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Щоб визначити роль освіти у виникненні кризової ситуації в світі, зокрема в суспільстві, 

доцільно підійти до розгляду проблеми з більш узагальнених позицій.  

Стан справ у сучасному світі, суспільстві, викликає серйозну тривогу у вчених, предметом 

вивчення яких є аналіз ситуації, що виникла сьогодні на планеті. Цій проблемі присвячено чимало 

серйозних публікацій як за кордоном, так і в нашій країні (Н.Бостром, В.Горшков, В.Данілов-

Данільян, В.Казначеєв, К.Кондратьєв, А.Коен, В.Кремень, Л.Лєсков, М.Моісеєв, В.Паульман, 

І.Радіонова, В.Стьопін, В.Тимофєєв-Ресовський, Е. і Х. Тоффлери та ін.). На думку вчених, 

представників різних наукових галузей, стан, в якому знаходиться людство, багато в чому 

залежить від освітньої політики в світі, суспільстві. Розглянемо логічну послідовність такого 

ствердження. 

1. Що відбувається на планеті? З двох типів цивілізації, що сьогодні існують на Землі (східна 

та західна), домінуючою є західна, техногенна цивілізація, завдяки якій став можливим науково-

технологічний прогрес та економічне зростання. Результатами зазначеного є нова якість життя на 

планеті, що забезпечила зростання рівня комфорту, середньої тривалості життя людини, 

споживання, освіти, розширення зони медичного обслуговування тощо (В.Стьопін). Водночас, мало 

хто передбачав, що саме техногенна цивілізація призведе людство до виникнення глобальних криз, 

які поставлять його на межу самознищення (В.П.Казначеєв, М.М.Моісеєв, В.Ф.Паульман, 

В.Стьопін, В.Ю.Тихоплав, Е. і Х. Тоффлери та ін.). До побічних продуктів техногенного розвитку, 

що сьогодні загрожують людству загибеллю, відносять: екологічну та антропологічну кризи, 

поширення процесів відчуження, міжнародну напруженість, наявність регіонів силового 

протистояння, винахід нових засобів масового знищення людей; появу «нової бідності», зростання 

частоти й розмаху хвиль політичної та економічної нестабільності, тероризму, кількості природних 

явищ, що призводять до збитків, які можна порівняти з повномасштабними війнами; майже 

половина населення Земної кулі недоїдає, живе на межі перманентного голоду; щодня, не доживши 

до п'ятирічного віку, тільки від голоду та хвороб, яким можна було б запобігти, гине понад 34 тис. 

дітей.  

Незважаючи на факт перетворення людства «в основну геологоутворюючу силу планети» 

(В.І.Вернадський), воно сьогодні, стало основним виробником сміття на планеті (В.А.Ковда). Виник 

глухий кут: коеволюція людства з біосферою не витримує швидкості технічного та 

інтелектуального забруднення. Цей процес може перетворитиcя з лінійного на нелінійній та 

вибухнути, бо розвивається по експоненті й вже призвів до виникнення проблем, із якими людство 

раніше ніколи не стикалося (В. Горшков, В. Данілов-Данільян, В. Казначеєв, К. Кондратьєв, 

Л. Лєсков, М. Моісеєв, В. Паульман, І. Радіонова, В. Стьопін, В. Тимофєєв-Ресовський та ін.).  

У зв’язку із порушенням рівноваги біосфери досить сумними є перспективи людства: 

"поступова й досить швидка деградація виду homo sapiens і виключення його зі складу біосфери" 

(М.М.Моісеєв); «перспективи людства неясні й непередбачувані» (Кінг, Шнайдер); «людство стоїть 

на межі самознищення» (В.Н.Казначеєв).  

2. Чи можна уникнути сумних перспектив? Є сподівання, що можна. Для цього, як 

стверджують учені, необхідно: змінити мету людської діяльності та її етичні регулятори, що з 

неминучістю призведе до зміни техногенної системи цінностей (В.С.Стьопін); запровадити 

«Стратегією людства», як сукупну загально планетарну, цілеспрямовану систему дій з необхідністю 

техніко-технологічного переозброєння та утвердження у свідомості людей нової моральності 

(М.М.Моісеєв). Для цього необхідно: створити загальнопланетарну політику та поділ ресурсів, 

зокрема, інтелектуальних; підкорити діяльність людей досить жорсткій регламентації; планувати 

народжуваність; вирішити продовольчу проблему та проблеми забруднення і вичерпання 

мінеральних ресурсів, що містить у собі небезпеку генетичних наслідків аж до переродження самої 



 
 

природи людини як біологічного виду; вивчити глобальні стихійні зміни структури геохімічних 

циклів, наслідки яких непередбачувані; досягти домовленостей між лідерами і вченими про 

визначення шляхів усунення глобальних проблем. Але найбільшою перепоною у вирішенні 

проблем, що загрожують існуванню людства, за визначенням фахівців, є саме людство: немає 

гарантії, що люди схочуть прийняти розумні і, ймовірно, єдино можливі норми для обмеження 

власної поведінки, підпорядкувавши її в ім’я інтересів більшості. Для цього потрібні зусилля і 

певні обмеження. Несприйняття людством необхідності зазначених змін може призвести до 

виникнення «гарячих точок» взаємного непорозуміння, підозрілості та ворожнечі.  

Отже, головною проблемою збереження життя людства стає духовний світ людини, 

необхідність її орієнтації на внутрішні цінності. «Так від питань екології та політології ми 

неминуче повинні перейти до обговорення проблем еволюції внутрішнього світу людини. Ось тут, 

… і лежить ключ до найголовнішого – збереження виду homo sapiens на планеті» (М.М.Моісеєв) 

(виділено – Л.В.Б.). 

3. У чому ж полягає корінна причина виникнення глобальних проблем, що поставили сьогодні 

людство на межу самознищення? Аналіз глобальних проблем (демографічна, війни, тероризм, 

нездоров'я, злидні та неосвіченість більшості населення планети, поширення злочинності, 

екологічна та економічна кризи тощо), що супроводжують сьогодні людство, з позиції пошуку 

корінної причини їх виникнення, показує, що кожна з них має суб'єктивний характер виникнення, 

отже, криється в самій людині, в її поведінці, професійній діяльності, які, у свою чергу, обумовлені 

рівнем розвитку свідомості індивіда, залученого до коеволюційного процесу.  

Отже, корінною причиною виникнення більшості глобальних проблем на планеті є свідомість 

людини; людство живе в світі (суспільстві), який відповідає рівню його свідомості. 

4. Чому рівень свідомості, а значить і поведінка, і професійна діяльність більшості людей 

сьогодні загрожують всьому людству самознищенням? Свідомість – це знання людини, пронизані 

її ставленням до себе, інших людей і навколишнього світу (С.Л. Рубінштейн). Серед факторів 

(керованих та некерованих), що впливають на розвиток свідомості майже кожної людини в 

українському суспільстві, можна з упевненістю назвати систему освіти, метою якої, за 

визначенням, сформульованим у Законі України «Про освіту», є «всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого 

суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства 

кваліфікованими фахівцями». Не є таємницею, що зазначена мета залишається у вигляді декларації, 

що не забезпечена механізмом реалізації.  

Якщо проаналізувати тривалість перебування дитини (починаючи з дошкільного віку і 

завершуючи юністю) на добу в закладах системи освіти, під впливом професійно підготовлених 

суб'єктів педагогічної діяльності, то стає очевидним, що ДНЗ, ЗНЗ і ВНЗ відіграють суттєву роль у 

розвитку свідомості кожного індивіда. Наочними наслідками такого впливу є: стан здоров'я дітей, 

підлітків, молодих людей (20% випускників дитячих садків йдуть до першого класу, маючи певні 

захворювання, після закінчення школи ця цифра збільшується до 90%); результати, які 

демонструють випускники шкіл, будучи студентами-першокурсниками (більшість без 

калькуляторів не здатні зробити прості обчислювальні дії, швидкість читання не рідко – на рівні 

підлітків, а то і учнів молодших класів, грамотність письма – залишає бажати кращого, мислення на 

рівні репродуктивного відтворення інформації), та випускники ВНЗ (для більшості з них 

найголовніше – задоволення високих матеріальних стандартів, насаджуваних ЗМІ); рівень культури 

поведінки дітей, підлітків, молодих людей та культури їх мовлення (нецензурні слова стали нормою 

спілкування); прагнення керівників шкіл займатися обдарованими дітьми і позбавитися від так 

званих «важких», педагогічно запущених дітей; зростання кількості підлітків з девіантною 

поведінкою, жорстокість злочинів, здійснюваних ними; спорожнілі двори (діти перебувають лише 

під наглядом дорослих, не грають у колективні ігри, не створюють дворових спортивних команд 

тощо); знецінення людського життя (аборти, насильство, злочини проти особи тощо); корупція, що 

заполонила державні структури, суспільство. 



 
 

5. Чому мета діяльності система освіти, зафіксована в Законі України «Про освіту», сьогодні 

не реалізується? Фактично головною спрямованістю усіх ланок класичної системи освіти в країні є: 

опанування базовими знаннями, вміннями та навичками із тенденцією постійного збільшення 

обсягу навчального матеріалу й необхідністю його запам'ятовування з боку того, хто навчається; 

спрямованість на засвоєння академічних знань (основне навантаження несуть базові дисципліни та 

найбільш важливі галузі знань); “морально-освітній” постулат, що освіта неможлива без засвоєння 

певних моральних цінностей. При такому підході система освіти реалізує лише один компонент 

поняття «свідомість» – опанування знаннями. Що ж стосується другого компоненту, то механізм 

формування у вихованців правильного ставлення до себе, до інших людей та навколишнього світу в 

систему освіти й досі не впроваджено.  

Медичними дослідженнями вченого-медика В.П. Базарного доведено, що класична модель 

освіти викликає глибокі та деструктивні ураження дітей: знижується їх розумова та фізична 

працездатність; зростає втомлюваність; порушується фізичний та функціональний розвиток дітей; 

поширюється набуття різноманітних шкільних патологій; відбувається деградація 

статевоособистісної конституції тіла хлопчиків та дівчаток тощо. 

Отже, система освіти працює здебільшого лише в один бік – заповнення пам’яті вихованця 

інформацією при використанні найчастіше репродуктивного методу навчання. Тривожним є факт, 

що близько 90% дітей навчаються в школі без інтересу. Зазначене сигналізує про те, що в системі 

освіти не звертається увага на висновки, зроблені ще в дослідженнях І.П. Павлова: якщо в мозок 

людини подавати не мотивовану в почуттях (емоціях) інформацію, тобто «поза інтересу», то в корі 

головного мозку виникають центри заглушення й відторгнення такої інформації. Немаловажливими 

є доведені наукою про мозок ствердження: усвідомлена поведінка людей визначається не сумою 

інформації та інструкцій, що є в голові, а «закарбованими» у пам'яті почуттів образами 

навколишнього живого світу; проблема поведінки людини – це зворотній бік сприйнятих нею в 

дитинстві образів; «образ – це відтворення зсередини організму його оточення, а поведінковий акт – 

це відтворення в навколишньому середовищі того, що є всередині організму» (К.Прибрам). 

Сумні наслідки зазначених тенденцій не змушують себе чекати: після завершення навчання в 

загальноосвітній школі лише 10% випускників вважаються здоровими (ІОД АПН України); 

навчальне навантаження на учнів перевищує їх природні можливості в 4,11 рази (ЗНУ); після 

закінчення навчання в першому класі у 60-70% учнів з'являються перші ознаки психічних 

порушень; життєздатність, при якій хворе від школи з «кволістю тілес» покоління залишає після 

себе ще більше нежиттєздатне покоління; епідемії надзахворюваності та надсмертності; згасання 

репродуктивного потенціалу; наростання проявів «знелюднення» у вигляді психічної деградації, 

розпаду сімей, тяжких злочинів (насильство, пограбування, убивства, самогубства тощо) 

(В.Ф.Базарний); починаючи з дошкільного віку спостерігається зростання тривожності та агресії 

серед дітей (В.В.Рубцов, О.Г.Юдина, І.Ю.Запорожец) тощо. 

Отже, наукові здобутки щодо розуміння природи людини, своєрідності організму дитини та її 

розвитку, накопичені сучасною наукою, існують самі по собі, а організація навчального процесу в 

освітніх закладах живе своїм життям. Дуже рідко коли ці два важливих в житті суспільства, кожної 

людини напрями людської діяльності перетинаються.  

6. Чи є державна стратегія щодо розвитку системи освіти в Україні? На жаль, сучасна система 

освіти в Україні має величезну кількість проблем. Але найголовніше полягає в тому, що вона не 

має державної стратегії, з точки зору системи взаємодії «держава-освіта». Отже, не працює не 

тільки на планетарну перспективу, але й на далеку перспективу для самої України. Остання полягає 

у будівництві незалежної держави, її функціонуванні, створенні суспільства, в якому належить 

жити підростаючому поколінню. Факти з життя показують, що навіть не всі депутати Верховної 

Ради України, зокрема, комітету з питань науки і освіти, мають чітке уявлення про те, яке 

суспільство в Україні ми будуємо.  

При створенні стратегії освіти в країні проста логіка підказує послідовність міркувань з 

відповідей на запитання: 1) Яке ж суспільство ми хочемо побудувати? (Напевно, все ж таки 

громадянське суспільство, де людина є метою, а не засобом (І.Кант)). 2) Які характерні риси 

притаманні «громадянському суспільству»? 3) Якою має бути людина, якій належить жити в 



 
 

громадянському суспільстві, її модель? 4) Якою має бути особа, якій належить будувати 

громадянське суспільство, її модель? 5) Яку особу слід формувати в кожній із ланок системи освіти 

з урахуванням віку індивіда, функцій освітнього закладу, з опорою на вихідну модель особи, якій 

належить будувати громадянське суспільство й жити в ньому, а також на природу індивіда, його 

стать, психофізіологічні особливості, схильності та інтереси?  

Серйозною проблемою сьогодення є проблема відбору змісту освіти, що, у свою чергу, 

обумовлено стратегією державної політики в цілому, і зокрема, стратегією політики в освіті, чітким 

формулюванням мети освіти. Виходячи із стратегічної мети, має визначатися і зміст освіти, 

виражений у наборі дисциплін для подальшого вивчення, які б допомогли суб’єктові: зрозуміти, 

передусім, природу людини, навколишній світ, своє призначення і місце в ньому, правила життя на 

планеті, в суспільстві, усвідомити, що він живе серед людей, і право свободи вибору кожного 

обмежується тією межею, де починається право свободи вибору іншої людини.  

Сучасне людство живе в тому суспільстві, що відповідає рівню розвитку його свідомості. 

Лише змінивши свідомість людини із спрямуванням на неспричинення шкоди собі, іншим людям, 

суспільству, навколишньому світу, можна змінити загрозливу ситуацію в світі. Вагома роль в цьому 

належить системі освіти. 

Необхідна чіткість визначення стратегічних засад в галузі побудови певного типу суспільства 

в країні (світі) → моделі особи громадянина України, громадянина планети → стратегічної мети в 

системі освіти → змісту освіти → форм і методів розвитку особистості, її навчання та виховання.  

Нагальною є необхідність підпорядкування засад організації освітнього процесу природі 

суб’єкта педагогічного впливу та особливостям його розвитку. Саме у відсутності зв'язку між 

даними науки і практикою організації освітнього процесу, в перевантаженні тих, хто навчається, і 

авторитарному стилі взаємин в навчальних закладах криється ключ до здоров'я дітей, здоров’я 

суспільства, здоров'я нації, планети.  

 

 


