сама по собі виступає кордоном у зміні
парадигм європейського мислення. Феноменологія відкрила можливісті
рефлексивно-дискриптивної філософії і у цьому криється її відмінність від
попередньої европейської культури, яка раціоналізувала, логізувала багатогранний процес життя й еволюції людського духу. Зявилась можливість
безкінечно багатоманітних видів людського досвіду. Педагог-феноменолог
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вирішує проблеми освіти особистості на шляху аналазу її індивідуальної
психіки та духу. Феноменологія як наука про свідомість, довзоляє більш
реалістично зрозуміти досвід свідомості особистості. Способи верифікації,
стверджені цією наукою, базуються на досвіді самої свідомості. Методологічно важливим для педагога є той факт, що кожний пізнавальний акт
визначається інтенцією свідомості, через це ні про які істини й знання,
незалежні від пізнаючого субєкта, мова у феноменології не йде. Досвід
кожної особистості є самоцінним, проявляється у інтенціональній сутності й
виявля себе, як феномен. Одночасно з цим феноменологія не ігнорує досвіду
інтерсуб’єктивності й загальної значимості.
У педагогіці традиційно багатий світ людської суб’єктивності
розкривається у системі «об’єкт-суб’єкт», «річ-особистість» й при цьому світ
може існувати відокремлено від духовності. Феноменологічний підхід
навпаки дозволяє нам висвітлити особисте життя у світлі «інтенціонального
Я», там де працює педагог-феноменолог, немає відокремленого від житття
«Я». Феноменологічні методики дозволяють побачити педагогу яким саме
чином працює свідомість студента, це дає змогу наблизитися до аналізу
духовного життя й свідомості студента, вона предстає як процес очевидності
переживання логічних знань. Сучасна феноменологія освіти концентується
навколо проблем людини, гуманізму, моральності й краси, дозволяє
наблизитися педагогу до такої освіти, де можливий зв’язок суб’єкта, що
пізнає з ним самим.
Як бачимо, феноменологічна методологія є шляхом до гуманістичної
педагогіки, педагогіки розвитку й особистісної орієнтації. Людиноцентрична
педагогіка безсумніву в тій чи іншій мірі вплинула на сучасні педагогічні
концепції й системи.
Трансформативне навчання намагається пояснити яким чином наші
очікування, що оформлюються у рамках культурного присвоєння й
передбачає, прямий вплив значень, що отримуються нами з нашого досвіду.
Трансформативне навчання пропонує пояснення зміни смислових структур
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на основі епістемології комунікативної теорії Габермаса. (Taylor,1993)
Цікавими є розробки в цьому напрямку Дж. Мезіроу, Р. Бойда, П. Фрейра.
Джек Мезіроу представляє модель раціональної трансформації (A Rational
Transformation), для нього сутність освіти для дорослих, розкривається через
такі цілі як «допомога особистості стати більш самостійно думаючою при
навчанні й веденні переговорів з власними цінностями, думками, й цілями
випереджуючи некритичні дії тих та інших». Джек Мезіроу наголошує, що
«створення специфічних знань, віри, ціннісних суджень, та почуттів
визначають інтерпретації досвіду» [4, 7].
Трансформативне навчання як індивідуація, модель запропонована
Робертом Бойдом й заснована на аналітичній глибинній психологічній роботі
К.Г. Юнга розкривається у межах контексту поведінки у малих групах [5]. Це
внутрішня подорож особистості, що пізнає себе, через процес розуміння за
допомогою рефлексії психічних структур (его, тіні, персони, колективного
несвідомого й т.д.) впродовж всього життя. Трансформативна подорож Бойда
це не серія раціональних проблем-рішень практик залежних від включеності
критичної рефлексії, але як процес розпізнання. Розпізнання є цілісною
орієнтацією, що веде до споглядального осяяння, особистісних розумінь й
бачень життя у відносній цілісності. Також варто зауважити, що погляди Бойда
на трансформативне навчання включає дослідження ролі несвідомого [6, 7].
Інтеграція трансверсальних компетенцій (позиціонуються як «неакадемічні») [2] в освітню політику та практику уроки Азіатсько-тихоокеанського досвіду представлені у звітних документах ЮНЕСКО. Звіти
висвітлюють досвід співпраці регіонального вивчення трансверсальних
компетенцій і освітню політику, цикли навчання у десяти країнах й економіку Азіатсько-Тихоокеанського регіону, проведених у рамках робочого
дослідження у 2014 році ERI-Net [8, 9]. Ознайомившись із ними можна
помітити, особливо у звіті Ю. Ямагачи, Н. Іномото, Ю. Ямамото представленому в Токіо у лютому 2016, що ефективними є інтегровані ідеї, програми і
реформи освіти, які проводяться у конкретному районі, школі, класі з
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конкретними цілями й задачами, вибудовані з конкретних методологічних й
психолого-педагогічних основ, конкретними, міркуючими й творчо працюючими вченими-дослідниками та вчителями практиками [9, 10].
Висновки. Жодна філософська методологія сьогодення не взмозі
в повній мірі задовольнити педагогів та суспільство, бо жодна теорія не є
самодостатньою. Втім творча та міркуюча особистість не може не враховувати позитивні вектори суспільного інтелектуального руху й філософського
процесу. Тому що це дає нам змогу виокремивши з описаного вище досвіду
ядро з кожної концепції та адаптувавши під феномени свідомості наших
співвітчизників створити нову стратегію, яку можна використовувати під час
підготовки та адаптації молодих фахівців та під час перепідготовки й
підвищення кваліфікації працюючих кадрів. Новизна методологій та методик, що розробляються та впроваджуються заключена у відкритті можливостей формування й функціонування цільної особистості у творчому досвіді
її «феноменології життя» з урахуванням викликів плинної сучасності, що
вимагають від особистості опанування трансверсальних компетенцій та
продовжувати своє навчання впродовж усього свого життя.
Зробивши огляд проведених досліджень у Азіатсько-Тихоокеанському
регіоні заснованих на концепції опанування трансверсальних компетенцій
бачимо, що в основі філософії освіти є стверджуючий пріорітет демократизму, гуманізму, свободи й культури.
Можна зробити висновок, що ідея транверсального вимірювання
розуму і культури стимульована, вочевидь, кризою ідеї глобалізації, яка
свого часу висунула на передній план цінності плюралізму та комунікації,
багатополярності світу і мультикультуралізму, рівноправності меншин, й
Інтернетом і його можливостями організації суспільства.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ В
МЕТОДОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Малышева
В статье рассматриваются зарубежные исследования образовательных концепций
по обучению взрослых, которые могут быть использоваными в методологии философии
образования во время профессиональной подготовки молодежи. Кратко описываюся
методология феноменологического и трансформативного обучения, а также опыт
Азиатско-Тихоокеанского региона по обучению трансверсальным компетенциям.
Ключевые слова: транскультурность, методология образования, трансформативное
обучение, феноменологическая методология, человекоцентричночть, трансверсальные
компетенции.
EDUCATIONAL CONCEPTIONS OF PROFESSIONAL PREPARING OF YOUNG
PEOPLE: METHODOLOGY IN PROFESSIONAL EDUCATION
А.А. Маlиsheva
Abstract. Article reviewed conception in other country’s in the field of adult education as
a powerful image for understanding how adults learn. It has attracted researchers and
practitioners: by C. Rodgers, A. Maslow, R. Mey phenomenology methodology in the field of
education (a human centered theory) the intent of this research is to come into a deeper
understanding of the role that the phenomenology can play in transformative learning at young
people profession preparing; «A Rational Transformation» by J. Mezirow and «Transformation
as Individuation» by R. Boyd, that contribute to our understanding of transformative pedagogy.
And a review of the empirical literature, also reveals a dearth of studies in this area in our
country, based on UNESCO reporting’s about «Integrating transversal competencies in
education policy and practice: How are teachers prepared/supported to facilitate acquisition of
transversal competencies». It is reflect particular vision for education and a conceptual
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framework for understanding how they learn. Both the vision – the overall aims and values
which guide our practices – and the conceptual framework represent sharp departures from what
many practitioners have traditionally held to be the aims and processes of adult learning. When
we seek transversal skills learning as the aim of what we do, we attend to processes of change
already at work within persons and communities. If we are invited into these lives and enter into
these processes, we may have some influence on what and how one learns, but it is important to
remember that being invited does not insure adult learning. What adults learning means and how
it is best fostered within formal learning settings varies considerably, depending on one’s
theoretical perspective. My purpose here is to explore an abroad adult educational conception
and provide a better understanding of how we can use them at young people profession preparing
in methodology of philosophy of education.
Key words: transcultural, education methodology, transformative learning,
phenomenology methodology, human centered, transversal skills.

