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Постановка проблеми. Культурологічна парадигма освіти має бути не просто 

загальною теорією і методологією організації навчально-виховного процесу у 

національній школі, а й безпосереднім змістом цього процесу. На практиці в сучасних 

умовах це означає, що залучення особистості до національної культури відбувається у 

процесі її укорінення у макро- та мікроосвітній простір з відповідними ціннісними 

характеристиками. Інтеріоризація цінностей відбувається на основі дії певних 

психологічних механізмів, які забезпечують взаємодію культури та особистості у межах 

освітнього простору. Саме цей аспект розробки та реалізації культурологічного підходу в 

системі освіти має конкретно-практичний характер і дозволяє визначити операційні 

форми культурологічно орієнтованої педагогічної практики, що мають бути емпіричною 

основою реформування вітчизняної освітньої системи. 

Стан розробленості проблеми. Особистісні аспекти культурологічної 

переорієнтації загальної середньої освіти досліджуються у роботах Б.Гершунського, 

Л.Овдієнко, В.Розіна та інших вітчизняних і зарубіжних вчених. Загальним результатом 

цих досліджень є обґрунтування необхідності психологізації освітнього процесу як 

основного механізму надання культурологічної орієнтації загальноосвітній школі на 

особистісному рівні. Однак вказана проблема потребує подальшого вивчення передусім 

на рівні ціннісних орієнтирів та конкретних технологій реалізації культурологічної 

парадигми у вітчизняній школі. 

Мета дослідження. Обгрунтування особистісно-психологічних механізмів 

реалізації культурологічної парадигми у національній школі 

Виклад основного матеріалу. Концептуально психологізація навчально-

виховного процесу в межах його культурологічної переорієнтації звичайно 

обґрунтовується через визнання детермінуючої природи національного менталітету як 

системостворюючого чинника будь-яких глобальних національних процесів. “В кінцевому 

результаті, - пише російський дослідник Б.С.Гершунський, - і локальними людськими 

вчинками, і світовою історією в цілому рухає менталітет – глибинні, “корінні” світоглядні 

основи індивідуальної та соціальної поведінки ...  

Саме менталітет, індивідуальний та соціальний, має бути  у фокусі уваги всіх без 

винятку суспільних наук. Без сумніву, наукоємна, далеко не лише психологічна, але й 

соціокультурна, моральна категорія “ментальність” повинна залучити підвищену увагу і 

сфери освіти, відображаючись перш за все в її аксіологічних, ціннісно-цільових 

пріоритетах” [1, С.30]. 

Психологізація навчально-виховного процесу в школі включає в себе кілька 

взаємно пов'язаних завдань. По-перше, це традиційна проблема розриву між 

психологічною наукою та педагогічною практикою. По-друге, це проблема формування 

психологічних механізмів соціокультурного самовизначення особи, складовою частиною 



якої є питання формування цілком певного культурно-змістовного контексту соціально-

психологічного рівня функціонування суспільної та індивідуальної свідомості. По-третє, 

це проблема взаємодетермінації та взаємотрансформації соціокультурного та психолого-

педагогічного середовища в освітній практиці, пов’язана з необхідністю особистісно-

психологічної переорієнтації традиційних форм інтеграції учнів у соціокультурне 

середовище. 

 У цілому завдання психологізації освітньої практики в рамках культурологічної 

парадигми визначається необхідністю орієнтації на індивідуальний саморозвиток учня, 

що можливо лише в умовах його свідомого укорінення в національній культурі. Відомий 

французький філософ Е.Морен досить точно сформулював цю проблему у 

культурологічних термінах: "Відтворити культуру в кожному індивідові, що за його 

допомогою культура сама себе увічнює, краще буде сказати: безперервно сама себе 

породжує" [2, С.99]. 

 У психологічних термінах це завдання можна сформулювати таким чином: 

створити такий психологічний контекст та механізм залучення учня до національної 

культури, при якому остання сприймалася б ним як продукт власного життєвого досвіду, 

розвиток узгоджувався б із особистісними смисложиттєвими програмами діяльності, а 

сама ця діяльність розглядалася б як індивідуальний прояв національної культурної 

творчості. 

 На жаль, сучасна вітчизняна педагогічна практика не може виконати це завдання, 

виходячи з існуючих психологічних установок організації навчально-виховного процесу. 

Як базовий механізм розвитку свідомості учня вона розглядає інтеріоризацію 

(присвоєння) ним існуючого суспільно-історичного досвіду, що породжує педагогічну 

практику засвоєння, яка позбавляє учня в процесі навчання власної активності та 

ініціативи, самої можливості культурної творчості. Внаслідок цього домінує 

стандартизаційний компонент інтеграції у культурне середовище, в той час як 

індивідуально-творчий компонент, який, власне, тільки й може розвивати саму культуру 

("вічно породжувати" її), залишається на задньому плані з усіма негативними наслідками 

для вітчизняної культури. 

 Ці наслідки виявляються особливо негативними для України зараз, у перехідний 

період, коли серед соціальних завдань явно домінують потреби становлення та генезису 

культури, а не потреби її репродукування. Виникає кричуща суперечність між потребами 

суспільства в індивідуально-творчих зусиллях своїх членів для розвитку національної 

культури та психолого-педагогічними орієнтаціями середньої школи у напрямку 

формування середньої "масової особи", що адаптивно відноситься до навколишнього 

соціального оточення і не здатна індивідуально самовизначитися і реалізувати себе у 

соціокультурному просторі. Ця суперечність особливо загострюється в умовах 

недостатньої розробленості рефлексивного рівня української культури, що посилює 

проблему відчуженості індивіда від неї, і може бути вирішена лише внаслідок 

радикальних змін психологічних механізмів укорінення особи в соціокультурний простір, 

що використовуються в середній школі. 

 У першу чергу мова йде про переведення механізму культурної інтеграції особи з 

ідеологічного на психологічний рівень. При цьому мається на увазі, що змістом 

соціокультурної детермінації мотивів поведінки особи, звичайно ж, можуть бути, і, як 

правило, виступають духовні утвори узагальнено-концептуального характеру, що мають 

загальносоціальну цінність та визнаність. Проте форма мотивів поведінки особи завжди 

має психологічну природу, і будь-які концептуальні детермінанти поведінки впливають на 

останню лише у разі їх інтегрованості у психологічну структуру особи, лише ставши 



компонентом психологічної цілісності, що формує специфіку та неповторність даної 

особи [3]. 

Одним із можливих способів вирішення проблем культурологічної переорієнтації 

школи на особистісно-психологічних засадах має стати формування механізму 

націокультурної ідентифікації та самовизначення на спеціально розроблених 

психологічних основах, де концептуально визначаються основні напрямки психологізації 

освітньої практики у відповідності з визначеними критеріями-індикаторами 

самоактуалізації та культурного самовираження особи в навчальному процесі. Вихідним 

пунктом тут має стати розробка ідеального особистісного зразка, ідеального образу 

психологічних характеристик, які повинні бути метою і результатом процесу освіти в 

системі національної школи України. Саме цей ідеальний особистісний зразок буде 

визначати напрям, логіку, психологічні механізми та діагностику як психічного розвитку 

учня, так і педагогічної діяльності. Причому у даному випадку розробляється не 

універсальна абстрактна модель дії психологічних закономірностей, а, виходячи з певних 

загальнопсихологічних принципів їх досягнення для виконання цілком певної мети. 

 Цією метою є не просто інтегрування особи в національну культуру і сприйняття 

останньої як результату власного життєвого досвіду, власного духовного світу, а 

гармонійне поєднання внутрішніх сутнісних сил людини та соціокультурного оточення, 

що генерує творчий саморозвиток особи як спосіб розвитку культури. Звідси зрозуміло, 

що першочерговим завданням є подолання відчуженості особи від національної культури, 

що, власне, і є способом її відродження. Укоріненість особи у національній культурній 

традиції, узгодження власних смисложиттєвих програм з перспективами розвитку України 

та її культури, відчуття причетності до історичної долі українського народу - ось основні 

змістовно-цільові домінанти розробки психологічних основ особистісного 

самовизначення в сучасній Україні, реалізація яких забезпечить не тільки відродження 

кращих національних традицій, а й стане потужним джерелом творчого саморозвитку 

національної культури. Якщо людина діє не творчо, а лише пасивно сприймає 

дидактичний матеріал, готовий набір знань, то самовдосконалення буде неможливим, вона 

залишиться в колі власних уявлень про світ та самошанування, що загалом означатиме її 

загибель як особистості. Або ж, якщо спробує за інерцією свого буття привласнити 

культуру, то буде “розчавлена” культурною предметністю. Виявляється, що якби людина 

могла (гіпотетичне судження) опанувати всю предметну культуру, знати всю свою 

історію, то й тоді це було б сумою, схемою знань, позбавленою того, що робить культуру 

культурою одухотвореності. Саме тому людина, що взаємодіє з предметами культури, за 

зовнішніми образами речей повинна осягати не речовинність, а вічність – людську 

сутність культури” [4]. 

Таким чином, в основі ідеальної моделі особи як критерія психолого-педагогічних 

зусиль по інтеграції індивіда у соціокультурне середовище знаходиться націокультурна 

ідентичність та національна самосвідомість, коли участь у процесі соціокультурного 

розвитку своєї країни в умовах повноцінного творчого життя кожної людини, сповнене 

глибоким особистісним смислом, емоційно насичене і виступає провідною ціннісною 

орієнтацією людини. Психологічно це означає формування такого новоутворення в 

структурі особистості, як націокультурне самовизначення. Воно включає в себе як одну з 

необхідних передумов національну ідентифікацію - ототожнення, зрощення особи з 

національною культурною традицією - що забезпечує невідчужений від конкретно-

історичної ситуації характер життєдіяльності та буття особи. У цьому випадку простір 

індивідуальної життєдіяльності людини розширюється до культурно-історичного 

масштабу, а у сферу особисто сприйнятих та пережитих явищ входять не лише події 

особистого життя, а й життя народу, країни, культури в цілому. Така націокультурна 

ідентифікація є передумовою психологічного характеру для повноцінної та відповідальної 



соціокультурної дії. Акт особистісно-емоційного та ціннісного переживання , що виникає 

при цьому, сприяє вироблення особистісного ставлення і внутрішньої ціннісно-смислової 

позиції людини, що й лежить в основі механізму культурогенезу особи. Останній 

забезпечує розгортання процесу саморозвитку та самоактуалізації особи в гармонії з 

соціокультурним оточенням, доповнюючи стандартизуючо-адаптуючу функцію цього 

оточення функцією індивідуально-культурної творчості та забезпечуючи умови для 

прояву індивідуальної неповторності людей в культурній діяльності і психологічної 

стійкості особистісних духовних структур проти маніпуляційно-стандартизаційного 

впливу навколишнього середовища.  

 Національно самовизначена особа, вибудовуючи програму власної життєдіяльності у 

контексті стану та перспектив розвитку України, здатна і в процесі формування, і в 

процесі реалізації цих програм вступати у продуктивний діалог та співробітництво з 

іншими людьми та соціальними інститутами, не втрачаючи при цьому власної 

індивідуальності, утримуючи свою ціннісно-цільову позицію, чим досягається автономна 

незалежність особи від корпоративних структур, що лежить в основі формування сучасної 

громадянської культури та громадянського суспільства. Така особа має значну 

психологічну стійкість проти деструктивного впливу масових стереотипів, корпоративних 

ідеологій та вторгнення культурно чужорідних стандартів поведінки та мотивації. Одним 

із механізмів забезпечення психологічної стійкості, самототожності особи є її здатність до 

сприйняття різноманітних впливів ззовні таким чином, щоб використовувати їх для 

власного культурного саморозвитку та міжкультурного синтезу без втрати культурної 

самобутності [5]. 

 Сучасний підхід до проблеми націокультурного самовизначення жорстко не обмежує 

соціокультурні пошуки рамками своєї національної культури, і тим паче не протиставляє 

останню іншим культурам. Він лише задає ціннісно-критеріальні параметри ставлення до 

інших культур та вимагає переоформлення чужого культурного досвіду у знаках та 

значеннях власної культури. У зв’язку з цим одна з основних вимог для нашого часу – 

“розуміння та прийняття чужої культури”. Це можна розуміти в тому смислі,  що 

всередині самої себе культура не усвідомлюється; лише при взаємодії, зустрічі, діалозі 

різних культур стають видимими і зрозумілими основи та особливості власної культури. 

Зустріч, діалог, розуміння чужої і, таким чином, власної культури – це активне 

відношення, не тільки маніфестація і артикуляція  своєї культурної позиції та цінностей, 

але не менше – вивільнення місця, території, умов для іншої культурної позиції. Для 

нашої теми це означає, що освічена людина є культурною у тому розумінні, що вона 

приймає і розуміє інші (гранично чужі) культурні позиції та цінності, вміє піти на 

компроміс, розуміє цінність не лише власної незалежності, але й чужої [6]. 

Останнє набуває особливої ваги в умовах рефлексивної непроробленості 

української традиції та культури, коли особі дуже часто доводиться самостійно 

рефлексивно дооформлювати національний культурний досвід та соціально-культурну 

практику. Реалізація завдань творчого культурного синтезу має базуватися на розвитку в 

особі синтетичних здібностей побудови персональної семіотики - власної культурної мови 

на основі національної традиції, що може інтегрувати в себе досвід інших культур. Таким 

чином, уміння різними способами оформлювати індивідуальні смисли є суттєвою 

характеристикою особи, що пройшла процес культурного самовизначення. Ця 

характеристика у інтегрованому вигляді відображає суть психологічного аспекту 

культурологічного підходу до розвитку національної школи - не передачу певних знань та 

навичок, а розвиток системи культуростворюючих здібностей особи. 

 Останні можна розглядати як конкретні психологічні механізми, за рахунок яких 

здійснюється націокультурне самовизначення особи. Сюди можна віднести розуміння, що 

забезпечує адекватну чуттєво-смислову реконструкцію регіональної та глобальної 



соціокультурної ситуації, змісту культурних символів своєї та інших культур, мислення, 

що шляхом аналітико-синтетичної роботи раціоналізує смисли та фіксує їх у знаково-

символічній формі національної культури, а також рефлексію, що дозволяє співвіднести 

виділене розумінням та мисленням знання з персональною програмою життєбудівництва і 

перебудовувати її згідно з завданням соціокультурного розвитку. До цих психологічних 

механізмів слід додати діалог зовнішній, що оптимізує та забезпечує міжкультурну 

взаємодію, та діалог внутрішній, що служить завданню диференціації культурних смислів, 

на основі чого здійснюється становлення національної ідентичності. Нарешті, до 

культуростворюючих здібностей слід віднести екстеріоризацію, за рахунок якої 

здійснюються процеси самовираження, усвідомлення, рефлексії, дооформлення і 

перетворення культури її носіями та кумулятивно-результуючу здібність - власне 

націокультурну ідентифікацію, що є основною передумовою самовизначення і 

інструментом самоактуалізації особи. 

 У результаті розвитку вищеозначених психологічних механізмів 

націокультурного самовизначення відбувається становлення особи як суб'єкта 

національного будівництва, носія національної самосвідомості та універсуму культурних 

смислів. Конкретних психологічних схем ідентифікації особи з культурним смислом 

конкретних соціокультурних феноменів може бути дуже багато. Ми пропонуємо один з 

варіантів, що складається з п'яти етапів і може слугувати змістовною ілюстрацією 

напрямку роботи по психологізації освітньої практики. 

 Перший етап - це забезпечення "переміщення" учня із простору його актуальної 

життєдіяльності у простір, що конструюється педагогом для переживання та проживання 

певної життєвої ситуації.  

 Другий етап - це перетворення навчального "життя" різними об'єктивними 

обставинами, що породжує утруднення переживання ситуації і спонукає до аналізу того, 

що відбулося, та своїх власних дій. 

 Третій етап - це фіксація змісту, що аналізується в тій чи іншій індивідуальній 

знаковій формі. При цьому категорії, що їх виробляє учень, носять суб'єктивований, 

натуралізований, чуттєво-образний характер, у них багато проекцій та оцінковості, у 

цілому вони інтегровані однією смисловою позицією, що синкретично об'єднує знакову 

категоріальну форму, загальнокультурне значення та особистісний смисл. 

 Четвертий етап - це розділення знаків, значень та смислів у рамках 

індивідуальної свідомості, що забезпечується механізмом діалогізації, коли одне й те ж 

явище розглядається з кількох, іноді навіть альтернативних смислових позицій. Цей 

механізм дозволяє провести межу між значеннями та смислами, усвідомити залежність 

картини феномена від знакових засобів, що використовуються. 

 П'ятий етап - це синтез діалогічно розрізнених смислових фрагментів в єдине 

ціле, формування культурного смислу феномена. Відбувається його презентація у 

свідомості учнів, смислове переозначення та ідентифікація особи з ним. 

Висновки. Таким чином, реалізація культурологічного підходу до формування 

національної системи освіти на операційному рівні має ґрунтуватися на засадах 

психологізації освітньої практики. Останні вводять соціокультурний компоненті у 

навчально-виховний процес у вигляді спеціальних психологічних механізмів та 

педагогічних технологій, які гармонізують процеси культурного розвитку, 

націокультурної ідентифікації та самоактуалізації особи. Найбільш актуальною 

проблемою подальших досліджень є визначення педагогічних технологій у межах 



конкретних предметів, за допомогою яких реалізується особистісний аспект 

культурологічної парадигми загальноосвітньої школи. 
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