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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Останнім часом світова спільнота 

демонструє зростання уваги до освіти як економічного та культурного засобу 

розвитку людства. Актуальність теми дослідження в тому, що освіта, по-перше,  

як важливий соціальний інститут завжди перебуває у центрі цивілізації, так як 

суб’єкт залучається до різноманітних соціокультурних феноменів,  еволюціонує в 

адитивності до систематизації знань, навичок, умінь, здібностей, які набуває 

індивід у процесі навчання, що вимагає зміни змісту освіти, факторів її розвитку 

та обновлення. Освіті належить функція відтворення людської спільноти і 

цивілізації, так як саме у сфері освіти закріплюються і отримують розвиток набуті 

культурні цінності, а сама освіта виявляється ареною зіткнення економічних, 

політичних, національних і суспільних інтересів, виступаючи одним з рушіїв 

еволюції людського розвитку. По-друге, освіта виявилася вирішальним фактором 

перспектив суспільно-економічного розвитку та реалізації соціокультурних 

тенденцій розвитку країн, тому філософська парадигма сучасних освітніх 

ландшафтів як найбільш складного для трансформації і модернізації 

компонента освітньої системи вимагає кардинальної перебудови ключових 

факторів, що впливають на її відбір і структуру. По-третє, у плані проведення 

більш глибокого і повного аналізу сутності концепту «філософська парадигма 

сучасних освітніх стандартів» її слід розглядати з позиції методології, аксіології 

і педагогічної антропології, тому що в їх основі орієнтація на особистість в 

різних історичних умовах, враховуючи час, місце дії, соціально-культурні 

передумови у розвитку освіти, взаємозв’язок і роль державної політики і 

суспільного руху у сфері освіти. По-четверте, протягом кількох останніх 

століть освіта та її рефлексія розвивалися у межах картезіанської концепції 

раціональності, яка базувалась на новоєвропейській метафізиці, в основі якої було 

розмежування природи та самосвідомого суб’єкта. Проте така однобічна 

інтерпретація визначила уявлення про модерний освітній ідеал інтелектуала, який 

здатний змінювати світ за законами розуму. Останнім часом природничі науки 

виявили потужну динаміку змін, які продемонструвала вихід наукового знання за 

межі модерної раціональності. По-п’яте, нові інформаційні технології виступають 

перспективним інструментом реформування і модернізації освітніх ландшафтів, 

що змінюють зміст освіти у зв’язку з трансформацією її цілей, підвищення вимог 

до якості освіти, що пов’язані з розповсюдженням педагагіки співробітництва. 

Постіндустріальна стадія розвитку, що еволюціонує у «суспільство знань», 

формує принципово нову систему цінностей освітнього ландшафту, в основі якого 

– самореалізація індивіда і реалізація його власного творчого (креативного) 

потенціалу. По-шосте, всезагальна модернізація і глобалізація, що охопили до 

кінця ХХ- початку ХХІ століття більшість видів діяльності суспільства і людини, 

породжені успіхами науково-технічного прогресу, викликаними економічними і 

соціальними перетвореннями, що висунуло в основу філософських парадигм 

сучасних освітніх стандартів – навчання індивіда у відповідності з ситуацією, що 

вимагає приймати активну часть у створенні власної освітньої траєкторії, в основі 

якої формування базових і спеціальних компетенцій. По-сьоме, постільки 
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філософська парадигма сучасних освітніх стандартів є основою духовності, 

культурологічний аспект відбору змісту освіти відповідно повинен 

орієнтуватися на загальнолюдські цінності, світову і національну культуру і 

включати в себе вивчення основ філософії, етики, естетики, історії релігій, 

геоінформатики тощо. По-восьме, особливістю філософської парадигми 

освітніх стандартів є усвідомлення суспільством необхідності надання 

освітньому процесу діяльнісного спрямування, що привело до бурхливого 

розвитку компетентнісного підходу, який повинен активно використовуватися 

на всіх рівнях освіти. В основі філософської парадигми освіти - підвищення 

якості освіти, модернізація змісту освіти, формування вмінь і компетенцій, що 

викликало до життя систему модернізації змісту освіти, адекватної до світових 

тенденцій та наданні освіті статусу пріоритетної цілі глобального характеру, 

визнання її фактором, що визначає соціальні зміни та економічне зростання. 

По-дев’яте, не випадково останнім часом у зв’язку з глобалізацією у лексикон 

гуманітарних наук стали проникати такі терміни, як «ландшафт», «простір», 

«картографія», «довкілля», «рельєф», які набули широкої розповсюдженості 

незалежно від географії як наукової парадигми. Це привело до того, що у сфері 

освітніх досліджень з’явився новий термін «освітній ландшафт». Однак, не 

зважаючи на його широке вживання у цілому ряді наукових праць, в офіційних 

документах ЮНЕСКО, європейських структурах та публічних виступах, 

філософську концептуалізацію освітнього ландшафту досі не було здійснено. 

Ступінь наукового опрацювання проблеми. Коло джерел дослідження 

склало кілька груп. Виокремимо найбільш впливові для даного дослідження праці. 

До першої групи джерел слід віднести роботи представників феноменологічної 

течії, зокрема, доробок  Е. Левінаса, який вводить поняття «тут» на позначення 

вихідного феноменологічного місця, яке, поряд з поняттями «тепер» та «Я», є 

іпостассю людського буття. Особливу увагу приділено концепту тілесності у 

феноменології Е. Гуссерля (в рамках проекту обґрунтування «життєвого світу» 

свідомості) та М. Мерло-Понті (в рамках розробки концепту плоті як живої стихії 

єдності «живого тіла» та світу). Значення ландшафтно-просторових враженнь у 

людському існуванні показано на прикладі філософії М. Гайдеґґера, який вважав 

їх засобом для окреслення співбуття (Mitsein) людини з Іншими у світі підручного 

сущого. Важливими для цієї роботи є концепція «духовного ландшафту» 

О. Шпенглера та цивілізаційна концепція А. Тойнбі. Залучено також аналітику 

ландшафтних образів «тваринної віри» (Д. Сантаяна) та «поетики стихій» 

(Г. Башляр). Важлимими для розкриття змісту проблеми є філософський доробок 

у постструктуралізмі (М. Фуко), в постмодернізмі (Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі), в 

історико-філософських роботах (Б. Рассел) та у філософії освіти (Д. Дьюї). 

Другу групу джерел склали роботи географічних наук. Від ХІХ ст., коли 

А. Гумбольдт визначив ландшафт як «загальний характер місцевості» та ввів його 

в науковий обіг, зберігається його подвійне значення: як об’єктивної природної 

реальністі та як суб’єктивної категорії сприйняття. Важливими є поняття 

«культурного ландшафту» (К. Зауер) та доробок французької школи географії 

людини («géographie humaine» – П. Відаль і Ж. Брюн). Плідною роботою, яка 

розкриває сучасний зв’язок географії та гуманітарного знання, є праця 
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американських географів «Передбачення ландшафтів, творення світів: географія 

та гуманітаристика» (C. Деніелс, Д. Делізер, Д. Енткін, Д. Річардсон та ін., 2011). 

Американський дослідник Р. Каплан у книзі «Помста географії. Що можуть 

розповісти географічні карти про прийдешні конфлікти і битви проти 

неминучого» (2012), аналізуючи геополітичні конфлікти сучасності, відзначає 

вплив географічного чинника на сучасну політичну карту світу.  

Третю групу джерел склали роботи, присвячені темі глобальних 

трансформацій сучасного суспільства загалом і окремих сфер, зокрема освіти. 

Глобалізація з 80-х рр. ХХ ст. є універсальним позначенням якісних зрушень у 

сучасному світі,   які привернули до себе увагу широкого загалу дослідників. 

Багато з них є доволі нейтральними, зокрема теорії Е. Гіденса та С. Леша; інші 

теорії помірковано критикують наслідки глобалізації (У. Бек, Ж. Дерріда), 

З.Бауман; до активних критиків наслідків та тенденцій глобалізації можна 

віднести К. Агітона та І. Валлерстайна. Таке розмаїття наукових позицій та 

соціальних теорій доводить, що глобалізація є складним та багатогранним 

явищем, що потребує, в тому числі, й галузевого підходу. Яскравим прикладом 

такого вектора досліджень є роботи А. Аппадурай, який розгортає теорію 

глобалізації культури; особливе місце у книзі займає аналіз концепції «суспільства 

знань» (Х. Кюблер, С. Сьорлінг, Г. Вессурі та ін.). 

Четверту групу джерел дослідження склали документи – звіти, комюніке, 

законодавчі акти, публікації ЮНЕСКО, інші міжнародні та національні матеріали 

з питань освіти. Зокрема, це такі документи: Комюніке Всесвітньої конференції з 

вищої освіти: нова динаміка вищої освіти і наукових досліджень для соціальних 

змін та розвитку (2009); Звіт ЮНЕСКО «Вища освіта, наукові дослідження та 

інновації: зміна динаміки» (2001 – 2009); Звіт з виконання Рамкової програми 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2016); Закон 

України «Про вищу освіту»; Закон України «Про освіту» та ін. 

П’яту групу джерел становлять зарубіжні дослідження сучасної освіти. 

Насамперед варто назвати ґрунтовну роботу «Зміни освітніх ландшафтів» (2010), 

видавництва «Springer», з якої, власне, народилась ідея цього дослідження. У ній 

колектив грецьких авторів розмірковує над трансформаціями, які відбуваються в 

національних та глобальному освітніх ландшафтах. Важливими є ідеї М. Гіббонса 

з праці «Нове виробництво знань. Динаміка науки і досліджень у сучасних 

суспільствах» (1994), де він ґрунтовно аналізує ті видозміни, до яких змушені 

вдаватися університети у контексті нової парадигми освіти. Також варто назвати 

роботу «Глобалізація та вища освіта» (С. Маргінсон та М. Ван дер Венде, 2006), в 

якій автори зосереджують увагу на двох аспектах впливу глобалізації на вищу 

освіту – економічному та явищі культурного симбіозу. Плідним для кількох 

частин цього дослідження є матеріали онлайн-курсу «Глобалізація вищої освіти і 

досліджень для економіки знань» (2014) на платформі «Coursera» професора 

географії Університету Вісконсин-Медісон  (США) К. Олдса та професора 

соціології освіти Брістольського університету (Велика Британія) С. Робертсон. 

Цікавим дослідженням є робота Х. Вайтбред «Латаття і кібер-корова, ландшафт у 

якості платформи для освіти в інтересах сталого розвитку» (2015). Ще одним 

джерелом ідей цієї роботи є стаття «Політика і філософія в сучасному освітньому 
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ландшафті» (2016) дослідника освіти з Нової Зеландії, головного редактора 

журналу «Policy Futures in Education» М. Тезаря, який обґрунтовує нові 

філософські засади «політики майбутнього» в освіті. 

Нарешті, шосту групу джерел склали роботи вітчизняних дослідників. 

Серед них насамперед слід назвати ряд праць, де окреслено концептуально-

теоретичне поле вітчизняної філософії освіти: «Філософія сучасної освіти» (1996) 

В. Лутая, «Філософія як теорія та методологія розвитку освіти»  В. Андрущенка та 

Л. Губерського (2012), «Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. 

Реалізація. Результати» (2005) В. Кременя, «Футурологічні розвідки сучасної 

філософії освіти: теоретичні побудови і проблеми їх здійснення» (2002) 

М. Култаєвої, «Історія філософії в її зв'язку з освітою» (2006) Г. Волинки, 

«Філософія педагогічної дії» (2008) І. Зязюна та ін.  

Окремі аспекти модернізації вітчизняної освіти в умовах глобалізації 

висвітлені у працях «Вища освіта у пост-Болонському просторі: спроба 

прогностичного аналізу» (2005) В. Андрущенка, «Саморегуляційна парадигма 

освіти в епоху становлення світового громадянського суспільства» (2008) В. Беха 

та Ю. Бех, «Філософія загальнокультурного контексту постмодерністської 

концепції освіти» (2007) Е. Герасимової, «Ідеал освіченості для людини у 

XXI столітті: мета освіти» (2012) С. Клепка, «Смисложиттєві орієнтири 

особистості» (2006) В. Муляра, «Сутність глобалізації та її вплив на розвиток 

вищої освіти в Україні» (2012) Н. Скотної та ін. Питання удосконалення освітньої 

політики України всебічно аналізуються у працях В. Андрущенка та В. Савельєва 

«Освітня політика (огляд порядку денного)» (2010),  М. Михальченка «Соціально-

політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору» 

(1997), О. Дем’янчука «Державна політика і державне управління: політологічні 

аспекти» (2008), І. Іванюк «Освітня політика» (2006), В. Заблоцького «Лібералізм: 

ідея, ідеал, ідеологія» (2001), С. Пролеєва «Репресивність освіти: вимушена 

необхідність чи владні зазіхання соціуму?» (2007) та ін.  

Методологічним підґрунтям дослідження стали філософські роботи 

«Раціональність і виміри людського бутя» (1997) М. Поповича, «Метафізика 

тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі» (2001) О. Гомілко, 

«Синергетичні концепти і нелінійні контексти» (2009) Н. Кочубей, «Метаморфози 

духовності в ландшафтах буття» (2002) І. Степаненко, «Сон розуму в сутінках 

освіти» (2001) О. Хоми та ін. Різнобічні питання трансформації сучасної 

української освіти піднімаються у працях В. Вашкевича («Формування та 

розвиток історичної свідомості студентської молоді в Україні в період суспільних 

трансформацій», 2007), В. Воронкової («Філософія гуманістичного менеджменту 

(соціально-антропологічні виміри)», 2008), О. Кивлюк («Інформаційна педагогіка: 

філософія, теорія, практика», 2011), О. Скубашевської («Філософія інноваційного 

розвитку освіти інформаційного суспільства (світоглядно-філософський аналіз)», 

2010) та ін. 

Серед вітчизняних досліджень ландшафту як загальнонаукового поняття 

заслуговує на окрему увагу фундаментальна робота М. Гродзинського «Пізнання 

ландшафту: місце і простір» (2005), у якій автор обґрунтовує розуміння 

ландшафту як загальнокультурного, а не тільки як природничо-географічного чи 
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художнього поняття. Також слід назвати В. Пащенка, який у роботі «Методологія 

постнекласичного ландшафтознавства» (1999) обстоює думку про необхідність 

поєднання класичних, некласичних і постнекласичних традицій у географічному 

пізнанні. Цікавою з фактичної та методологічної точки зору є праця російського 

дослідника В. Каганського «Культурний ландшафт і радянський залюднений 

простір» (2001), де, зокрема, запропоновано термін «антиландшафт». Серед 

досліджень на межі філософії та географії слід назвати працю Ю. Тютюнника 

«Тоталлогія ландшафту» (2002). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження пов’язане з темою дослідження кафедри соціальної 

філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова «Філософські засади єдності гуманітарних, природничих і 

технічних завдань в освіті сучасного вчителя» (затверджено наказом Міністерства 

освіти і науки України №732 від 27 жовтня 2006 р. та рішенням Вченої ради 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол 

№ 5 від 22 грудня 2006 р.).  

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол 

№ 6 від  30 січня 2014 р.). 

Мета дисертаційного дослідження полягає у концептуалізації 

філософської парадигми сучасних освітніх ландшафтів як способу пізнання й 

інтерпретації освіти.  

Вказана мета вимагає послідовного розв’язання наступних завдань: 

- дослідити експлікацію географічно-просторових понять у філософському 

та загальнонауковому дискурсах; 

- визначити  міждисциплінарні і трансдисциплінарні засади методології  

дослідження ландшафтів; 

- здійснити концептуалізацію освітнього ландшафту у предметному полі 

філософії освіти; 

- проаналізувати історичну ґенезу освітніх ландшафтів аграрного, 

індустріального та інформаційного суспільств; 

- розглянути вплив глобалізму та альтернативного глобалізму на зміни 

освітніх ландшафтів; 

- розкрити глобальну трансформацію освітніх ландшафтів майбутнього у 

локальній перспективі; 

- з’ясувати ґенезу та сучасні зміни урбаністичного освітнього ландшафту 

Європи; 

- проаналізувати  регіональний вимір європейського освітнього ландшафту; 

- виявлити вектори трансформації освітнього ландшафту Європи; 

- дослідити вплив цивілізаційних викликів на національні освітні 

ландшафти; 

- окреслити проблемне поле модернізації українського освітнього 

ландшафту; 

- обґрунтувати стратегії удосконалення освітнього ландшафту України. 

Об’єкт дослідження – освітній ландшафт як концепт філософії освіти. 
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Предметом дослідження є філософська парадигма сучасних освітніх 

ландшафтів у глобальній та регіональній перспективі. 

Методи дослідження. Методологічні засади дослідження освітніх 

ландшафтів засновані на перетині міждисципланіарного та 

трансдисциплінарного підходів, що обумовлене, з одного боку, тенденціями у 

сучасних соціогуманітраних науках, які поступово відкриваються до 

природничого знання, а з іншого, – специфікою самого предмета дослідження.   

Дисертаційна робота побудована на принципах системності, об’єктивності, 

цілісності, історизму та розвитку. Використано традиційні описові та 

аналітичні методи: аналізу, синтезу, абстрагування, порівняння, 

систематизації, класифікації та ін. Важливе місце належить методу 

інтерпретації, де ландшафт розуміється як з етимологічно-семантичної, так і з 

традиційної природознавчої точки зору. Ключовим методом слугує метод 

філософської концептуалізації, завдяки якому визначено атрибути (ознаки), 

що відрізняють концепт «освітній ландшафт» від інших способів опису освіти. 

Для з’ясування окремих питань філософської парадигми сучасних освітніх 

ландшафтів у глобальній та регіональній перспективі частково використовується 

структурно-функціональний метод, прогностичний метод, елементи 

схематизації, генералізації та картографування. Збереження цілісності 

дослідження, пов’язане з поєднанням класичних наукових методів, з одного 

боку, та їх критичним осмисленням та підвищенням ролі трансдисциплінарної 

комунікації, з іншого. 

Наукова новизна дослідження полягає у філософській концептуалізації 

освітнього ландшафту як способу дослідження освіти, збереження, передачі та 

виробництва знань у глобальній та регіональній перспективах. 

Вперше: 

- здійснено концептуалізацію освітнього ландшафту у предметному полі 

філософії освіти, під яким розуміється філософський концепт для позначення 

сукупності просторових, соціально-економічних, політичних, культурних та 

антропологічних характеристик освіти, що змінюються в межах певного регіону у 

процесі збереження, передачі та виробництва знань. Через аналіз значень місця, 

образу, мети, змін і методу розмежовано поняття «система освіти» та «освітній 

ландшафт». Виявлено, що за останні десять років у міжнародних документах 

щодо освіти та в академічних дослідженнях усе частіше використовується поняття 

«освітній ландшафт». В основі концептуалізації освітнього ландшафту ознаки, які 

відрізнять це поняття від інших способів репрезентації освітньої реальності: 

пластичність, динамічність, антропологічність, вітальність, просторовість, 

композиційність, семантичність, символічність, темпоральність, ритмічність, 

полімасштабність, гібридність, контекстуальність, ситуативніть. Запропоновано 

загальну парадигму концептуалізації освітнього ландшафту як соціального явища 

та продемонстровано три полюси, навколо яких центруються дослідження 

освітніх ландшафтів: суб’єктивний («індивідуум»),  інтерсуб’єктивний 

(«суспільство»), символічний («культура»). Виявлено п’ять основних підходів: 

індивідуальний, типологічний, метафоричний, конструктивістський та 
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міфологічний та окреслено перспективи досліджень у галузі типології та методів 

дослідження освітніх ландшафтів; 

- проаналізовано історичну ґенезу освітніх ландшафтів аграрного, 

індустріального та інформаційного суспільств, в контексті якої виявлено, що 

освіта сьогодення керується боротьбою низки філософських суперечностей, які 

виникають у найдавнішу для світової цивілізації еру – аграрну. Виникнення 

специфічних «освітніх ландшафтів» на культурних теренах Стародавнього світу, 

по суті, виступає підґрунтям майбутньої гетерогенізації локальних освітніх  

традицій. Базуючись на науковій теорії «локальних цивілізацій»,  А. Тойбні  

виділяє та описує існування різних освітніх ландшафтів. Аналізуючи спільні 

історичні та філософські тенденції в кожному з таких регіонів, доведено, що 

виникнення народної освіти, секуляризація системи навчання та виховання, а 

також початок процесу становлення егалітарної вищої школи є закономірним 

наслідком формування національних економік у більшості країн промислового 

світу;  

- виявлено вектори трансформації освітнього ландшафту Європи, зокрема 

досліджено класифікацію європейського освітнього ландшафту крізь призму 

картографування різноманіття його значень. Чітка, а головне, багатовимірна 

класифікація особливостей різних освітніх систем та суб’єктів у Європі та в 

Україні не лише не зашкодить їх ідентичності, але й підкреслить їх самобутність, 

що привабить як місцевого, так і іноземного абітурієнта. Реалізація такої цілі стає 

можливою за умов дотримання специфічних принципів багатовимірної 

класифікації, яка і є засобом картографії європейських освітніх ландшафтів. 

Взявши за принцип діалектичну єдність інтеграції та локалізації в сучасних 

уніфікаційних реаліях, розкрито присутність складної імпліцитної структури 

причин та наслідків глобалізаційних явищ;  

- обґрунтувано стратегії удосконалення освітнього ландшафту України, в 

контексті якої розглянуто загальні моделі управління соціальними системами, які 

могли б бути імплікованими в український освітній ландшафт. Базуючись на 

досвіді вітчизняних та іноземних дослідників у галузі освітнього менеджменту, 

показано вагоме значення ідей теорії управління та менеджменту у завданні 

підготовки, здійснення та контролю виконання політичних рішень. Зроблено 

спробу логічно підійти до типових моделей пошуків вибору за допомогою 

семантичного аналізу та синтезу понять «модель», «освітня політика» та 

«рішення». 

Уточнено: 

- експлікацію географічно-просторових понять у філософському та 

загальнонауковому дискурсі. Акцентуючи увагу на філософській парадигмі ХХ –

ХХІ століть, автор відстоює точку зору, за якою ландшафтні образи апелюють до 

найпримітивніших елементів свідомості – переживання існуючою реальністю 

власного місця у світі. Через звернення до концепту тілесності у 

феноменологічній традиції показано принципову відмінність «живого тіла» та 

«фізичного тіла». Акцентуючи увагу на наукових інтерпретаціях ландшафту,  

проаналізовано етимологію та структуру значень «landshaft» та окрему увагу 

приділено інтерпретаціям ландшафту у вітчизняній науковій традиціях;   
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- міждисциплінарні та трансдисциплінарні засади методології  

дослідження ландшафтів, зокрема, проаналізовано трансдисциплінарний 

географічний поворот та його внесок у розвиток гуманітаристики. Доведено, що 

унітарні та універсальні поняття людства, у тому числі цілісність та авторитет 

індивідуального людського суб’єкта, зміщуються на наукові дослідження, 

підкреслюючи релятивізм знань, культурну поліфонію, а також соціальне 

конструювання реальності. Проаналізовано поняття «культурного ландшафту», 

«радянського ландшафту», «геокультури» та «географічних образів» та  

розглянуто спроби визначення «універсальні» ознаки ландшафту; 

 - особливості впливу глобалізму та альтернативного глобалізму на зміни 

освітніх ландшафтів. Показано, що глобалізація поєднує у собі елементи 

інтеграції та диференціації – загальні ознаки, що екстраполюються на одиничні 

соціальні групи, проходять широку систему локалізації, адаптуючись до умов 

нової системи існування. Реальне та віртуальне у сучасному глобалізаційному 

суспільстві стають настільки переплетеними, що стає усе важче визначити їх 

межі. Описано два специфічні трактування поняття «альтернативний глобалізм»: 

перше пов’язане з використанням даного терміну для позначення громадського 

руху; друге відображає будь-яку, у тому числі теоретичну, критику глобалізації, її 

проявів та можливих наслідків; 

- проблемне поле модернізації українського освітнього ландшафту, в 

контексті якого  продемонстровано, як глобальні процеси трансформують 

національні освітні ландшафти. Український освітній ландшафт так само 

змінюється – з’являються нова логіка, моделі та механізми, але ці зміни мають 

певні особливості, які відрізняють українську ситуацію від ситуації інших держав. 

Зосереджено увагу на причинах того, що для України Болонський процес виявися 

гібридним, та показано, що у випадку України, ця реформа вступила в 

суперечність не із самоврядною європейською університетською традицією, а з 

радянською централізованою традицією. 

Набуло подальшого розвитку: 

- уявлення про регіональний вимір європейського освітнього ландшафту. 

Проаналізовано проблему інтернаціоналізації сучасної освіти з точки зору її 

впливу на регіональну ідентичність, показано зв’язок між зростанням значення 

приватної ідентичності у західній культурі та індивідуалізацією навчання у 

сучасних університетах. На основі доведення діалектичної єдності сталого та 

мінливого самоусвідомлення людини розкрито сутність новітньої «ринкової» 

ідентичності, яка виконує роль плюралістичної та адаптивної функції сучасної 

соціалізації, що приховує зростаюче  розмивання кордонів між розумінням 

глобального та локального. В результаті проведеного аналізу виявлено приховані 

небезпеки, які має міжнаціональне реформування освіти в Європі. 

- знання про глобальну трансформацію освітніх ландшафтів майбутнього у 

локальній перспективі. Розкрито, що антиципація майбутнього освітніх 

ландшафтів базується на аналітиці актуальних змін статусу знання. У фокусі 

дослідження перебувають процеси меркантилізації знань, що позначає товарний 

статус знань у сучасному суспільстві, та доведено тезу про радикальну 

об’єктивізацію епістеміологічної доктрини сьогодення, у контексті якої увагу 
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приділено інтерпретації загального уявлення про призначення знань у масовій 

свідомості сучасної людини;  

- уявлення про ґенезу та сучасні зміни урбаністичного освітнього 

ландшафту Європи, в контексті чого досліджено взаємодію університету і 

європейського міста протягом історії. Базуючись на історичних фактах 

співіснування цих двох соціальних феноменів, продемонстровано нерозривну 

єдність їх часового розвитку та обґрунтовується думка, що новітні університети та 

міста існують на новому рівні конвергенції, яка супроводжується посиленням 

тиску суспільної необхідності на навчальну та наукову діяльність університетів. 

Проаналізовано міжнародну експансію освітнього простору та виявлено три 

головні стратегії просторового розширення університетів – висхідну, низхідну та 

екстеріорну. 

- знання про вплив цивілізаційних викликів на національні освітні 

ландшафти, в результаті чого виявлено головні тенденції сучасної 

інтернаціональної освіти на рівні національних освітніх інститутів. Розкрито 

головні протиріччя у процесі дифузії глобалізації у національний освітній 

ландшафт. Проаналізовано виникнення суспільства «економіки знань» як 

ресурсної бази сучасного капіталізму та діалектичні відношення «глобального та 

локального» як у структурі освіти, так і в соціальній системі національної держави 

загалом.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів дослідження 

визначається тим, що в ньому вперше розроблено концепт «освітній ландшафт»  

як поняття філософії освіти, що створило умови для глибшого проникнення у 

природу складних процесів змін сучасної освіти. Виявлення ознак освітнього 

ландшафту (пластичність, динамічність, антропологічність, вітальність, 

просторовість, композиційність та ін.) створило принципово нові можливості для 

подальших досліджень у галузі філософії освіти. У роботі вдалося виявити, що 

явище освітнього ландшафту центрується навколо трьох полюсів: суб’єктивного 

(індивідуум), інтерсуб’єктивного (суспільство) та символічного (культура). Кожен 

із цих аспектів потребує більш ґрунтовного аналізу, що має значний евристичний 

потенціал. Визначено п’ять основних підходів до освітнього ландшафту: 

індивідуальний, типологічний, метафоричний, конструктивістський та 

міфологічний, кожен з яких (як і їх взаємодія) може стати цікавим предметом 

дослідження для наступних праць. Серед інших проблемних напрямів, які, 

ймовірно, зацікавлять майбутніх дослідників, насамперед слід назвати галузеві 

дослідження освітніх ландшафтів, виявлення чинників та закономірностей 

динаміки їх змін, кроскультурні дослідження освітніх ландшафтів різних регіонів і 

країн, прогнозування та планування освітніх ландшафтів, інституціоналізація 

освітніх ландшафтів, антропотехнічні практики в освітніх ландшафтах, естетика 

освітніх ландшафтів, освітній ландшафтний дизайн та багато інших. 

Матеріали дослідження можуть бути використані для формування змісту 

навчальних дисциплін, таких як «Філософія освіти», «Онтологія освіти», «Вища 

освіта і Болонський процес», «Освітня політика», «Економіка освіти», 

«Геофілософія» та ін. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної 

роботи автора. Усі положення, висновки і узагальнення зроблені автором 

особисто, що знайшло своє відображення у його наукових публікаціях.  

Кандидатська дисертація «Філософські засади стандартизації вищої освіти» 

(спеціальність 09.00.10 – філософія освіти) була захищена у 2010 році, її матеріали 

в тексті дисертації не використовувалися.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні кафедри 

соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, на низці науково-теоретичних і науково-

практичних конференцій, а саме: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Ціннісні орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення: восьмі 

Шинкаруківські читання» (Київ, 2013), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних 

взаємодій» (Суми, 2013), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Мультикультуралізм – релігія – толерантність» (Ольштин, 2014), Другій 

міжнародній науково-практичній конференції «Політологія, філософія, соціологія: 

контур міждисциплінарного перетину» (Одеса, 2014), Філософських читаннях 

пам’яті Івана Бойченка «Людина. Історія. Системи» (Київ, 2014), 

VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка вищої школи: 

методологія, теорія, технології» (Кіровоград, 2014),  Міжнародній  науковій  

конференціій «Культурно-інтелектуальна складова цивілізаційного поступу 

українства» (Київ, 2014), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи» 

(Львів, 2014), Міжнародній науковій конференції «Духовна поліфонія Європи» 

(Ольштин, 2014), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософія, 

суспільство, освіта: виклики сучасності» (Київ, 2014), Дніпропетровській сесії 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (Дніпропетровськ, 2014), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні суспільства: між 

новою владою та старою освітою» (Київ, 2015), ХVІІ Міжнародній науковій 

конференції для студентів і молодих науковців «Релігія і фундаментальна наука в 

добу глобалізації» (Львів, 2015), П’ятій Всеукраїнській науковій конференції 

«Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 2015),  Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжнародна освіта: стан та перспективи 

розвитку» (Київ, 2015),  Міжнародній науково-практичній конференції «Реформа 

вищої освіти в Україні: критичні питання у сфері законодавчих та інституційних 

трансформацій» (Київ, 2015), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 2015),  Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: 

політика, економіка, право, суспільство» (Львів, 2015), Другій міжнародній 

конференції «Особистість, суспільство, політика» (Люблін, 2015), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Імперативи поступу України в умовах 

цивілізаційних викликів сучасного світу» (Київ, 2015), Всеукраїнській науковій 

конференції «Філософія як культурна політика сучасності» (Острог,  2015), Другій 
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Міжнародній конференції «“Креативна деструкція”: інноваційні практики в 

академічних дослідженнях та викладанні» (Чернівці, 2016). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено в 36 публікаціях, 

з них: 1 одноосібна монографія (17, 03 д. а.), 18 наукових статей, опублікованих 

у вітчизняних фахових виданнях з філософських наук, 4 – статті у зарубіжних 

наукових журналах та виданнях України, які включено до наукометричних баз,  

13 – інші публікації. 

Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети та завдань 

дослідження робота складається зі вступу, п’яти розділів (16 підрозділів), 

висновків до розділів, загальних висновків та списку використаних джерел (436 

найменувань на 41 сторінці). Загальний обсяг дисертації – 379 сторінок, 

основна частина дисертації – 338 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено ступінь 

її розробки у науковій літературі, об’єкт і предмет, мету і завдання, 

дослідження та зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами, 

наводяться положення наукової новизни, які виносяться на захист, 

розкривається теоретична і практична цінність отриманих результатів, 

наводиться інформація про апробацію наукових результатів автора, про його 

наукові публікації, структуру і обсяг дисертаційної роботи. 

У першому розділі – «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ЛАНДШАФТІВ» – запропоновано новий для 

вітчизняної філософії освіти концепт «освітній ландшафт» та виявлено його 

концептуально-методологічний потенціал.  

Підрозділ 1.1. – «Географічно-просторові поняття у філософському 

дискурсі» – присвячено філософській рефлексії простору в некласичній 

філософії ХХ-ХХІ століть. Дослідження засвідчило, що проблема 

географічно-просторових понять хоч і не висвітлювалася системно, однак 

була предметом уваги багатьох відомих мислителів. В дисертації 

запропоновано авторське визначення філософської інтерпретації поняття 

“ландшафт”. Новий погляд на це поняття описує систему образів культурної 

та природної географії території, що репрезентується у межах визначеної 

колективної свідомості суспільства, народу чи етнічної групи. Підкреслено, 

що ландшафт – це структура образів, які формуються навколо 

найпримітивніших, фундаментальних феноменів свідомості, зокрема 

дорефлексійного відчуття власного місця у світі. Елементи новочасної 

аналітики ландшафту ми знаходимо у пізніх роботах М. Гуссерля. У його 

обґрунтуванні «життєвого світу» індивідуальної свідомості декларувалась 

наявність спільної системи просторово-культурних образів та значень, які 

виступали інтерсуб’єктивним «фоном» людського існування. М. Гайдеггер, у 

межах власної екзистенційної аналітики буття вбачав у ландшафтних образах 

підставу для розуміння загальної картини світу, в якій Desain є співприсутнім 

з іншими людьми. Дослідження географічно-просторових вражень свідомості 
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складає також вагому частину робіт Г. Башляра, який вважав, що, поряд з 

мисленням, уява є іншою незалежною складовою процесу пізнання, а 

ландшафтні образи є основою для формування «вихідних інструментів» уяви – 

метафор. На його думку, специфіка природного ландшафту та візуальний 

зміст матеріальної культури визначають головні атрибути творчої манери 

автора, особливо в «стихії земної уяви».  Адже близькість земельних метафор 

(наприклад, твердості, м’якості, родючості чи безплідності) детермінуються, 

по-перше, середовищем, яке оточує автора, та, по-друге, природною 

схильністю його свідомості. У роботах М. Фуко питання про значення 

просторових образів у структурі суспільного буття стоїть поряд із проблемою 

здійснення та збереження влади. Аналізуючи еволюцію політичної складової у 

процесі містобудування в Європі, М. Фуко приходить до висновку про 

визначальну роль принципів регулювання простору у сучасній політиці. 

Поряд з тим визнається фундаментальний статус системи географічно-

просторових образів у людському існуванні та автономність цієї проблеми по 

відношенню до обґрунтування атрибутів мислячого суб’єкта. З іншого боку, 

представники французького постмодернізму Ж. Делез та Ф. Гваттарі у цьому 

контексті запропонували нову парадигму філософського мислення – 

геофілософію. Її вихідним принципом є подолання опозиції суб’єкта та 

об’єкта через декларування діалектики примітивних просторових образів – 

всезагальної «землі» та визначеної «території». В результаті проведеного 

аналізу здійснено експлікацію географічно-просторових понять у філософському 

та загальнонауковому дискурсах. 

У підрозділі 1.2. – «Загальнонаукові інтерпретації поняття 

ландшафту» – здійснено аналіз загальнонаукових інтерпретацій поняття 

ландшафту. Виявлено, що поняття ландшафту використовується у багатьох 

галузях знань. Одним із найсучасніших прикладів є використання цього 

поняття у фізиці (зокрема, у теорії струн), у психології (енвайроментальна 

психологія) та особливо в географічних науках (ландшафтознавство). 

Розвиток географії від описового до конструктивного етапу пролягає саме 

через конституювання категорії «ландшафт». Від початку наукового вживання 

термін «ландшафт» мав подвійне значення: по-перше, він розглядався як 

об’єктивна природна реальність, а по-друге, як суб’єктивна категорія 

сприйняття. Характерно, що А. Гумбольдт, зусиллями якого це поняття 

набуло наукового змісту, не виділяв окремо ці два виміри ландшафту і не 

протиставляв їх. Однак із часом конкуренція цих двох інтерпретацій ставала 

все більш помітною. Якщо німецька географія тяжіла до першого значення, то 

французька – до другого. Французькі дослідники П. Відаль і Ж. Брюн у 

рамках «géographie humaine» (географія людини) запропонували гуманістичне 

тлумачення ландшафту. Вітчизняне ландшафтознавство розвивалося від 

красичного (В. Докучаєв, Л. Берг, А. Григор’єв) до некласичного (Н. Солнцев, 

В. Сукачов, Б. Сочава, О. Ісаченко) та постнекласичного етапу. 

Проаналізовано сучасні роботи теоретико-концептуального  характеру 

(М. Гродзинський, Ю. Тютюнник), теоретико-методологічного (В. Пащенко), 

історичного (С. Міхелі) та ін. Описано три основні підходи до розуміння 
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ландшафту як продного утворення: індивідуальний, типологічний і загальний. 

Індивідуальний підхід (інші назви – таксономічний, регіональний) базується 

на розумінні ландшафту як реальної території, що має межі, доволі велику 

площу і є унікальним (може мати власну назву). Відповідно до типологічного 

підходу ландшафт розуміється як характерний тип поєднання природних 

компонентів, що зустрічається у різних частинах планети та не має власної 

назви. Таким чином, виявлено загальнонаукові інтерпретації поняття 

ландшафту та доведено, що загагальне тлумачення ландшафту спирається на 

позицію, що ландшафт є ні індивідуальним, ні типологічним, а загальною 

категорією, як «річка», «рельєф», «погода» тощо. Зосереджено увагу на 

міждисциплінарному напрямі дослідження – естетиці ландшафту, суть якого  

полягає в аналізі сприйняття людиною ландшафту у найширшому контексті 

під впливом ряду чинників – біологічного, еволюційного, культурного, 

персонального тощо. Ландшафт, ще до того, як був уведений у науковий обіг, 

традиційно освоювався у різних полях культури – живописі, літературі, поезії, 

архітектурі, ландшафтному дизайні, а віднедавна – у фотографії, ЗD-графіці, 

комп’ютерних іграх тощо. Усі ці сфери мають свої інструменти «залучення» 

ландшафту, власні форми презентації і трансформації даного поняття, але 

одна риса все ж є спільною – образність ландшафту, акцент на його естетичній 

складовій. 

Підрозділ 1.3. – «Міждисциплінарний та трансдисциплінарний 

характер дослідження ландшафтів» – присвячено аналізу методологічних 

засад дослідження ландшафтів на межі міждисципланіарного та 

трансдисциплінарного підходів. Як засвідчив аналіз, на думку багатьох 

дослідників, роль географії та її внесок у гуманітарні науки останнім часом 

зростає. Аналіз показав, що відношення географії до кожної з гуманітарних 

наук у минулому та сучасності має розгадатися у контексті теоретичних, 

технологічних та інституційних змін у дослідженнях і суспільстві в цілому. 

Детальне вивчення географами ландшафтів протягом останніх років, 

зосередженість на суспільній та культурній географії створює можливості для 

більш глибокого розуміння взаємоформування людини та довкілля крізь 

складний дискурс мислення, науки, техніки, політики та картографії. Основою 

для створення такого дискурсу була філософія та бачення досконалого світу, 

які були взяті з класичних текстів. Це зумовлює цікавий аспект географії як 

гуманітарної науки: аналіз видозміни землі, досконалість якої виражена у 

ландшафтах. Тенденції переходу від міждисциплінарної до 

трансдисциплінарної методології яскраво помітні на прикладі терміна 

«ландшафт», який у літературі можна зустріти у найнесподіваніших 

комбінаціях – «культурний ландшафт», «релігійний ландшафт», «сакральний 

ландшафт», «політичний ландшафт», «ідеологічний ландшафт», 

«меморіальний (ландшафт пам’яті)», «економічний ландшафт», «музичний 

ландшафт», «цифровий ландшафт» та ін. Обидва підходи проходять через так 

звані розвинені технологічно-людські цифрові форми і більш атавістичні 

тваринні форми. Дослідження сутності текстів та зображень, у тому числі їх 

матеріальної природи, включає визнання цілісності та складності культури як 
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носія сенсу. Тому зміни дискурсу, які спостерігаються, більше не можуть 

пояснюватися у межах традиційного дисциплінарного поділу, адже вони є 

складовою частиною більш широкого світу фізичних процесів і суспільних 

відносин. Особливу увагу приділено аналізу геокультури, яка базується на 

специфічних первинних партикуляріях носіїв політичної свідомості. Такими 

елементами є географічно-політичний образ та смисл, що пов’язаний із 

раціональним боком сприймання геокультурного явища,  який  апелює до 

ірраціональної, емоційно-сенсорної репрезентації у свідомості політичного 

суб’єкта. Доведено, що образ і смисл – два первинні феномени геокультури, 

що формують вторинні елементи – геополітичне уявлення, розуміння та 

символ-знак. На основі цього розрізнення показано роль просторового образу,  

який виконує акумулюючу функцію і здатний швидко зберігати і 

відтворювати даний образ як на внутрішньому, так і на міжнаціональному 

рівнях. 

У підрозділі 1.4. – «Концептуалізація освітнього ландшафту у 

предметному полі філософії освіти» – здійснено аналіз освітнього ландшафту 

за двома напрямами: по-перше, через відмежування цього поняття від інших, а,  

по-друге, через виявлення і обґрунтування специфічних його ознак. 

Евристичність освітнього ландшафту як концепту для опису освіти, порівняно з 

концептом системи освіти, полягає у багатогранному урахуванні значення 

антропологічних, культурних та соціальних умов. Протягом десяти років у 

міжнародних документах ЮНЕСКО, Світового Банку, Європейських структур 

щодо освіти та у наукових дослідженнях все частіше використовується поняття 

«освітній ландшафт». Аналіз документів та праць авторів, які безпосередньо 

використовують поняття «освітній ландшафт», показує, що основними 

галузями, де «ландшафтизація» дискурсу освіти відбувається особливо активно, 

є: дослідження освітньої політики, врядування, відповідальності; 

інтернаціоналізація та комерціалізація освіти; культурна дифузія та виклики 

мультультуралізму в освіті; вплив цифрових технологій на освіту; соціальні 

характеристики виробництва знань. Досліджуючи  форми, види, типи освітніх 

ландшафтів, виявлено різну їх специфіку. За масштабом: глобальний; 

регіональний (європейський, азійський, латиноамериканський); національний 

(британський, фінський, український; локальний (міський, сільський). За 

змістом: традиційний-домодерний (патріархальний, національний); класичний-

модерний (гумбольдтівський, індустріальний); футуристично-постмодерний 

(цифровий, сингулярний). За стилем управління: демократичний; авторитарний; 

ліберальний. За економічною моделлю це: державний, ринковий, змішаний. 

Виокремлено п’ять підходів до дослідження освітніх ландшафтів. По-перше, 

освітній ландшафт як конкретна модель освіти регіону (індивідуальне 

розуміння), згідно якого освітній ландшафт є конкретним, має більш-меньш 

чіткі межі (культурні, ментальні, географічні, економічні), власну назву, яка 

виділяє його серед інших. Як правило, ця назва повторює назву країни чи 

регіону, але його межі можуть не збігатися з державним чи будь-яким іншим 

формальним кордоном. По-друге, освітній ландшафт як тип освіти (типологічне 

розуміння), згідно з яким освітній ландшафт не є конкретною моделлю, а 
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характерним культурно-історичним типом освіти.  У такому розумінні він не 

має чітких меж і зустрічається на різних континентах і у різних країнах. По-

третє, освітній ландшафт як метафора (метафоричне розуміння),  відповідно до 

якого освітній ландшафт є загальним поняттям, яке вживається на рівні з 

поняттями «освіта», «система освіти», «освітній простір» та не має чітко 

означених власних характеристик. По-четверте, освітній ландшафт як 

дослідницький інструмент (конструктивістське розуміня), згідно з яким 

освітній ландшафт формує дослідник, який для своїх потреб обирає ті чи інші 

ознаки. По-п’яте, освітній ландшафт як міф (міфологічне розуміння), згідно з 

яким освітній ландшафт аналогічний до міфологічних систем. Таким чином, 

доведено, що в освітньому ландшафті на практиці можуть одночасно 

паралельно співіснувати різні динамічні пласти освітньої реальності: 

адміністративно-командна і ринкова, централізована і децентралізована, 

національна і глобальна. 

У другому розділі – «ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ОСВІТНІХ 

ЛАНДШАФТІВ» – аналізується історія зародження та трансформації світових 

освітніх ландшафтів через призму суперечностей цивілізаційного розвитку. 

Підрозділ 2.1. – «Освітні ландшафти аграрного суспільства» – 

присвячено аналізу історичних витоків освітніх ландшафтів аграрного типу. 

Виділено найдавніші навчальні ландшафти в історичному проміжку 

соціально-економічних формацій рабовласницького та феодального 

суспільств, описано філософські підстави утворення ціннісних векторів 

розвитку освітніх просторів нашої планети, що мають сучасне практичне та 

аксіологічне значення. У межах аграрного типу на основі історико-

цивілізаційної моделі А. Тойнбі було виокремлено такі освітні ландшафти: 

давньоєгипетський, давньокитайський, шумерський, індський, сирійський, 

еллінський, вавилонський, арабський, іранський, західний, православно-

християнський, далекосхідний японокорейський та далекосхідний. Базуючись 

на філософській спадищі К. Ясперса, показано  фундаментальне значення 

зародження філософських цінностей освіти у часи аграрного виробництва для 

розуміння протиріч сучасної глобальної освітньої системи. Акцентовано увагу 

на «осьовому» історичному статусі ранньої духовної історії людства, що мало 

своє відображення на початку зародження філософських теорій навчання та 

виховання. Як результат аналізу Античного освітнього ландшафту віднайдено 

феномен зародження таких освітньо-діалектичних протиріч як діади свободи 

та контролю у вихованні, елітарного та масового статусу освіти, протиріччя 

необхідності загального розвитку та спеціалізованого навчання. У межах 

культури Середньовіччя окрему увагу було приділено університету як 

специфічному феномену епохи. Виникнення останнього – це феномен, що 

«випереджає» свій час та пришвидшує розвиток суспільства. 

У підрозділі 2.2. – «Освітні ландшафти індустріального суспільства» – 

здійснено аналіз освітніх ландшафтів індустріального суспільства, навколо 

якого сформувалися засади базової європейської науково-педагогічної 

раціональності та духовності. Фундаментальну роль у процесі становлення 

«класичної» європейської освіти відіграла колишня освітня реформа у Пруссії, 
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що сформувалася на засадах інтелектуальної діяльності братів Гумбольдтів, 

Й. Фіхте, Й. Песталлоці та інших. Постать В. Гумбольдта було розкрито як 

новітній тип інтелектуала, науковця та чиновника, для якого розвиток 

людського потенціалу у вигляді національної особистості став своєрідним 

еталоном та педагогічно-політичною метою. Ідеали, за якими було створено 

європейську освіту модерну, розвивалися в рамках дотримання самобутньої 

«тріади» принципів. По-перше, будь-яка організація навчання та наукової 

діяльності повинна базуватися на гранично можливій свободі досягнення 

знань. По-друге, головною активною силою держави та духу суспільства є 

особистість, оскільки саме її потенціал придатний реалізувати конкретні цілі. 

По-третє, наявність університетів як місця присутності національного духу, де 

прагнення та натхнення особистостей колективно спрямовуються, 

надихаються та вдосконалюються у конструктивному руслі. Вища освіта, на 

думку В. Гумбальдта, повинна існувати у нерозривній єдності з науковою 

діяльністю, що стає можливим при реалізації такого діалектичного процесу: 

наявність первинного принципу будь-якого знання; прагнення досягнення 

ідеалу; синтез принципів та ідеалів у єдину ідею, узгоджену колективним 

(об’єктивним) духом. Проаналізувавши індустріальні тенденції в історії 

розвитку більшості освітніх ландшафтів, можна зробити висновок, що у 

кожному з них відбувалися відносно схожі події, які зумовлені глобальними 

історичними причинами. Останні є тісно пов’язаними з переживанням 

кожною державою стадії формування національної економіки, яка, у свою 

чергу, здійснює опосередкований вплив і на освітній вимір соціального 

існування народів. 

Підрозділ 2.3. – «Освітні ландшафти інформаційного суспільства» –  

присвячено аналізу переваг та недоліків концепції суспільства знань у контексті 

його імплементації в освітній ландшафт інформаційного суспільства. Серед 

негативних аспектів, по-перше,  надмірна прагматизація знань, втрата ними 

самостійного ціннісного підґрунтя. Судячи з критеріїв якості та ефективності 

знань, що репрезентуються концепцією, знання в ній виступають як засіб, а не 

як ціль. По-друге, збільшення залежності вищої школи від інших соціально-

економічних інституцій. Багато дослідників слушно відзначають, що явище 

«поневолення» вищої школи є нічим іншим, як наслідком вторгнення політики 

та економічної ідеології у науку взагалі. По-третє, орієнтація на задоволення 

інтересів найбагатших представників суспільства, так як виникає феномен 

«наднавченості» (overeducation), який задовольняє великих капіталістів, але 

ігнорує інтереси найманих робітників. По-четверте, цивілізаційно-культурна 

монополія країн Західного світу ґрунтується на припущенні, що ідея 

суспільства знань є логічним продовженням попередніх етноцентристських 

проектів – колоніалізму, неоколоніалізму тощо. Виявлено ряд позитивних 

аспектів суспільства знань. По-перше, забезпечення становлення «нової науки», 

яка, на відміну від науки Просвітництва, усвідомлює моральні імплікації 

власної діяльності, для якої характерна спрямованість на реалізацію проекту 

сталого розвитку. По-друге, це тяжіння до цінності демократизації в основі якої 

збільшення свобод учасників педагогічного процесу, що зумовлює пропорційне 
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підвищення цінності особистості в очах співробітників вишів та студентів. По-

третє, конкретизація наукових досліджень, в основі якої орієнтація науковців та 

педагогів на конкретні проблемні сфери діяльності, що ставить їх перед 

конкретною етичною, соціальною та екологічною відповідальністю. По-

четверте, боротьба з надмірним консерватизмом, а саме  пришвидшення змін в 

освіті, які необхідні суспільству, переорієнтація освіти на реальні, а не ідеальні 

суб’єкти навчання. Таким чином, виділено головні перешкоди, які 

ускладнюють виникнення суспільства знань на базі інформаційного 

суспільства. По-перше, це епістеміологічна, яка полягає у фундаментальній 

зміні статусу знань у сучасній соціальній системі, їх технологізація та зведення 

до прагматичного знаменника. По-друге, економічна, яка базується на експансії 

економічних агентів на академічну та наукову сферу суспільної діяльності, що 

може призвести до негативних впливів на досягнення нових фундаментальних 

знань та ставить під питання свободу досліджень і академічну свободу вишів. 

По-третє, консьюмерна, пов’язана з орієнтацією типових представників 

сучасного суспільства на споживання вторинної, фрагментарної, подекуди 

«негативної» інформації, що призводить до нових соціальних проблем. По-

четверте, аксіологічна, яка полягає у реальній можливості втрати цінності 

суб’єкта пізнання та винаходу в ході неконтрольованого обміну даними та 

інформацією. Похідним від цієї проблеми є й небезпека появи масових 

суперечок із приводу авторського та патентного права. 

У третьому розділі – «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 

ЛАНДШАФТІВ» – проаналізовано сучасний стан освіти у фокусі глобалізації 

та регіоналізації, а також здійснено спробу спрогнозувати розвиток освітніх 

ландшафтів майбутнього. 

Підрозділ 3.1. – «Глобалізація та її вплив на локальні освітні 

ландшафти» – присвячено аналізу соціального явища глобалізації та її впливу 

на локальні освітні ландшафти. Дослідження засвідчило, що розгортання 

процесів інтеграції у межах більшості країн світу стає дедалі більш наочним 

та масштабним, а дискусія, яка виникла навколо цього поняття, стала досить 

неоднозначною. З одного боку, побутує думка, що цей процес уніфікації не є 

історично специфічним явищем, а сама глобалізація властива й іншим епохам, 

а тому її завершення є неминучим. З іншого, поборники унікальності 

глобалізаційного процесу наголошують на тому, що в такій кульмінації та 

якісній взаємодії людство ще ніколи не перебувало, а, отже, людство чекає 

щось нове та революційне. Обидві думки мають право на існування, а 

прогнозування майбутнього у настільки складній та багатофакторній системі 

соціальних відносин є украй складним. Показано структурну спільність 

понять глобалізації, інформації та інформаційного суспільства. Констатовано 

перехід суспільства від споживання матеріальних товарів до споживання 

послуг, а згодом і до максимального споживання інформації. Інформація стає 

головним джерелом мовлення, яку ми все більше використовуємо, а «білі 

плями» про реальність є для нас непомітними через гігантський об’єм тих 

інформаційних знань, які ми отримуємо або можемо отримати. В контексті 

аналізу поняття детериторизації показано, що сутнісною характеристикою 
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глобалізації є втрата фізичного простору і більшості визначальних соціальних 

процесів. Досліджено віртуальну теорію, пов’язану з формуванням «уявних 

світів» унаслідок накладання різних культурно-символічних просторів, 

зокрема, етнопростору, технопростору, фінанспростору, медіапростору, 

ідеопростору. 

У підрозділі 3.2. – «Альтернативний глобалізм: суспільний та 

концептуальний виміри» – проаналізовано феномен антиглобалізму у 

політико-громадському та теоретично-науковому вимірі; показано подвійність 

трактування терміна «антиглобалізм», який можна розуміти як соціально-

протестний рух та водночас як опозиційну течію в соціальних науках. 

Розкрито сутність найбільш відомого на сьогоднішній день 

антиглобалізаційного руху – «Руху за глобальну демократизацію» та описано 

основні етапи їх діяльності та суперечливі політичні позиції їх представників. 

Проаналізовано теоретичні надбання одного з головних поборників «альтер-

глобалізації» К. Агітона та доведено, що глобалізація виражає інтереси 

меншої частини населення Землі, так як сфера її дії та наслідки активності є 

прихованими та ілюзорними, що дозволяють видавати пограбування за 

глобальні кризи, проблеми екології – за наслідки діяльності анонімного 

суб’єкта, а не конкретних підприємств чи організацій. Використавши ідейний 

досвід І. Валлерстайна, виокремлено головну тенденцію сучасної  

глобалізаційної дійсності – фактичну домінацію капіталу над політичною 

владою. 

Підрозділ 3.3. – «Освітні ландшафти майбутнього: глобальна 

трансформація у локальній перспективі» – присвячено антиципації 

взаємовпливу між регіоналізацією та глобалізацією в контексті проблем освіти. 

Аналіз здійснено як результат експлікації поняття «новітньої регіоналізації», за 

методологічну основу якої взято твердження, що глобалізація не породжує 

конфлікт між гомогенним та гетерогенним, а більше того, сприяє 

топологічному перетіканню глобального в локалізоване. Наголошено на 

неоднозначності рушійних сил освітніх реформ, що призводить до присутності 

лише абстрактного конституювання глобалізації. Проте її наслідками є ряд 

реформ та фактів, що дали певне підґрунтя для розкриття феномену навчальної 

глокалізації. У ході аналізу гетерогенної природи світової уніфікації 

глобалізації виявлено, що існування універсального рецепту успішної освітньої 

політики в умовах інтеграційної локалізації моделей виробництва та культури є 

неможливим. Окреслено наявність на світовій арені освітньої політики країн-

експериментаторів та країн, що наслідують інновації. Виявлено, що специфіка 

новітньої епістемологічної доктрини у межах західного освітнього ландшафту 

тісно пов’язана з постмодерним способом виробництва знань, реалізація якого 

призводить до закономірних та синхронних перетворень у сфері вищої освіти. 

В ході стрімкого включення в глобальне виробництво знань університети 

безумовно детерміновані новими спробами пристосовування до умов та правил 

інформаційно-капіталістичної гри, що відтепер долає обмеження національних 

держав. Описано феномен «університету постмодерну», або «пост-

університету» як способу трансформації класичних навчально-наукових 
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інституцій, їх вихід з замкнутого академічного простору на простір «дійсного» 

ринку праці та інформації. Деякі дослідники вважають, що пост-університет є 

лише гіпотетичним етапом розвитку вищої освіти у майбутньому, інші ж 

наголошують на тому, що це реальність сьогодення. Однак безумовним є факт, 

що даний феномен посідає вагоме місце в західному освітньому ландшафті та 

впливає на ряд реформ в освітній сфері. Доведено, що освітні ландшафти 

майбутнього розгортаються на фоні радикальної прагматизації навчально-

наукових цілей та методів. Зокрема, перетворення на етапі переходу від 

класичного університету до пост-університету пов’язані з диверсифікацією 

функцій освіти, соціальною реструктуризацію учасників педагогічного 

процесу, акцентуацією поступового відокремлення навчання від науки, 

проблемною орієнтацією досліджень, розширенням сфери відповідальності 

закладів, урізноманітненням джерел фінансування, технологізацією та 

бюрократизацією педагогічно-дослідницьких установ. 

У четвертому розділі – «ОСВІТНІЙ ЛАНДШАФТ ЄВРОПИ У 

ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ» – здійснено аналіз європейського освітнього 

регіону в локальній та глобальній перспективі. 

Підрозділ 4.1. – «Урбаністичний освітній ландшафт Європи» –

присвячено аналізу історичної та сучасної взаємодії між містом та 

університетом. Наголошено на урбанізаційних тенденціях у структурі 

сучасного міста, що базується на екстенсивних принципах розвитку 

університетів. Університет у своїх елементах, що залишилися від класичної 

форми, виступає своєрідним рудиментом духовного минулого Європи, що 

дедалі більше набуває ознак нематеріального виробництва. У ході 

дослідження обґрунтовано необхідність заглиблення в історичний аспект 

взаємовідносин між містом та університетом. На первинній стадії свого 

розвитку університет являв собою аналог цеху середньовічних ремісників, де 

школяр був учнем, бакалавр – підмайстром, а магістр – майстром. Це свідчило 

про рефлективний атрибут цих закладів, які постійно запозичували елементи 

економічної системи, в якій вони існують. Проаналізовано роль Болонського 

університету в історичному спектрі життя Болонії, вказано на невід’ємність та 

закономірність їх конвергенції. При розгляді ідеологічного впливу 

університетської спільноти на міське населення було проаналізовано 

історичний випадок «Червоного травня» у Франції, продемонстровано 

ключову роль студентства в цьому повстанні та розкрито ініціативну силу 

інтелектуальної молоді. На основі історичних та сучасних фактів конвергенції 

міст та їх університетів було виділено такі аспекти впливу університетів на 

буття сучасного міста: 1) демографічний; 2) економічний; 3) інфра-

структурний; 4) ідеологічний; 5) культурний. Вказано на фактичній втраті 

автономії міських університетів, що в даній історичній ситуації перебували 

під найбільш потужним тиском суспільної необхідності. Доведено, що, як 

наслідок, університет з самостійної духовної інстанції Європейського 

культурного світу перетворився на елемент капіталістичної системи з 

інформаційно-кадрового забезпечення. 
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У підрозділі 4.2. – «Регіональний вимір європейського освітнього 

ландшафту» – обгрунтовано, що розгортання Болонського процесу декларує 

перетворення класичного університету Європи з його універсальним та 

національним знанням на прогресивний університет Америки, де пропагується 

проблемно-орієнтоване знання з міждержавною системою його виробництва 

та контролю якості. Показано, що поряд з очевидними перевагами 

інтернаціоналізація вищої школи приховує для Європи і ряд небезпек. 

Зокрема, вона може означати гомогенізацію наукових традицій, що особливо 

може вплинути на розмаїття гуманітарної науки, де не існує єдиної системи 

верифікації знань. Разом із тим, як усе більше вчених приєднуються до 

міжнародного співтовариства, приймаючи єдину систему значень та 

верифікації, масштаби національних співтовариств учених скорочуються, а 

результати їх досліджень залишатимуться на периферії. Проаналізовано 

зв’язок між локальною та глобальною ідентичністю у контексті розвитку 

сучасних університетів. Спираючись на класиків світової глобалістики,  

визначено глобалізацію як процес світової культурної, економічної та 

соціальної інтеграції та уніфікації; відзначено полісемантичність самого 

поняття ідентичності, яке поєднує ознаки сталості та змінності 

самосприймання. Таким чином, доведено, що у сучасному західному 

суспільстві спостерігається поступове зростання  значення індивідуальної 

ідентичності у порівнянні з колективною. У сфері освіти це проявляється на 

прикладі втрати національної орієнтації університетів, поступового зникнення 

статевої детермінації професій, індивідуалізації навчальних планів, змісту 

освіти тощо. 

Підрозділ 4.3. – «Вектори трансформації освітнього ландшафту 

Європи» – присвячено аналізу різноманіття освітніх інституцій Старого світу, 

що є однією з головних переваг на ринку педагогічно-наукових послуг, а 

створення новітньої багатовимірної системи класифікації дозволить 

підтримати якісне розмаїття закладів та профілів у рамках відповідного 

освітнього ландшафту. Проведено загальний теоретичний аналіз підстав, 

принципів, передумов та труднощів здійснення інституційної класифікації в 

освітньому ландшафті Європи та виявлено, що формування єдиної системи 

класифікації в Європі продиктовано  об’єктивною соціально-економічною 

необхідністю. В результаті проведеного аналізу  обгрунтовано, що 

мультивимірна класифікація освітніх інституцій повинна бути здійснена на 

фоні поліцентричного освітнього дискурсу, зорієнтованого на конструктивне 

зіткнення різних політичних стратегій та цінностей. Гетерогенізація 

політичного фону європейської освіти має підтримати диверсифікаційні 

процеси всередині системи, що забезпечить вихід на вищий рівень у якості та 

доступності наукових і навчальних послуг. Класифікація є засобом 

картографії Європейського освітнього ландшафту, а отже, як і будь-яке інше 

картографування, вона повинна зберігати баланс між множиною 

інформативності та ясністю розуміння в очах усіх суб’єктів освітньої 

практики. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є дотримання прагматичних 

принципів багатовимірної класифікації, що вказують на об’єктивність, 



 21 

багатозадачність, ліберальність та гнучкість вихідної структури. Робиться 

висновок, що багатовимірна класифікація інституцій вищої освіти повинна 

бути готовою до подолання специфічних труднощів, пов’язаних з кількісною 

та якісною мінливістю національних освітніх систем, з протиріччям між 

класичним та новітнім підходом до академічного різноманіття, а також із 

широким колом учасників освітньої практики. 

У п’ятому розділі – «ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОГО 

УКРАЇНCЬКОГО ОСВІТНЬОГО ЛАНДШАФТУ» – здійснено аналіз 

головних тенденцій змін українського освітнього ландшафту часів 

незалежності та окреслено можливості для його модернізації. 

Підрозділ 5.1. – «Національні освітні ландшафти перед цивілізаційними 

викликами» – присвячено аналізу головних точок зіткнення глобалізації з 

національною освітою, показано їх зв’язок iз сучасними проблемами сучасної 

України. Доведено розвиток тенденції до підвищення значення освіти як на 

державному, так і на індивідуальному рівнях та продемонстровано новітню 

детермінацію її ланок законами ринкової економіки. Описано двобічний 

характер взаємодії світової культурної уніфікації та національної освіти та 

підкреслено зростаючу увагу світової спільноти до освіти як культурного та 

економічного засобу розвитку людства. Базуючись на позиції провідних 

експертів ЮНЕСКО, наголошено на вагомій ролі освіти в питанні 

нейтралізації різноманітних конфліктів. Описано три головних приводи   

реформування національних освітніх ландшафтів у зв’язку зі світовими 

уніфікаційними реаліями: по-перше, «конкурентоспроможні приводи 

реформ», по-друге, «фінансові приводи реформ» та, по-третє, «приводи 

реформи з питань справедливості». Таким чином, доведено тезу про 

збереження провідної ролі національної держави у формуванні логіки, 

стратегії та результатів освітньої політики. Виявлено зростаючий потенціал та 

короткочасну прибутковість освіти в умовах глобалізації. У тому числі 

виділено чотири конкретних способи експорту освітніх послуг: спосіб 

«транскордонного надання», спосіб «споживання за кордоном», спосіб 

«комерційної присутності» та «присутністі фізичних осіб». 

У підрозділі 5.2. – «Проблемне поле модернізації українського 

освітнього ландшафту» – виявлено особливості освіти у контексті сучасної 

ситуації в Україні. Починаючи з 1991 року, коли Україна здобула 

незалежність, відбувався процес становлення національної системи вищої 

освіти, проте цей процес переважно мав косметичний, зовнішній, а не 

змістовий характер. Нові стандарти освіти включали в себе національні 

елементи (українська мова, історія, традиції тощо), але форма організації 

освітнього процесу залишалася радянською. Наголошено на поступовому 

відстороненні української освіти від виробництва культури та ідеології як 

мети викладання; відмежовано інтеркультурний принцип освіти від 

інтернаціоналізму радянської ідеології та проаналізовано однобічність 

факторів єднання останньої. З огляду на конфліктну соціальну ситуацію в 

нашій країні було підкреслено значення мультикультурного або 

інтеркультурного принципу в вищій освіті України. Сконцентровано увагу на 
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причинах вторгнення глобалізації у систему освіти та проаналізовано її 

наслідки для України. Продемонстровано головні причини відставання 

України в світовій освітній конкуренці та зовнішні позиції нашої держави у 

контексті шансів на успіх в світової освітній конкуренції. Українські 

університети мають хороші умови, щоб здобути високі позиції на планетарній 

арені освітніх послуг. Виявлено, що Болонський процес в Україні має 

гібридний характер, так як поєднання культурних феноменів сучасності, котрі, 

маючи модерну природу, виходять за її межі, мають важливі наслідки для 

вищої освіти. З одного боку, залучення до Болонського процесу є прикладом 

європейських модерних зразків, а, з іншого, – домінування немодерних та 

домодерних освітніх елементів (колоніальних, радянських, національних) 

глибоко укорінені в українській освіті. Відтак, ліберально-демократичні 

болонські моделі трансформуються у непривабливих «мутантів», які не 

характерні ні для прогресивних глобальних стратегій, ні для традиційних 

локальних освітніх практик. Проаналізовано досвід США у модернізації 

освіти у ХХ столітті, зокрема, видання у 1944 році «GI Bill» американським 

урядом стало першим кроком до інтенсифікації американської економіки. 

Ветерани Другої світової війни отримали ряд пільг для здобуття освіти. В 

результаті доведено, що цей досвід може бути використано і в сучасній 

Україні, де ветерани АТО потребують підтримки і залучення до цивільного, у 

тому числі, освітнього життя. Болонський процес впроваджується у нашій 

країні з 2005 року, але і визнання ступенів та кваліфікацій, і академічна 

мобільність, і працююча система ECTS залишаються «на папері». Україна має 

відмовитися від практики самообману, позбутися корупції та плагіату. Тільки  

при виконанні цих умов Болонський процес, можливо аж у 2020 р., буде 

сприйматися не як гібридний проект, від якого відмовилися, а як успішний 

інструмент реформування. Тільки так замкнуте коло «модернізації» 

української освіти буде розірване, а українська освіта стане цікавою для 

інвестицій та помітною у глобальному освітньому ландшафті. 

Підрозділ 5.3. – «Стратегії удосконалення освітнього ландшафту 

України» – розкриває потенціал концепцій прийняття управлінських рішень, 

які розроблено загальною теорією менеджменту, та їх можливості до 

застосування у межах проблем української освітньої політики. Підкреслено 

підвищену увагу до проблем освітнього менеджменту в сучасній вітчизняній 

та іноземній наукових традиціях. Вказано на можливість органічного 

поєднання методології менеджменту та освітньої політики, особливо 

зважаючи на соціальний вимір існування останньої. З огляду на наукову 

необхідність логічного підходу до поставленої мети, окреслено сутність та 

взаємозв’язок понять «освітня політика», «рішення» та «модель». На основі 

отриманих даних було представлено початкове визначення моделі прийняття 

рішення в освітній політиці. Розглянуто головні теорії рішень у сфері 

загального менеджменту, зокрема модель «сміттєвого контейнера», 

раціонально-дедуктивної, моделі наукового менеджменту, дискретно-

інкрементальної моделі, редукціонізму, моделі тотального управління якістю, 

теорії хаосу, теорії ігор. Вказано на можливість застосування деяких із них у 
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специфічних освітніх питаннях та галузях. Обгрунтовано тезу, що в Україні 

відбувається повільна реалізація Закону «Про вищу освіту» (2014), реформи в 

освіті відбуваються на протязі більше як 10 років, проте стратегія освіти в 

умовах глобалізації та інтеграції до загальноєвропейського простору не є 

чіткою у стратегічному вимірі, так як потрібна серйозна робота у сфері 

моніторингу результатів та відповідні реакції на їх показники. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Відповідно до визначених завдань дослідження можна виокремити 

загальні висновки. 

1. Дослідивши географічно-просторові поняття у філософському та 

загальнонауковому дискурсі, виявили, що географічно-культурний образ, який 

супроводжує вихідне поняття «тут», має специфічне, порівняно з іншими 

життєвими образами, походження, оскільки він формується навколо 

найпримітивніших, фундаментальних феноменів свідомості, а, отже, відіграє 

визначальну роль у структурі світосприйняття людини. У якості підґрунтя для 

філософського дослідження будь-яких складних соціокультурних феноменів 

(таких, як освіта) виявляється украй актуальним розглянути рефлексії щодо 

«образів місця-землі» – ландшафтів. Це обумовлено тим, що в сучасній 

філософській рефлексії відбувається реабілітація людини як живої тілесної істоти. 

На відміну від класичної модерної версії людини як самосвідомого суб’єкта, буття 

котрого визначає свідомість, філософсько-антропологічна версія людини вбачає у 

тілесності її фундаментальну онтологічну ознаку. Звернення до концепту 

тілесності як інструменту подолання глухих кутів філософії свідомості здійснено 

у феноменологічній традиції. Принциповим у цьому теоретичному кроці є 

розмежування «живого тіла» та «фізичного тіла». Так, завдяки поняттю «живого 

тіла», котре, утримуючи екзистенціальні змісти, виявляє спротив фізичній 

каузальності, вдається уникнути звинувачень у соліпсизмі та розвинути дискурс 

інтерсуб’єктивності. Під філософською інтерпретацією ландшафту розуміється 

синтетичне поняття, що, з одного боку, описує динамічну систему географічно-

просторових та культурних образів регіону, носієм яких виступає колективна 

свідомість специфічного суспільства, народу чи етнічної групи, а з іншого, – 

«життєвий світ» людини, в який вона занурена як тілесна істота. 

2. Проаналізувавши  міждисциплінарні та трансдисциплінарні засади 

методології  дослідження ландшафтів, виявили, що зв’язок гуманітарних 

досліджень та природничого знання останнім часом міцнішає. Він є цікавим як із 

точки зору напрацювання нових методів та інструментів дослідження, так і для 

розширення предметного поля гуманітаристики та природничих наук, зокрема 

географії. Унаслідок спрямованості гуманітарного знання на людину мета 

гуманітаристики може бути співвіднесена зі здійсненням політики, повноважень 

та влади над територіями і людьми, які їх населяють. Детальне вивчення 

географами простору протягом останніх років, зосередженість на суспільній та 

культурній географії створює можливості для більш глибокого розуміння 

взаємоформування людини та довкілля крізь складний дискурс мислення, науки, 
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техніки, політики та картографії. Основою для створення такого дискурсу була 

філософія та бачення досконалого світу, які були взяті із класичних текстів. Це 

зумовлює цікавий аспект географії як гуманітарної науки: аналіз видозміни землі, 

досконалість якої виражена у ландшафтах. Гуманітарні науки більше не є 

прерогативою гуманітаріїв, як і географічні – географів. Унітарні та універсальні 

поняття людства, в тому числі цілісність та авторитет індивідуального людського 

суб’єкта, зміщуються і на наукові дослідження, підкреслюючи релятивізм знань, 

культурну поліфонію, а також соціальне конструювання реальності, в тому числі 

через культурне обрамлення природи.  

3. Здійснивши філософську концептуалізацію освітнього ландшафту у 

предметному полі філософії освіти, запропонували його розуміння як сукупності 

просторових, соціально-економічних, політичних, культурних та антропологічних 

характеристик освіти, що змінюються у межах певного регіону у процесі 

збереження, передачі та виробництва знань. Уявлення про феномен освітнього 

ландшафту, яке висувається у цій роботі, відштовхується від конкретного 

«тут», місця перебування індивіда або культури, яке окреслюється горизонтом 

сприймання властивого суб’єкта. Освітній ландшафт складається із пластів: 

культурних, історичних, когнітивних, а також має ознаки, які відрізнять його 

від інших способів репрезентації освітньої реальності (освітньої системи, 

освітнього простору тощо). Такими ознаками є пластичність/динамічність, 

антропологічність/вітальність, просторовість/композиційність, семантич-

ність/символічність, темпоральність/ритмічність, полімасштабність/гібридність, 

контекстуальність/ситуативність. Концептуалізація освітнього ландшафту 

«центрується» навколо трьох  полюсів: по-перше, суб’єктивний полюс 

(«індивідуум») фокусується на сприйнятті освіти людиною, тобто антропологія 

освіти; по-друге,  інтерсуб’єктивний полюс («суспільство») фокусується на 

освітньому ландшафті як продукті соціальної практики, тобто соціологія освіти; 

по-третє, символічний полюс («культура») фокусується на культурних 

особливостях, тобто культурологія освіти. 

4. Проаналізувавши історичну ґенезу освітніх ландшафтів аграрного, 

індустріального та інформаційного суспільств, показали, що в одну епоху в 

межах різних географічних та культурних регіонів можна констатувати як спільні, 

так і відмінні ознаки освітніх ландшафтів, що визначений спільними або 

відмінними атрибутами історичної необхідності. Так, в аграрну епоху було 

закладено суперечності, які визначили розвиток освітніх ландшафтів до нашого 

часу. Загалом упродовж усієї історії Європи, що базувалася на античних та 

християнських аксіологічних моделях, значення знань та освіти більшою чи 

меншою мірою зберігало естетизм грецького раціоналізму. Винятком можна 

вважати лиш період раннього Середньовіччя, в якому духовний розвиток людини 

був секуляризований від раціональності та позиціонувався з точки зору 

ірраціональних атрибутів, зокрема непохитності віри. Однак ідеал естетики 

розуму Еллади отримає свій «рецидив» в епоху Відродження та Нового часу, а 

пізніше взагалі досягне апогею в культі Просвітництва ХVIII–XIX століть. В 

індустріальну епоху місце мистецтва бесіди між учнем і вчителем займають лекції 

та уроки, що включають понад десяток навчальних суб’єктів. Освіта набуває 
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християнсько-патріархальних ціннісних акцентів, що декларують статус учителя 

як батька, а не як друга чи близької людини. Такому «патріархальному» відтінку 

освітньої аксіології судилося проіснувати і до нашого часу. 

5. Дослідивши вплив глобалізму та альтернативного глобалізму на зміни 

освітніх ландшафтів, виявили, що глобалізація супроводжується стиранням 

інформаційних кордонів. Щоденно у потоках різних знаків проходить неймовірно 

велика кількість знань, що раніше були доступними лише окремим регіонам або ж 

людям з особливим статусом. Це явище є не випадковим етапом формуванням 

світової інформації, а відповіддю людству на потребу «бути інформованим». Бум 

епохи споживання матеріальних товарів перетворюється на бум споживання 

інформації, де віртуальне стає конкурентом реальному. Індивідуальна та 

колективна свідомість, занурена у вир «вимушеної комунікації», трансформує 

поняття цінності знань. Інформація не вимагає глибокого розуміння сутності 

явищ, головні її якості – це мобільність, універсальність, еквівалентність, 

здатність до використання, доцільність, а головне – актуальність. У сучасному 

інформаційному просторі дійсне лише те, що актуальне. Інформація є необхідною, 

проте вона не є в повному сенсі цього слова позитивною для розуміння цілісності 

реальності, адже її головним атрибутом є мобільність, а не глибинність дескрипції 

сущого. 

6. Проаналізувавши глобальну трансформацію освітніх ландшафтів 

майбутнього у локальній перспективі, довели, що в наш час можна спостерігати 

утворення окремих груп націй, що найбільш активно локалізують асоційовані 

елементи економіки, політики та культури. Такі системні утворення на світовій 

карті дослідники іменують глобалізаційними регіонами. Показано, що існують 

підстави виділення освітніх регіонів. Вони відображають подвійну сутність 

соціально-освітніх змін сучасності: з одного боку, безперечно, присутній феномен 

уніфікації освіти, який зумовлений розвитком засобів комунікації, геометричним 

ростом освітніх ринків та експансією трудових ресурсів. З іншого боку, всі галузі 

суспільного буття, включно з освітою, мають монолітну регіональну сутність, яка 

наділяє окремі спільні новоутворення специфічним змістом у кожному регіоні. 

Виробництво знання генерується у контексті їх застосування. Імператив 

корисності присутній від початку, виробництво знань призначене для того, щоб 

бути корисним для когось конкретного (промисловості, уряду, суспільства) або 

для потенційного споживача-агента. Окрім того, відбувається збільшення числа 

потенційних місць, де можуть бути створені знання. 

7. Дослідивши ґенезу та сучасні зміни урбаністичного освітнього 

ландшафту Європи, виявили, що урбанізація є закономірним явищем у контексті 

нагальних вимог неоліберального капіталізму, збільшення прибутковості 

інформаційного виробництва та сфери послуг, що спонукає до постійного пошуку 

ринків збуту та робочої сили, яка, у свою чергу, мігрує з аграрного сектору та 

сектору машинної індустрії, що втратили свої позиції. Відтак місто змінюється не 

лише кількісно, але і якісно: мегаполіс ХХІ століття вже не є «осілим місцем» 

проживання великої кількості населення, це система постійного вертикального та 

горизонтального соціального руху. Місто – це автономний спосіб соціального 

буття, що нав’язує кожному жителеві свої швидкозмінні наративи повсякденності. 
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Не варто зводити сенс історичного розвитку університету до рефлексії 

економічної системи міста, проте важливість цього генетичного зв’язку 

безсумнівна. Найперші університети виникали на структурній основі того способу 

виробництва та зв’язків, які були поширені в середньовічному місті. З 

трансформацією індустріального капіталізму в інформаційний капіталізм ріст 

значення «міських регіонів» набирає геометричних обертів. У цьому вирі міського 

круговороту послуг, де кожен із агентів намагається зайняти свою нішу у потоці 

«продажу інформації», університет змушений шукати своє місце. 

8. Проаналізувавши регіональний вимір європейського освітнього 

ландшафту, виявили, що він тісно пов’язаний із проблемою ідентичності. Зі 

становленням інтернаціоналізації як головного атрибуту освітньої еволюції 

Європи у багатьох дослідників поступово виникають сумніви з приводу того, 

для чого, або швидше для кого існують університети, які раніше завжди були 

носіями європейської культури для національних держав Європи. Причиною 

цього стала переможна хода новітньої освітньої прагматики, що поклала свою 

реформаційну руку на класичні, однак застарілі в економічному контексті 

підвалини буття європейських та багатьох інших світових вишів. Розглянуто 

сутнісні зміни в інтерпретаціях ідентичності освітніх ландшафтів, осмислено 

тенденції прагматичної гомогенізації освітніх традицій, які можна спостерігати 

на прикладі Європи. Для ідентичності європейського освітнього ландшафту 

транснаціональний поворот, найімовірніше, буде означати гомогенізацію 

наукових традицій, яка особливо вплине на різноманіття гуманітарних 

традицій. 

9. Дослідивши вектори трансформації освітнього ландшафту Європи, 

виявили, що поняттям «Європа» та «європейський» можна охопити не лише 

країни, які фізично існують у рамках цієї частини світу, а й ті, що є цивілізаційно 

близькими до європейських цінностей. Саме тому концептуальний вимір буття 

Європи – це певна модель європейського способу життя, орієнтація на 

раціональний та помірковано консервативний розвиток. Раціональність 

«європейського», по суті, завжди тяжіла до строгої систематизації, до формування 

чітких зв’язків між категоріями та поняттями, якими оперує європеєць у своїй 

діяльності. Раціональність та прагнення до довершеності «європейськості» 

особливо рельєфно виявляє себе у феномені європейського університету. На 

сьогодні академічна сфера буття Старого світу переживає період тотальних 

реформ, пов’язаних з інтернаціоналізацією, лібералізацією діяльності навчальних 

суб’єктів, прагматизацією змісту освіти та науки тощо. У такому реформаційному 

контексті категорична ясність стає проблематичною та потребує додаткової уваги 

з боку дослідників та освітян. Універсалізація сфери навчально-дослідницьких 

послуг, остаточне ствердження глобалізаційних тенденцій у стратегіях розвитку 

освіти та науки призводять до необхідності формування єдиної системи 

класифікації, що підходила б для всього різноманіття національних академічних 

систем.  

10. Проаналізувавши вплив цивілізаційних викликів на національні освітні 

ландшафти, виявили, що освіта не лише першою реагує на глобальні зміни, але й 

сама стає їх драйвером. Світова глобалізаційна структура охоплює все більше 
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країн земної кулі. Саме вона стимулює та формує соціальну й культурну 

рефлексію світового масштабу, відроджуючи й оновлюючи ідею єдності та 

взаємозалежності людства. На перший погляд, світ завжди був єдиним, але 

усвідомлення цієї єдності не було таким масштабним. У потоці цих глобальних 

метаморфоз присутня й Україна, через проміжне геополітичне становище між 

Заходом та Сходом для неї такі процеси не можуть пройти непомітно. Освіта не 

може залишитися незмінною під впливом глобалізації. Виявлено ряд специфічних 

причин цього. По-перше, освіта як інструмент соціалізації мусить готувати 

майбутнього спеціаліста та особистість до проблем, які її чекають у новому 

мультикультурному світі. По-друге, сама структура освіти зазнає змін під впливом 

вимог ринку та суспільства. По-третє, розширення споживацького поля освітніх 

закладів зумовлює адаптацію навчальних планів до потреб ширшого кола 

реципієнтів тощо. 

11. Дослідження проблемного поля модернізації українського освітнього 

ландшафту, показало, що він має гібридний характер, який поєднує національні 

домодерні, радянські та ліберальні ознаки. В Україні з розпадом Радянського 

Союзу стає очевидним, що найбільш успішним на світовій арені може бути лише 

те суспільство, яке швидко та оптимально пристосується до вимог новітнього 

«символічного» капіталізму. Для цієї форми суспільного ладу характерна 

екстраполяція ознак економічного виробництва на невиробничі сфери соціального 

буття – мистецтво, культуру, освіту, духовність тощо. Найбільш помітною подією 

є Болонська реформа української  освіти, яка мала адміністративний характер. На 

відміну від ситуації в інших європейських країнах, процеси Болонського 

реформування українських університетів були продиктовані не лише зовнішньою 

необхідністю, але і внутрішньою потребою модернізації. Болонський процес для 

України став реальним шансом подолати пострадянський, посттоталітарний 

спадок у системі вищої освіти, який не був використаний. 

12. Завдяки аналізу стратегії удосконалення освітнього ландшафту 

України, було обґрунтувано, що чільне місце у цих процесах має займати 

дослідження оптимальної моделі прийняття освітніх рішень. Прийняття рішень у 

будь-якій сфері освітньої діяльності людини закономірно відноситься до питань, 

що постають перед такою сферою діяльності та наукою як менеджмент. Освітній 

менеджмент як специфічний напрямок організації управління педагогічно-

науковою діяльністю – це розділ соціальної науки про освіту, який у вітчизняній 

науковій спільноті можна вважати відносно молодим. Доведено, що кількісні 

освітні показники України досить високі, маємо хороший фундамент для 

формування конкурентної вищої освіти, наша країна є достатньо відкритою 

для прийняття глобалізаційних викликів та виходу на світовий рівень 

педагогічних послуг. Тому головною метою має стати підвищення якості вже 

наявної структури. Пріоритетним питанням у цьому аспекті має стати 

формування інноваційної системи контролю результатів навчання. У зв’язку з 

тенденцією до створення еквівалентних систем навчання в усьому світі, які 

можуть порівнюватися в рамках спільних стандартів, виникає питання про 

єдине об’єктивне оцінювання досягнень студентів відповідно до цих спільних 

стандартів.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Терепищий С. О. Філософська парадигма сучасних освітніх 

ландшафтів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти. Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. 

Здійснено аналіз освітнього ландшафту у предметному полі філософії 

освіти, під яким розуміється філософський концепт для позначення сукупності 

просторових, соціально-економічних, політичних, культурних та антропологічних 

характеристик освіти, що змінюються у межах певного регіону у процесі 

збереження, передачі та виробництва знань. Описано ознаки, які відрізнять це 

поняття від інших способів репрезентації освітньої реальності: пластичність, 

динамічність, антропологічність, вітальність, просторовість, композиційність, 

семантичність, символічність, темпоральність, ритмічність, полімасштабність, 

гібридність, контекстуальність, ситуативніcть. Запропоновано загальну парадигму 

дослідження освітнього ландшафту як соціального явища. Показано три полюси, 

навколо яких центруються дослідження освітніх ландшафтів: суб’єктивний 

(«індивідуум»),  інтерсуб’єктивний («суспільство»), символічний («культура»). 

Виявлено п’ять основних підходів: індивідуальний, типологічний, метафоричний, 

конструктивістський та міфологічний. Окреслено перспективи досліджень у галузі 

типології та методів дослідження освітніх ландшафтів. Досліджено історичну 

ґенезу освітніх ландшафтів аграрного, індустріального та інформаційного 

суспільств. Виявлено діалектику впливу глобалізації та регіоналізації на освітні 

ландшафти ХХІ століття. Особливу увагу приділено змінам у європейському 

освітньому ландшафті. Також досліджено вплив цивілізаційних викликів на 

національні освітні ландшафти. Окреслено проблемне поле модернізації 

вітчизняної освіти та обґрунтовано шляхи удосконалення освітніх ландшафтів 

України. 

Ключові слова: філософія освіти, освітній ландшафт, зміни освітніх 

ландшафтів, глобалізація, регіоналізація, Європа, Україна.  

 

Терепищий С. А. Философская парадигма современных 

образовательных ландшафтов. – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.10 – философия образования. Национальный 

педагогический университет имени М. П. Драгоманова. – Киев, 2016.  

Осуществлен анализ образовательного ландшафта в предметном поле 

философии образования, под которым понимается философский концепт для 

обозначения совокупности пространственных, социально-экономических, 

политических, культурных и антропологических характеристик образования, 

которые изменяются в пределах определенного региона в процессе хранения, 

передачи и производства знаний. Предложена общая парадигма исследования 

образовательного ландшафта как социального явления. Описаны признаки, 

которые отличают это понятие от других способов презентации 
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образовательной реальности: пластичность, динамичность, антропологичность, 

витальность, пространственность, композиционность, семантичность, 

символичность, темпоральность, ритмичность, полимасштабность, 

гибридность, контекстуальность, ситуативность. Показаны три полюса, вокруг 

которых центрируются исследования образовательных ландшафтов: 

субъективный («индивидуум»), интерсубьективний («общество»), 

символический («культура»). Выявлено пять основных подходов к 

образовательному ландшафту: индивидуальный, типологический, 

метафорический, конструктивистский и мифологический. Определены 

перспективы в области типологии и методов изучения образовательных 

ландшафтов. Проанализирована история образовательных ландшафтов 

аграрного, индустриального и информационного обществ. Описана диалектика 

влияния глобализации и регионализации на образовательные ландшафты 

XXI века.  

Произведена экспликация географических и пространственных понятий в 

философском и общенаучном дискурсе. Акцентируя внимание на философской 

мысли ХХ-ХХI веков, автор отстаивает точку зрения, согласно которой 

ландшафтные образы апеллируют к самым примитивным элементов сознания – 

переживания существующей реальностью собственного места в мире. 

Благодаря  обращению к концепту телесности в феноменологической традиции 

показано принципиальное отличие «живого тела» и «физического тела». 

Акцентируя внимание на научных интерпретациях ландшафта, кратко 

проанализировали этимологию и структуру значений «landshaft». Особое 

внимание уделено интерпретациям ландшафта в отечественной научной 

традиции. 

Проанализирован трансдисциплинарный географический поворот и его 

вклад в развитие гуманитаристики. Обосновано, что унитарные и 

универсальные понятия человечества, в том числе целостность и авторитет 

индивидуального субъекта, смещаются на научные исследования, подчеркивая 

релятивизм знаний, культурную полифонию, а также социальное 

конструирование реальности. Проанализировано понятие «культурного 

ландшафта», «советского ландшафта», «геокультуры» и «географических 

образов». Рассматриваются попытки определить «универсальные» признаки 

ландшафта. 

Выявлены особенности влияния глобализма и альтернативного 

глобализма на изменения образовательных ландшафтов. Проанализировано, 

что глобализация сочетает в себе элементы интеграции и дифференциации – 

общие признаки, экстраполируются на единичные социальные группы, 

проходят широкую систему локализации, адаптируясь к условиям новой 

системы существования. Реальное и виртуальное в современном 

глобализационном обществе настолько переплетены, что становится все 

труднее определить их границы.  

Обоснованы стратегии совершенствования образовательного ландшафта 

Украины. Рассмотрены общие модели управления социальными системами, 

которые могли бы быть внедрены в украинский образовательный ландшафт. 
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Основываясь на опыте отечественных и зарубежных исследователей в области 

образовательного менеджмента, проанализированы идеи теории управления и 

менеджмента в осуществлении контроля выполнения политических решений. 

Совершена попытка логически подойти к типовым моделям поиска выбора с 

помощью семантического анализа и синтеза понятий «модель», 

«образовательная политика» и «решение». Внимание сосредоточено на 

причинах, почему для Украины Болонский процесс оказался гибридным. Как 

видно, в случае Украины эта реформа вступила в противоречие не с 

автономной европейской университетской традицией, а с советской 

централизованной традицией. 

Ключевые слова: философия образования, образовательный ландшафт, 

изменения образовательных ландшафтов, глобализация, регионализация, 

Европа, Украина. 

 

Terepyshchyi S. O. The philosophical paradigm of modern educational 

landscapes. – The manuscript. 

Dissertation to receive a scientific degree of doctor of philosophy in specialty 

09.00.10 – philosophy of education. National Pedagogical Dragomanov University. – 

Kyiv, 2016. 

The analysis of the educational landscape is performed at the object field of 

philosophy of education. It refers to the philosophical concept which is tried to 

descript the totality of spatial, socio-economic, political, cultural and anthropological 

characteristics of education with ones changes at the particular region at the processes 

of preservation, transferring and production of knowledge. There are some features 

which distinguish the concept from other ways of education reality representation: 

flexibility, dynamism, anthropologism, vitality, spatiality, compositionality, 

semanticity, symbolism, temporality, rhythm, poly-scalability, hybridity, 

contextuality, situational nature. The general paradigm for researching of educational 

landscapes is proposed. The author demonstrated three poles for centering of 

education landscapes researches: subjective («individual»), inter-subjective 

(«society»), symbolic («culture»). Five of main research approaches are detected: 

individual, typological, metaphorical, constructivistic and mythological ones. The 

perspectives of future researches at educational landscape typology and methodology 

are shown. The historical genesis of educational landscapes (agrarian, industrial, 

informational societies) is researched. The dialectic nature of globalization and 

regionalization influences on the educational landscapes of the XXI century was 

found. The special attention is pay for the changes at the European educational 

landscape. The influences of the civilization challenges on the national educational 

landscapes are also reviewed. The problem field of Ukrainian education 

modernization is sketched and the ways of Ukrainian educational landscapes 

development are substantiated. 
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