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Продуктивне обговорення питань, пов’язаних з обґрунтуванням і вибором 

перспективних шляхів стратегічного розвитку сучасної ППО, неможливе без чіткого 

розмежування як пропонованих і реально визначених освітніх парадигм, так і тих, які 

тільки розглядаються як гіпотетичні їхні варіанти. Інакше кажучи, повинні бути цілком 

чітко представлені власне підстави для типологізації й систематизації різних підходів, 

перш ніж можна буде говорити про їхні кваліфікації, оцінки, переваги, позитивні 

ознаки й недоліки, можливості й обмеження, а також про односторонності та 

ймовірний синтез або гармонізацію різних підходів у межах єдиного освітнього 

простору. Одним із показників, який свідчить про те, що ми маємо справу дійсно з 

освітніми парадигмами, а не просто з випадково виділеними рівнозначними 

теоретичними конструкціями й частково заснованими на них різними практиками 

організації й здійснення освітніх процесів, є очевидне протиставлення один одному 

самих підходів і їхньої побудови як альтернативних. Отже, ми можемо одержати чітко 

виражені категоріальні пари й мережу категорій, які дозволяють зрозуміти 

розходження цих підходів на рівні порівняння філософсько-онтологічних засад у 

розумінні сутності післядипломної педагогічної освіти. За кожною групою освітніх 

систем, виокремлених на такому підґрунті, можуть бути закріплені декілька концепцій і 

практик, які відрізняються одна від одної та відносяться до неї як до цілком певного 

категоріально доведеного парадигмального підходу, які таким чином набувають 

статусу його більш конкретних модифікацій. У свою чергу, в основу такої класифікації, 

побудованої на виокремленні протилежних підходів, можуть бути покладені різні 

категоріальні пари, наслідком чого є, на перший погляд, непорівнювальні один з одним 

і довільно виділені різні типи освітніх систем. 

Об’єднати їх в єдине, цілісне, системне уявлення через безпосереднє зведення в 

формально організовані рубрики навряд чи можливо. За словами Гегеля, так можна 

одержати лише «кістяк з наклеєними ярликами», а не живу й різноманітну системну 

єдність процесу ППО, що функціонує та розвивається, з усіма її суперечностями. Усе 

це вимагає використання логіки додатковості й систематичного сходження від 
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абстрактного до конкретного. Проміжним результатом на шляху до такого системного 

й теоретично конкретного уявлення можуть і повинні стати спроби синтезу 

протилежних підходів. Це пропонують і дослідники, які не враховують однобічні й 

упереджені позиції стосовно тих або інших порівнюваних варіантів розвитку ППО, а 

також ті, які намагаються побачити їхню половинчастість і обмеженість, та філософські 

онтологічні категорії, що дозволяють обґрунтувати можливість такого синтезу. 

Філософсько-методологічний аналіз процесу побудови та використання 

загального поняття «післядипломна педагогічна освіта» і всієї системи понять і 

розрізнень, які розгортають її складний зміст у логіці руху від абстрактного до 

конкретного як до єдності різнорівневих і різноманітних визначень, повинен 

починатися із застосування вихідних, а тому й найбільш фундаментальних, 

абстрактних онтологічних категорій. Ними в плані традиційно витлумаченого 

філософського аналізу є загальні категорії «буття», «ніщо» чи «небуття», 

«становлення». Їх використання конкретизують категорії «форма», «матеріал», 

«організованість», «зміст», а також можливі види їх синтезу в будь-якому типі буття й 

щодо процесу його становлення, функціонування та розвитку. 

У зв’язку з цим є вмотивованими зусилля деяких авторів починати аналіз проблем 

і завдань функціонування та розвитку сучасної ППО, зміну її якості, парадигмальних 

підстав у постановці цих проблем і завдань зі звернення до терміну «післядипломна 

педагогічна освіта» в контексті тих чи інших названих філософсько-онтологічних 

категорій. Однак зауважимо, що ці старання мають в основному випадковий, 

епізодичний та фрагментарний характер. Очевидно, це пояснюється належністю 

більшості авторів, які розглядають і обговорюють парадигмальні основи 

післядипломної педагогічної діяльності, до наукового корпусу представників 

педагогічної науки, які намагаються, перш за все, побудувати та аргументувати свої 

предметно-орієнтовані й прикладні, а тому більш конкретні й часткові онтології й 

концепції. Це призводить, у свою чергу, до необхідності уточнення різних окремих 

функцій або підфункцій сфери ППО, а також до виділення внутрішньої специфічної 

структури процесу ППО та освітньої діяльності як представленої, наприклад, 

характерними її видами, спрямованими на навчання, виховання, розвиток, формування 

різних типів здібностей, компетентностей та особистісних якостей тощо. При цьому 

зникає з поля зору спільна єдина системоутворююча функція післядипломної 

педагогічної освіти як загального феномена культури, а також як підсистеми в складі 

соціокультурної системи вцілому й як окремої сфери, що виділилася в полі людської 



3 
 

діяльності. А головне – ППО не розглядається як своєрідний феномен і особлива 

система в площині сукупних онтологічних категорій, що дозволяють наблизитися до 

розуміння її глибинної суті, отже, побачити витоки появи, справжнє місце й роль різних 

парадигм організації освітньої діяльності та можливості їх синтезу. Якщо ж дослідники 

й вдаються спеціально до змісту терміну «ППО» в плані загальних онтологічних 

категорій, то, як правило, розгляду та тлумаченню тут підлягають окремі категорії, 

висунення яких на перший план можна визнати як одне з джерел односторонніх 

парадигмальних орієнтацій у формуванні теорії, а потім і практики післядипломної 

освіти, пов’язаних насамперед як з вибором складу, так і особливою інтерпретацією 

змісту вихідних філософських категорій у процесі їх застосування до теорії й практики 

ППО. 

З якою з фундаментальних філософсько-онтологічних категорій спочатку ми 

можемо пов’язати поняття «ППО», якщо мати на увазі загальне смислове поле, що 

виникає в різних текстах, присвячених її змісту, а також різні контексти його 

вживання? Звертає на себе увагу досить часте специфічне застосування гранично 

абстрактної онтологічної категорії «становлення», оскільки ППО аналізується й 

досліджується представниками різних наук. Спочатку, головним чином як деякий 

процес і лише потім (істотно рідше) – як певний результат цього процесу, тобто як 

дещо стале чи якісно визначене наявне буття. Деякою мірою це звернення до категорії 

«становлення» саме сьогодні, мабуть, узгоджується із загальним поворотом некласично 

орієнтованих наук до вказаної категорії від натуралістично витлумаченої категорії 

«буття», яка передусім домінувала в «класичних» науках [3, с. 126]. З іншого боку, 

коли маємо на увазі ППО, то об’єкт різноманітних наукових досліджень ніби 

«підштовхує» до цієї категорії, оскільки йдеться, передусім, саме про процес зміни й 

самозміни, який пов’язаний із набуттям людиною якихось нових властивостей і який 

частково протікає стихійно й спонтанно, а певною мірою є опосередкованим 

цілеспрямованою освітньою діяльністю з формування цих нових її якостей. Останні 

розглядаються потім як якийсь закономірно виникаючий, зумовлений дією тих чи 

інших об’єктивних чинників і, насперед, як у достатній мірі попередньо заданий 

результат цього процесу, отриманий як його заздалегідь запланований продукт. Тому 

така інтерпретація феномена ППО в контексті онтологічної категорії «становлення» 

склалася й проявилася в історії європейської філософії задовго до виникнення 

некласичної та навіть власне класичної науки, тобто, починаючи вже з античних часів. 
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Поява сучасних концепцій безперервної освіти як процесу навчання, виховання й 

розвитку людини протягом усього життя доводиться зазвичай сформованою 

закономірністю реагувати на швидко мінливі сьогодні умови людської діяльності, а 

звідси – потребою постійного підвищення кваліфікації та частого перенавчання 

внаслідок стрімкого оновлення основного корпусу знань, умінь, здібностей і 

особистісних якостей, значимих у професійній сфері та повсякденній практиці. Проте 

звернення до категорії «становлення» як розумової конструкції дозволяє не лише 

підтвердити актуальні моменти в обґрунтуванні необхідності такої якості ППО, як 

безперервність, але й виявити в ній головні, сутнісні ознаки феномена освіти взагалі та 

глибинне джерело пов’язаних із нею індивідуальних і суспільних потреб. При цьому 

важливо враховувати відмінності в застосуванні категорії «становлення» до ППО як до 

своєрідного феномена культури, який стосується людини-фахівця (педагога), і до 

процесу формування й розвитку культури вцілому як незвичного способу організації 

життя й діяльності людства. В іншому випадку, тобто при їх ототожненні та тлумаченні 

ППО в межах категорії «становлення» як родового поняття й для людини, і для 

людства втрачається специфіка та виняткова функція освіти в загальному процесі й 

механізмі культурного виробництва та успадкування досягнень культури. Чітку 

позицію з цього питання висловив свого часу С. Гессен, який, переважно керуючись 

категорією «становлення», виділив, з одного боку, розрізнення функції безперервного 

розвитку культури як спільної й провідної мети життя відповідного суспільства й 

людства в цілому, яке вийшло з первісного стану й таким чином прагне до ніколи 

недосяжної досконалості, з іншого, – функції освіти як цілі безперервного руху 

індивіда в напрямку «перетворення природної людини в культурну». Учений писав: 

«Освіта є ніщо інше, як культура індивіда. І якщо стосовно народу культура є 

сукупністю невичерпних цілей – завдань, то стосовно індивіда – освіта є невичерпне 

завдання. Освіта за суттю своєю не може бути завершеною. Ми освічуємося все життя, 

і немає такого певного моменту в нашому житті, коли можна було б сказати, що нами 

вирішена проблема особистої освіти. Тільки неосвічена людина може стверджувати, що 

вона сповна вирішила для себе проблему освіти» [1, с. 35]. 

У рамках категорії «становлення» головний результат ППО теж повинен 

трактуватися як наявність такої особливої якості, яка виражається в розумінні й 

визнанні людиною незавершеності й принципової неповноти процесу та результату 

свого формування як справді культурної істоти, що і стверджував у свій час Сократ, 

кажучи, що основною набутою ним істиною є знання про те, що він нічого не знає. 
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Проте в межах однієї категорії «становлення» з органічно випливаючою з неї сучасною 

парадигмальною установкою на побудову теорії й організацію практики безперервної 

освіти, пояснити всю сутність феномена ППО неможливо. Процес становлення 

необхідно розглядати разом із підсумком, до якого він приводить, хай навіть у 

принципі він буде завжди й не остаточним, і не завершеним. У контексті загальних 

філософських онтологічних категорій цей результат не зводиться лише до фіксації в 

рамках застосування абстрактної категорії наявного буття якоїсь нової якості, він 

повинен розкриватися далі в більш конкретних категоріях, які описують й 

інтерпретують його як наслідок взаємодії якоїсь особливої форми та своєрідного 

матеріалу. 

У такому розумінні ППО в її культуроорієнтованих парадигмах постає як процес і 

продукт становлення нового наявного буття, явища, якості, що виникає внаслідок 

формування якогось вихідного природного людського матеріалу «за заданим 

прикладом, що відповідає німецькому «Bildung», який походить від «Bild» (образ) і 

містить у собі одночасно значення зразка (Vorbild) і зліпка, відображення (Nachbild), а 

також латинському «formatio» (від forma (форма) – надання чому-небудь, що не 

оформилося, істинної форми» [2, с. 4]. Звернення до категорії форми тут настільки ж 

органічне, як і раніше до категорії «становлення», оскільки вона підкреслює інший, не 

менш важливий, бік процесу ППО й специфіки її результату: наявність у ній якогось 

заздалегідь ідеально представленого нормативного, цільового в цьому сенсі формного 

початку, задає їй загальну спрямованість і вимоги до продукту. У нашій дисертаційній 

роботі ми будемо говорити про модель академії ППО. Однак категорія «форми» 

передбачає вказівку на протилежну їй категорію «матерії», або за висловом 

Аристотеля, матеріалу. Зміст цих категорій знімається й синтезується потім у категорії 

організованості, яка, у свою чергу, протиставляється, категорії «хаосу», що 

усвідомлюється як перебування матеріалу в деякому початковому стані, 

неорганізованому з позицій належної ідеальної форми. Таким чином, переважне 

звернення до категорії «форми», яка сприймається як ідеальна, зразок і начало, до якого 

долучається й наближається людина в процесі освіти, породжує загальну підставу для 

появи культуроорієнтованих або культуроцентристських парадигм освіти, бо з їхніх 

позицій саме культура задає подібні зразки, які спричиняють становлення справді 

людського начала в людині. Г. Корнетов цілком у дусі такого розуміння сутності освіти 

пропонує тлумачити освіту, «по-перше, як рух людини від однієї соціокультурної 

сформованості до іншої, по-друге, як сходження людини до початкової загальної 
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родової визначеності, як її роботу над осягненням своєї соціокультурної природи, по-

третє, як формування в людині цієї природи, яка знаходить свій образ і вибудовується у 

структурі особистості» [2]. 

Примітно, що вже в змісті давньогрецького поняття пайдейї (V-IV ст. до н. е.) 

відбився смисл культурного формного початку, що спрямовує процес освіти. При 

цьому, важливо те, що й сама ця форма трактувалася не у вузькому, утилітарному сенсі 

підготовки до практичного життя й діяльності, а як рух людини до ідеалу духовного та 

фізичної досконалості. Формним початоком процесу освіти є культура в цілому, в усіх 

її проявах у житті й діяльності людини. Пайдейя тому, за словами Б. Корнетова, і «стає 

позначенням культури, що розуміється не в активній, підготовчій суті освіти, а в тому 

результативному значенні, яке це слово набуло в нас сьогодні: стан повної реалізації 

своїх можливостей людиною, яка стала нею в повному сенсі» [2]. Однак основні й 

вихідні філософсько-категоріальні постулати культуроорієнтованих систем освіти не 

зводяться при цьому лише до сприйняття таким чином використання категорії 

«форми». 

У застосуванні до процесу освіти й сам людський вихідний природний матеріал 

повинен, з позицій прихильників культуроорієнтованих систем освіти, пояснюватися в 

діяльнісному аспекті, тобто не як щось пасивне й таке, що чекає лише свого 

перетворення виключно за рахунок якихось зовнішніх спонтанних і стихійних або 

цілеспрямованих впливів на нього з боку культурно оформленого соціального 

середовища та конкретних носіїв культури, які втілюють у своїй діяльності ідеальні її 

форми й допомагають до них долучитися. Навпаки, при цьому потрібно підкреслювати 

активну роль самого людського індивіда, який виступає як усе більш розвинений і 

самостійний суб’єкт діяльності та спілкування в міру входження його в простір освіти й 

освоєння ним культурних форм поведінки та дій. Тільки сама людина, проявляючи 

особливу активність у спільній діяльності та спілкуванні з носіями соціокультурних 

форм, може ці форми усвідомити, прийняти, засвоїти й зробити своїми. 

Отже, ми приходимо до необхідності вивчення праксеологічних філософсько-

методологічних розрізнень, які можна отримати під час застосування категорій 

загальної теорії діяльності й системно-діяльнісного підходу в цілому до розуміння 

післядипломної педагогічної освіти як феномена культури. 
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