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ВСТУП 

 

Трансформації, що відбуваються протягом останніх десятирічь в сучасному 

українському соціумі, глобалізаційні та євроінтеграційні процеси сьогодення 

суттєво позначаються на всіх сферах життєдіяльності, що потребує від соціальних 

інститутів, які покликані упорядковувати цю життєдіяльність, певної реакції, 

внтурішньосистемних змін, відповідних викликам зовнішнього середовища. 

Найбільш активні, інтенсивні та кардинальні зміни, реформи сьогодні 

відбуваються в освіті. Безумовно, робити будь-які висновки щодо ефективності 

сучасних освітніх реформ в Україні занадто рано, оскільки, по-перше, процес 

реформування все ще триває і перебуває в активній стадії, а по-друге, − з причини 

значної пролонгації у часі результатів цього процесу, навіть після його 

завершення. Утім, для того, щоб ці результати виправдовували прогнози та 

очікування, процес реформування має відбуватися на науковій основі, спиратися 

на наукові дослідження і висновки, що дозволить уникнути негативних наслідків. 

Соціологія освіти володіє всіма необхідними теоретико-методологічними та 

емпіричними засобами й інструментами для того, щоб слугувати такою основою. 

Однак, хоча вона і є однією з найрозвинутіших на сьогоднішній день галузей 

соціологічного знання, поряд із цим і, можливо, внаслідок цього, 

характеризується значною внутрішньою фрагментарністю, що негативно 

позначається на її соціальній віддачі, тобто на здатності бути корисною для 

вирішення системних проблем та протиріч інституту освіти. Посилення такої 

здатності потребує цілісного теоретичного осмислення взаємодії суспільства та 

освіти, осягнення логіки взаємних змін суспільства та освіти на основі розкриття 

багаторівневості та взаємообумовленості зв’язків, що існують між суспільством 

та освітою. Головною причиною невідповідності результатів освіти потребам і 

вимогам індивіда і суспільства є протиріччя між постійно наростаючою 

динамікою соціальних процесів і консервативністю освіти. Робота з визначення 

шляхів розв’язання цього протиріччя потребує концептуального розвитку 

соціології освіти, розробки таких теоретичних моделей та концепцій, які складуть 
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основу, стануть орієнтиром для створення ефективних дієвих освітніх моделей, 

практичне впровадження яких буде сприяти повноцінному виконанню освітою як 

соціальним інститутом і важливою підсистемою суспільства її функцій. 

Такі соціальні (під)системи, як освіта, тим успішніше функціонують, чим 

більш високим є рівень їх системної (само)організації. І річ тут не тільки  

у функціональності та взаємній узгодженості всіх складових системи.  

Є надзвичайно важливим, щоб у таку систему була закладена рушійна сила − 

системоутворюючі фактори. Соціологічна концептуалізація взаємодії суспільства 

та освіти вимагає конкретизації цих факторів, оскільки без них система освіти 

приречена на дисфункціональність. У зв'язку з цим виникає питання: що саме в 

освіті може виступити в якості такої рушійної сили? Однозначної відповіді на це 

питання соціологія не дає. 

Актуальність цього дослідження визначається необхідністю соціологічної 

концептуалізації та цілісного теоретичного осмислення взаємодії суспільства та 

освіти, логіки взаємних змін суспільства та освіти, на основі розкриття 

багаторівневості та взаємообумовленості зв’язків, що існують між суспільством 

та освітою, а також тих, що мають місце в самій освіті і призводять до 

конвергенції інтересів і спорідненості габітусів. 

Аналіз ступеня розробленості проблематики функціонування освіти, 

проблем, пов'язаних з її дисфункцією як підсистеми суспільства, соціального 

інституту, показує, що увага сучасних учених, як вітчизняних, так і зарубіжних, 

сконцентрована, переважно, на кризовому стані освіти та пошуку шляхів виходу  

з цього стану. Питанням реформування та модернізації, інституціональної, 

структурної розбудови освіти присвячені праці В. Астахової, А. Антіпьева,  

Ю. Борцова, Г. Герасимова, Л. Герасиної, Г. Зборовського, О. Навроцького,  

В. Онищука, Є. Подольської, Л. Сокурянської, О. Сурмави, Ю. Чернецького та ін.  

У вітчизняній соціології, зокрема, такій її галузі як соціологія освіти, велика увага 

приділяється проблемам удосконалення освітнього процесу, налагодження 

основних соціальних функцій освіти, питанням виховання як невід’ємної 

складової освітнього процесу. Цим проблемам і питанням присвячені праці  
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В. Астахової, К. Астахової, В. Бакірова, Л. Бєлової, О. Дікової-Фаворської,  

В. Журавського, К. Михайльової, Є. Подольської, І. Шеремет, С. Щудло,  

А. Яковлева та ін.  

Проблемам якості освіти та управління цією якістю присвячені наукові 

праці В. Алексеєнко, Л. Бєлової, В. Вікторова, В. Кременя, А. Одерія, В. Кальнея,  

В. Курбатова, В. Наводонова, В. Онищука, С. Плаксія, О. Субетто, С. Щудло та ін.  

Окремий пласт соціологічних праць стосується великих соціальних груп, 

включених в освіту, зокрема, йдеться про наукові праці таких вчених, як:  

В. Астахова, В. Арбєніна, М. Гончаренко, М. Горшков, В. Даниленко, В. Онищук,  

Б. Пономаренко, В. Правоторов, Л. Сокурянська, Т. Старченко, Н. Черниш,  

М. Тітма, В. Шубкін, О. Якуба та ін.  

Глибокий аналіз системи соціальних зв'язків на рівні «структура-освіта-

особистість» здійснено В. Добреньковим, В. Нечаєвим, М. Руткевичем,  

М. Тітмоюта ін. Такі дослідники, як Д. Костантиновський, С. Оксамитна,  

В. Харчева, Ф. Шерегі досліджують процеси соціальної селекції та відтворення 

нерівності в освіті.   

Окремо можна виділити наукові праці, присвячені аналізу різних підходів 

до організації освітнього процесу (особистісно- та/або ціннісно-орієнтованого, 

розвиваючого та ін.), а також відповідних освітніх методик. У числі авторів цих 

праць ‒ П. Павлідіс, Є. Подольська, Н. Чибісова, З. Шилкунова та ін.  

У контексті проблематики управління освітою активно обговорюються,  

в тому числі й соціологами, питання організації, проектування та конструювання 

освітнього простору. Освітній простір в макромасштабі, тобто в контексті 

Болонського процесу та глобалізації, розглядається в роботах В. Дудіної,  

Є. Євстигнеєва, Н. Касярум, В. Сапогова, В. Сєнашеєнко, В. Чепак та інших.  

В рамках проблематики академічної мобільності та якості освіти поняття 

освітнього простору вживається В. Астаховою, К. Астаховою, К. Красиковим,  

К. Михайльовою та ін. Вчені В. Бутенко, Є. Зеєр, І. Шендрик у своїх наукових 

працях порушують питання організації суб’єктивного, особистісного освітнього 

простору. Слід зазначити, що у великому масиві наукових праць, присвячених 
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проблематиці освітнього простору, спостерігається невиразність представленості 

власне соціологічних праць.  

Велике теоретичне значення мають наукові праці В. Журавського,  

В. Іванова, Н. Матвеєвої, В. Нечаєва, О. Осипова, В. Чепак, С. Шаронової та 

інших вчених, що створюють теоретико-методологічний фундамент сучасної 

соціології освіти.  

До числа сучасних вчених, які у своїх дослідженнях порушували 

проблематику взаємодії суспільства та освіти, суспільства та особистості через 

освіту, слід віднести Н. Аїтова, Б. Бернстайна, І. Бєстужева-Ладу, П. Бурдьє,  

А. Донцова, І. Кона, В. Лісовського, Д. Костантиновського, В. Нечаєва,  

А. Салліван, С. Шаронову, О. Шкаратана та ін. Аналізуючи взаємозв'язок 

суспільства та освіти, вчені, як правило, зосереджують увагу на окремих 

проблемах освіти, пов'язаних із кризовим станом суспільства, або окремих 

проблемах суспільства, пов'язаних із кризою освіти.  

В цілому, огляд наукових напрацювань та публікацій дозволяє зробити 

висновок, що соціологія освіти є однією з найрозвиненіших галузей 

соціологічного знання, характерною особливістю якої є досить широка внутрішня 

розгалуженість. На наш погляд, ця особливість стає головною вадою сучасної 

соціології освіти, що перешкоджає формуванню цілісного наукового бачення 

процесів, які відбуваються в суспільстві та освіті. Адже саме таке бачення має 

стати «візитною карткою» соціології освіти, що ідентифікує її як окрему галузь 

науки, яка предметно відрізняється від інших наук, зосереджених на вирішенні 

проблем освіти. Формування такого цілісного бачення є необхідною передумовою 

соціальної віддачі соціології освіти. Утім, особливості системної взаємодії 

суспільства та освіти і пов'язані з цими особливостями протиріччя, які виникають 

в суспільстві та освіті, поки що не стали предметом спеціальних соціологічних 

досліджень, що послужило підставою для написання дисертації. 

Отже, наукова проблема, яка розв’язується в дисертації, полягає у 

необхідності подолання гносеологічної суперечності між реальним станом 

соціології освіти, що характеризується концептуальною неоднозначністю і 
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фрагментарністю, та потребою в її внутрішній інтеграції на підставі сучасного 

наукового  розуміння тих процесів, що відбуваються в суспільстві та освіті, в 

аспекті їх взаємної зв’язаності та взаємообумовленості. Вирішення даного 

протиріччя потребує розроблення цілісної концепції, яка на високому рівні 

соціологічного узагальнення пояснювала б логіку взаємних змін суспільства та 

освіти, розкривала багаторівневу природу зв’язків між цими феноменами в 

умовах сучасних суспільних трансформацій. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках комплексної теми науково-дослідної роботи Харківського 

гуманітарного університету «Народна українська академія»: «Формування 

інтелектуального потенціалу суспільства в умовах сучасних соціальних 

трансформацій» (ГР № 0111U000011), а також в рамках теми науково-дослідної 

роботи кафедри соціології: «Безперервна освіта як головний чинник оновлення 

освітніх систем у сучасному світі» (ГР № 0111U001818).  

Мета дослідження – створення узагальнюючої концепції взаємодії 

(взаємної змінності, взаємного впливу) суспільства та освіти, яка, на основі мікро-

макросинтезу, розкриває та пояснює відносно стійкі взаємозв’язки, завдяки яким 

забезпечується функціонування освіти в умовах нерівноважності та високої 

динаміки сучасного соціуму.   

Основні завдання:  

− проаналізувати класичні та сучасні теорії соціальних змін, намітити 

перспективи теоретико-методологічного синтезу окремих теоретичних положень, 

придатних для опису та пояснення сутності і факторної обумовленості тих змін,  

що відбуваються в сучасному суспільстві;  

− розкрити характер змін, які відбуваються в українському суспільстві, на 

основі виведення аналогій з процесами, що мають мвсце в інших сучасних 

суспільствах (як суспільствах певного типу);  

− охарактеризувати зміни в освіті, які є наслідком системних змін,  

що відбуваються в сучасному суспільстві;     
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− визначити і конкретизувати найбільш плідні наукові підходи та ідеї для 

розробки соціологічної концепції, що пояснювала б взаємообумовленість змін  

в суспільстві та освіті, розкривала механізм зміни суспільства через освіту;  

− охарактеризувати такі зміни в освіті, що містять потенціал спричинення 

позитивних соціальних перетворень;  

− розробити категоріальний апарат соціологічного дослідження 

взаємозв'язків між суспільством та освітою, що утворюються на різних (макро-, 

мезо-, мікро-) рівнях соціальної взаємодії;  

− сконструювати концептуальну схему, яка розкриває логіку основних 

положень узагальнюючої концепції взаємодії суспільства та освіти,  

а в інструментальному плані дозволяє дослідити взаємообумовленість процесів, 

що протікають в суспільстві та освіті;  

− проаналізувати існуючі методи та результати емпіричних досліджень  

в сфері освіти, визначити можливості їх застосування щодо виявлення та 

вивчення закономірностей взаємодії суспільства та освіти, взаємної 

обумовленості процесів їх розвитку та змін; 

− розробити технологію дослідження латентних форм освітньої практики та 

латентних складових соціальної (взаємо)дії учасників освітнього процесу; 

− обґрунтувати практичну значущість концепції взаємодії суспільства та 

освіти, зміни суспільства через освіту, шляхом конкретизації заходів щодо 

якісних змін, впровадження яких в освітню практику могло б сприяти 

налагодженню функціонування освіти як соціального інституту, важливої 

підсистеми суспільства.  

Об'єкт дослідження – взаємозв’язок суспільства та освіти як 

інституціональних систем.  

Предмет дослідження – концептуалізація взаємозв’язку та 

взаємообумовленості процесів, що відбуваються в суспільстві та освіті на різних 

(мікро-, мезо-, макро-) рівнях соціальної взаємодії.   

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи 

дослідження: критичний та аналітичний підходи для висвітлення стану наукової 
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проблеми, обробки теоретичної спадщини, конкретизації найбільш плідних щодо 

розв’язання поставлених завдань підходів та ідей, а також виокремлення основних 

теоретичних положень для подальшого теоретико-методологічного синтезу; 

метод синтезу для поєднання теоретичних положень, що відображають наукові 

уявлення про соцієтальне, групове та індивідуальне, об'єктивне і суб'єктивне, та 

подальшого їх представлення в межах цілісної концептуальної схеми; метод 

концептуалізації для уточнення соціологічного змісту таких термінів, як: неявна 

педагогіка, прихована навчальна програма, освітній дискурс, код та інших, а 

також для подальшого виведення зв’язків між ними і, таким чином, створення 

концептуального каркасу авторської концепції взаємодії суспільства та освіти з 

виходом на подальше продукування наукових гіпотез; методи теоретичного 

моделювання й ідеалізації − для побудови концептуальної схеми, що розкриває 

основні теоретичні положення авторської концепції взаємодії суспільства та 

освіти і містить гіпотези, перевірка яких уможливлює часткову верифікацію цієї 

концепції; метод формалізації для визначення специфіки й основних принципів 

соціології куррикулуму як окремого напрямку соціології освіти, що має потенціал 

створення методологічного підгрунтя для здійснення якісних змін в освіті, які 

позитивно познячаться на характері взаємодії суспільства та освіти, 

функціонуванні останньої як соціальної (під)системи. 

Звернення до всіх зазначених вище методів, їх застосування послужило 

основою розробки авторської концепції взаємодії суспільства та освіти, 

позначеної як «системно-кодова». Експлікація основних положень цієї концепції 

та емпірична перевірка ключових гіпотез здійснювалися за допомогою ряду 

емпіричних методів дослідження, серед яких є і розроблені автором. Для 

пояснення механізму відтворення культури та соціальної структури через освіту, а 

також з метою дослідження когнітивних кодів і когнітивного ресурсу як медіатора 

соціальної нерівності використовувалися: ситуативні тести (групування 

картинок), анкетне опитування, індивідуальні інтерв'ю. Дослідження освітнього 

дискурсу, його впливу на свідомість тих, хто навчається, здійснювалось з 

використанням методів дискурс-аналізу та фокусованих групових інтерв'ю. Для 
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уточнення прийомів і ефектів прихованого програмування, а також особливостей 

структурування освітнього дискурсу використовувався метод експерименту 

(експериментальної лекції). Обробка емпіричних даних здійснювалася за 

допомогою математико-статистичних методів (кореляційного, факторного, 

кластерного аналізу), а також контент-аналізу.  

Теоретичну базу дисертаційного дослідження склали неофункціоналістські 

та постструктуралістські теорії (Н. Лумана, Дж. Александера, П. Бурдьє та ін.),  

а також інтерпретації зв'язку суспільства та освіти, представлені в роботах  

Б. Бернстайна, П. Фрейре, М. Янга. В цілому ж дисертацію виконано в ключі 

поліпарадигмальності та теоретико-методологічного синтезу (окремих положень 

теорії соціальних змін, загальної теорії систем, синергетики, теорій соціальної та 

комунікативної дії Т. Парсонса та Ю. Габермаса та ін.). 

У досягненні поставленої мети ми спиралися на поле теоретичних  

і методологічних проблем, близьких до завдань нашого дисертаційного проекту, 

яке умовно можна розділити на три сегменти за проблематикою: 1) соціальних 

змін; 2) змін в освіті як соціальній системі та функціонування освіти як 

підсистеми суспільства; 3) освіти як особливої соціальної практики.  

Платформу висновків про соціальні зміни склали праці класиків  

і сучасників соціологічної думки Г. Спенсера, К. Маркса, П. Сорокіна,  

Т. Парсонса, Е. Тірікьяна, Дж. Александера, Е. Гідденса, П. Штомпки,  

Е. Тоффлера, І. Валлерстайна та ін., а також методологів синергетичного підходу: 

Л. Бевзенко, В. Бранського, О. Князевої, С. Курдюмова, Г. Малінецького,  

Г. Ніколіса, Н. Піддубного, І. Предборської, І. Пригожина та ін. Висновки про те, 

як змінюється сучасне українське суспільство, зроблені на основі концепцій  

Т. Заславської, Н. Паніної, О. Куценко, з використанням ідей Є. Головахи,  

О. Злобіної та ін.  

Міркування про освіту як соціальну систему та функціонування освіти як 

підсистеми суспільства вибудовувалися на працях Т. Парсонса, Н. Лумана,  

Б. Бернстайна, П. Бурдьє та ін.  
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Для розкриття соціологічного ракурсу дослідження освіти як особливої 

соціальної практики, у тому числі її неформальної сторони, представленої 

неявними формами взаємодії учасників освітнього процесу, використовувалися 

окремі положення наукових праць психологів і представників педагогічної науки 

Т. Бобро, О. Князевої, В. Лисенко, А. Попова та ін. Особливу увагу приділено 

розгляду праць західних соціологів і соціальних вчених, а саме: Б. Бернстайна,  

С. Боулза, П. Бурдьє, Г. Гінтіса, Ф. Джексона, Е. Кінга, І. Ілліча, У. Кілпатрика,  

Г. Лоббана, А. Макдугала, П. Мехоні, Д. Спендера, П. Фрейре,  

Д. T. Хансена, Дж. Хенрі, М. Еппла, І. Шор та ін. Соціологічні інтерпретації 

неявної педагогіки, прихованої навчальної програми та їх функцій спиралися на 

праці В. Дудіної, Л. Окольської, О. Полоннікова, Н. Смирнової, О. Тубельского,  

І. Фруміна, Г. Чередниченко, О. Ярської-Смирнової.  

Переосмислення наукових інтерпретацій дискурсу в контексті 

проблематики освітньої практики, оцінка ролі освітнього дискурсу  

і дискурсивних практик тих, хто навчає, в конструюванні соціальної реальності, а 

також ідентичності тих, хто навчається, здійснювалися на основі робіт зарубіжних 

та українських вчених: Л. Альтюссера, Н. Арутюнової, М. Бахтіна, Е. Бенвеніста, 

П. Бурдьє, Л. Вітгенштейна, Ю. Габермаса, А. Грамші, Т. А. ван Дейка, Т. Дрідзе, 

Н. Каменської, В. Карасика, О. Коротеєвої, В. Красних, О. Леонтьєва,  

М. Макарова, Т. Ніколаєвої, Ф. де Соссюра, М. Фуко, В. Бурлачука, Н. Костенко, 

А. Литовченка, В. Оссовського та ін.  

Для виходу на конкретні рекомендації, ми звернулися до проблематики 

технологізації освітнього процесу, а саме до праць М. Бірюкової, Ю. Борцова,  

А. Зайцева, В. Іванова, Т. Каменської, Н. Касярум, М. Лукашевича, В. Патрушева, 

В. Погрібної, Є. Подольської, В. Подшивалкіної, Ю. Рєзніка, В. Сапогова,  

В. Сєнашеєнко, Є. Суїменка, Л. Хижняк та ін. Праці цих учених послужили 

уточненню перспектив практичної реалізації системно-кодової концепції 

взаємодії суспільства та освіти.  

Для верифікації основних положень розробленої системно-кодової 

концепції взаємодії суспільства та освіти сконструйовано відповідну 



13 
 

концептуальну схему, що містить базисні дедуктивно-гіпотетичні побудови, 

придатні для емпіричної перевірки. Перевірка здійснювалася за допомогою 

емпіричних досліджень, проведених здобувачем в 2013−2014 рр. Положення про 

те, що глибинні якісно-кількісні зміни системи суспільства починаються з 

мікрорівня соціальної взаємодії, а початок таких змін може бути покладений 

через втручання в процеси, що відбуваються на когнітивному рівні (рівні 

когнітивних кодів), було верифіковане за результатами дослідження «Освіта і 

коди нерівності», проведеного автором в 2013 і 2014 рр. (пілотний та основний 

проекти, відповідно). У ході реалізації основного проекту вибірку склали діти  5-6  

років (n1=402, з них  299 − учні  перших  класів загальноосвітніх шкіл, 103 – 

вихованці дитячих садків м. Харкова; вибірка проста, випадкова, репрезентативна 

для генеральної сукупності N=75000 – загальна кількість дітей 5-6 років у  

м. Харкові в 2013−2014 рр., згідно зі статистичними даними; точність вибірки – 

96-97 %%, похибка − 5%). Окрім того, проводилися анкетні опитування та 

індивідуальні інтерв’ю з вчителями та вихователями-методистами, які працювали 

з цими дітьми (n2=16).  

Положення про те, що освітній дискурс є засобом зміни когнітивних кодів, 

впливу на свідомість і світогляд тих, хто навчається, пройшло часткову 

верифікацію за результатами наступних досліджень (в тому числі, з 

використанням якісних методів): 1) «Освіта і коди нерівності − 2»  (2013 р.);  

об’єктом дослідження   виступили діти  7-8  років − учні других класів 

загальноосвітніх шкіл м. Харкова (n1=154), а також вчителі, які працювали з цими 

дітьми (n2=6); 2) «Дискурсивні прояви впливу соціального походження на успіхи 

в освіті» (2014 р.); об’єкт дослідження − студенти ІІ-V курсів Харківського 

гуманітарного університету «Народна українська академія» (далі − ХГУ«НУА»); 

вибірка випадкова (n=25); 3) «Соціальні ефекти освітнього дискурсу» (2014 р.); 

об’єкт дослідження − студенти ІІІ, ІV і V курсів факультетів «Соціальний 

менеджмент» (n=20), «Референт-перекладач» (n=23), «Бізнес-управління» (n=21) 

ХГУ «НУА», вибірка випадкова; 4) «Неявні форми взаємодії учасників освітнього 

процесу: прийоми і методи прихованого програмування» (2014 р.); експеримент 
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проводився у трьох групах студентів ІV і V курсів факультету «Соціальний 

менеджмент» ХГУ «НУА»; кількісний склад кожної групи – 7-8 людей. Окрім 

того, для верифікації положення про впливовість освітнього дискурсу були 

використані дані фокусованих групових інтерв'ю, проведених здобувачем в 

2007−2008 рр. в рамках дослідження «Освіта як фактор формування класової 

ідентичності»; три фокус-групи зі студентами V курсів факультетів «Соціальний 

менеджмент» (n=7); «Бізнес-управління» (n=8); «Референт-перекладач» (n=8) 

ХГУ «НУА».  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці системно-

кодової концепції взаємодії суспільства та освіти, яка на підставі цілісного 

наукового осмислення процесів, що відбуваються в суспільстві та освіті,  

і пояснення їх міжрівневої взаємозумовленості, дозволяє вирішити важливу 

наукову проблему, пов’язану з потребою внутрішньої інтеграції соціології освіти.  

Наукова новизна конкретизується у положеннях, наведених нижче. 

Вперше: 

− розкрито взаємну зв’язність змін, що відбуваються в суспільстві та освіті 

як соціальних системах, здійснено обґрунтування системних властивостей освіти, 

що посилюють ступінь її автономії і здатність впливати на навколишній світ 

(суспільство) та його соціальний порядок;  

− обґрунтовано роль кодів як мікрорівневих латентних складових соціальної 

(взаємо)дії, які створюють основу для певного когнітивного стилю та певного 

локусу контролю, а разом із тим − габітусу певного типу, що забезпечує здатність 

підтримувати самоорганізаційний соціальний порядок; 

− розкрито сутність освіти як особливої соціальної практики, що створює 

умови для специфічних комунікацій, в межах яких формуються певні 

диспозиційні комплекси, габітуси, що структурують, продукують і організовують 

практики і уявлення індивідів; 

− розроблено концептуальну схему, граничні рівні якої представлені 

макрорівневою взаємодією суспільства як соціальної системи, що комунікує, та 

освіти як комунікаційної (під)системи і мікрорівневою взаємодією на рівні 
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когнітивних та мовних кодів як найдрібніших елементів будь-якої соціальної 

системи; 

− обґрунтовано визначальні принципи сучасних освітніх технологій, а саме: 

спрямованість на формування і розвиток світогляду, заснованого на 

багатокритеріальності  рішень; спрямованість на розвиток поліхромності 

мислення; спрямованість на розвиток «бінокулярності» інтелектуальної 

діяльності; орієнтація на продуктивність; орієнтація на рефлексивність − глибину 

розуміння інформації та знань, що дозволило розкрити можливості технології 

інжинірингу освітнього простору навчального закладу, яка включає організацію 

освітнього середовища, проектування і структурування навчальних програм та 

освітнього дискурсу, а також рефреймінг як субтехнологію з розширення кодів. 

Удосконалено: 

− понятійний апарат соціології освіти з метою його адаптації до завдань 

соціологічного мікро-макросинтезу, посилення пояснювального потенціалу щодо 

процесів, які відбуваються в освіті на мезо- та, особливо, мікрорівні соціальної 

взаємодії; 

− концептуальне розуміння феноменів неявної педагогіки та прихованої 

навчальної програми як таких, що складають неформальну сторону освітньої 

практики і сприяють засвоєнню суб’єктами навчального процесу певних 

цінностей та соціальних ролей; 

− перелік функцій освітнього дискурсу як такого, що розвиває потенціал 

тих, хто навчається, і посилює роль тих, хто навчає, як суб'єктів соціальних змін, 

зокрема: функції культурно-символічної репрезентації та конструювання 

реальності; смислопородження; конструювання ідентичностей; комунікативного 

та емоційного домінування; літофанічна (специфічна функція педагогічного 

дискурсу); 

− методи соціологічного дослідження процесів відтворення культури та 

соціальної структури через освіту, зокрема, завдяки авторській реконструкції та 

адаптації до цілей соціологічного дослідження ситуативних тестів, методів 

дискурс-аналізу та експерименту, що, на відміну від традиційно 
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використовуваних в соціології освіти дослідницьких технологій, дозволяє 

виявляти та досліджувати латентні структури, які лежать в основі взаємодії 

учасників освітнього процесу. 

Набуло подальшого розвитку: 

− розуміння джерельної бази соціальних змін, яку складають домінуючі у 

соціальній свідомості латентні підструктури, представлені двома контекстами – 

культурним і психологічним, що включають символи, смисли і коди; 

− наукове тлумачення когнітивних кодів як складових когнітивного 

ресурсу, що формується в сім’ї та транслюється медіа і виступає латентним 

медіатором відтворення соціальної нерівності в освіті, а також через визначення 

засобів розвитку когнітивного ресурсу в освітньому процесі, що відкриває 

можливості корегувати репродукцію соціальної нерівності; 

− операціоналізація поняття «габітус», через представлення його 

характеристик як залежних від ступеня складності когнітивного коду його носія, 

що утворює основу для певного когнітивного стилю та певного локусу контролю.  

Теоретичне значення роботи полягає в розробці соціологічної концепції, 

яка на високому рівні узагальнення пояснює логіку взаємних змін суспільства та 

освіти, розкриває відносно стійкі взаємозв’язки між суспільством та освітою, що 

існують на різних (мікро-, мезо-, макро-) рівнях соціальної взаємодії, їх взаємну 

зв’язність та взаємообумовленість, а також ті зв’язки, що мають місце в самій 

системі освіти і забезпечують її функціонування в умовах високої соціальної 

динаміки. Створення такої концепції, що, отримала назву «системно-кодова», 

задовольняє потребу сучасної соціології освіти, стан якої характеризується 

фрагментарністю, в цілісному науковому баченні та осмисленні процесів, які 

відбуваються в суспільстві та освіті та забезпечують їх системну взаємодію. 

Запропоновані та обґрунтовані поняття можуть використовуватися з метою 

поглибленого аналізу взаємодії учасників освітнього процесу, визначення її форм, 

оцінки характеру і змісту з точки зору соціальної ефективності в сучасних 

соціальних умовах. Робота сприяє розвитку і зміцненню іміджу соціології освіти 

як універсальної методологічної платформи, що надає можливості та перспективи 
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міждисциплінарної інтеграції, об’єднання зусиль представників різних наук  

та сфер діяльності у вирішенні актуальних проблем освіти.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

концептуальної схеми взаємодії суспільства та освіти, яка є абстрактно-логічною 

побудовою, методологічним конструктом, що утворює «місток» для переходу від 

соціологічної теорії до освітньої практики. Практична цінність цієї схеми полягає 

в тому, що вона містить змінні параметри (які характеризують властивості 

елементів системи освіти) та показує, як (і яка саме) зміна цих параметрів 

призводить до зміни освітньої практики (як форми інституту освіти), що впливає 

на характер та зміст виконуваних освітою соціальних функцій. Таке знання про 

зміну параметрів створює підґрунтя для розробки і впровадження в практику 

дієвих освітніх моделей, представлених у вигляді набору конкретних операцій, 

орієнтованих на посилення функціональності освіти. Матеріали дисертаційного 

дослідження можуть бути використані в якості теоретико-методологічної бази для 

розробки державних програм зі створення механізмів реформування інституту 

освіти, підвищення якості освіти, підготовки педагогічних кадрів, для 

вдосконалення освітніх програм на різних рівнях освіти, налагодження 

наступності між цими рівнями, а також для розробки освітніх технологій.  

Положення та висновки дисертаційної роботи використовуються і можуть 

бути використані в навчальному процесі: результати аналізу класичних і сучасних 

теорій соціальних змін − у навчальних курсах «Загальна соціологічна теорія», 

«Теорія соціальних змін»; аналіз теоретичних і практичних напрацювань  

з соціології куррикулуму, положення про неявні форми взаємодії учасників 

освітнього процесу, соціологічні інтерпретації неявної педагогіки, прихованої 

навчальної програми, освітнього дискурсу, їх соціальних функцій − у навчальних 

курсах «Соціологія освіти», «Соціологія знання», «Соціологія молоді»; висновки 

про існування простих і складних когнітивних кодів, які формуються у індивідів  

і груп в процесі первинної соціалізації і зумовлюють їх успіхи в освіті − в рамках 

навчальних курсів «Соціологія особистості», «Соціологія дитинства», «Сучасні 

соціальні нерівності»; положення про принципи розробки сучасних освітніх 
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технологій, інжинірингу освітнього простору навчального закладу як однієї  

з них, − в рамках програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і педагогічних кадрів.  

За результатами дисертаційного дослідження підготовлені: параграф (текст 

лекції) на тему: ««Неформальна» освіта» в підручник «Курс лекцій з соціології 

освіти» (під заг. ред. В. Астахової); 3 статті в «Глосарій сучасної освіти» (під заг. 

ред. О. Усік); підготовлені та проведені лекції з актуальних проблем сучасної 

освіти в рамках заходів з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів  

ХГУ «НУА» (2014, 2017 рр.), Харківського державного автотранспортного 

коледжу  (2015 р.), вчителів шкіл м. Харкова (на базі ХГУ «НУА», 2015 р.); 

підготовлений та проведений для слухачів програми PhD в ХГУ «НУА» курс 

лекцій: «Сучасні соціально-педагогічні технології». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 

працею. Наукові результати і висновки, що містяться в дисертації, отримані 

автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані 

тільки ті ідеї, які представляють результати особистої роботи здобувача.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження здійснювалася на 

теоретичних, теоретико-методологічних і методичних семінарах кафедри 

соціології Харківського гуманітарного університету «Народна українська 

академія», основні теоретичні висновки, пропозиції та рекомендації були 

представлені на 46 всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, 

протягом 2009‒2017 рр., серед яких ті, що проводилися в Україні: ХІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Інтелігенція. Освіта. Суспільство: виклики 

глобальної кризи» (Харків, 2009); ХІ, ХІV, XV Міжнародна науково-практична 

конференція «Молодь в умовах нової соціальної перспективи» (Житомир, Київ, 

2009, 2012, 2013); V, VІ, VІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Проблеми та перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів» (Донецьк, 2010, 2011, 2012); V Міжнародна науково-практична 

конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору» (Київ, 2010); V, VІ Міжнародна науково-практична 
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конференція «Управління в освіті» (Львів, 2011, 2013); VIII, ІХ, Х, ХІ, ХІІ 

всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми 

розвитку соціологічної теорії» (Київ, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); Наукова 

конференція «Одеські читання з соціальних наук» (Одеса, 2011); Всеукраїнська 

наукова конференція «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» 

(Дніпропетровськ, 2011); ХVІ, ХVІІ, ХІХ, ХХ Міжнародна наукова конференція 

«Харківські соціологічні читання» (Харків, 2011, 2012, 2015, 2016); V та VІІІ 

Міжнародні соціологічні читання імені Н. В. Паніної, а також VІІ Міжнародні 

соціологічні читання пам’яті Н. В. Паніної і Т. І. Заславської (Київ, 2011, 2014, 

2013, відповідно);  Міжнародна науково-практична конференція «Викладач як 

суб'єкт і об'єкт освітнього процесу. Століття ХХI» (Харків, 2012); IX, ХI, ХII 

Міжнародна науково-практична конференція «Якубинська наукова сесія» (Харків, 

2012, 2014, 2015); ХІХ Міжнародна студентська наукова конференція «Викладач-

студент: нові форми взаємодії, сучасні принципи взаємовідносин» (Харків, 2012); 

Міжнародна науково-теоретична конференція «Інтеграція науки і освіти − 

парадигма ХХІ століття» (Харків, 2013); VI Міжнародна наукова конференція 

«Соціальні та політичні трансформації в кризовому суспільстві: локальне, 

регіональне і глобальне вимірювання» (Одеса, 2013); II-й Конгрес Соціологічної 

асоціації України «Соціологія і суспільство: взаємодія в умовах кризи» (Харків, 

2013); Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Варіації модерну 

і модернізації: український соціум» (Київ, 2013); Міжнародна науково-теоретична 

конференція «Пріоритети розвитку сучасної освіти: теорія, методологія, 

практика» (Харків, 2014); Міжнародна науково-теоретична конференція 

«Трансформація соціальних функцій освіти в сучасному світі» (Харків, 2015); 

Міжнародна науково-практична конференція «Кадровий потенціал сучасних 

освітніх систем» (Харків, 2016); Х ювілейний Львівський соціологічний форум: 

«Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, 

можливості» (Львів, 2016); І Міжнародна наукова конференція Української 

асоціації дослідників освіти «Емпіричні дослідження для реформування освіти в 

Україні» (Київ, 2017); Міжнародна науково-практична конференція «Взаємодія 



20 
 

освітніх установ зі стейкхолдерами: веління часу» (Харків, 2017); IIІ-й Конгрес 

Соціологічної асоціації України «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи 

подолання» (Харків, 2017). А також зарубіжних: VI, VII Всеросійська наукова 

конференція з міжнародною участю «Сорокінські читання» (Росія, Москва, 2010); 

Всеросійська науково-практична конференція «Соціальні науки в суспільстві, що 

трансформується» (Росія, Іжевськ, 2011); VI, VII, VIII, Х Ковалевські читання 

(Росія, Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2013, 2015); IV Всеросійський соціологічний 

конгрес (Росія, Москва, 2012); Всеросійська наукова конференція «Соціальний 

капітал сучасного суспільства» (Росія, Санкт-Петербург, 2012); ХV Міжнародна 

конференція «Культура, особистість, суспільство в сучасних умовах: методологія, 

досвід емпіричного дослідження» пам'яті професора Л. Когана (Росія, 

Єкатеринбург, 2012); Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація 

освіти» (Росія, Барнаул, 2014); IX Міжнародна науково-практична конференція 

«Moderní vymoženosti vědy» (Чехія, Прага, 2013); XXII Міжнародна науково-

практична конференція «Управління в соціальних і економічних системах» 

(Білорусь, Мінськ, 2013); X, XI Міжнародна конференція «Стратегія якості в 

промисловості та освіті» (Болгарія, Варна, 2013, 2015); Міжнародна наукова 

конференція «Дискурс університету» (Білорусь, Мінськ, 2013, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображені у 80 наукових публікаціях, серед яких: 1 одноосібна монографія 

обсягом 34,5 д. а., 10 розділів у 7 колективних монографіях (з яких 2 видані за 

кордоном), 34 статті у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, з яких 26 −  

у спеціалізованих виданнях з соціологічних наук; 10 − у наукових виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних (РІНЦ, SCOPUS, ScholarGoogle, OAJI, 

CiteFactor, Index Copernicus); 35 − матеріали конференцій.  

Структура  роботи.  Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

розбитих на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Основний текст роботи викладено на 393 сторінках. Текст роботи включає  

2 рисунки і 2 таблиці. Список джерел викладений на 51 сторінці, містить 531 

найменування, з них 93 − англійською мовою. Додатки включають 2 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1. СУСПІЛЬСТВО ТА ОСВІТА: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ 

  

1.1. Суспільство як динамічна соціальна система: форми та фактори 

відтворення і перетворення соціальних порядків 

 

З соціологічної точки зору, взаємодія – це система соціальних зв’язків, 

процес впливу соціальних суб’єктів (або акторів) один на одного, взаємна 

обумовленість дій. Взаємодія – динамічна система. Отже постановка такої мети, 

як розробка концепції взаємодії суспільства та освіти, вимагає звернення до теорії 

соціальних змін, розгляду суспільства та освіти крізь призму цієї теорії. У зв’язку 

з цим перший розділ даної дисертації присвячено розгляду питань про те, як 

змінюється суспільство і як ці зміни відбиваються в освіті.  

Як відомо, зміна – процес перетворення форми і змісту об’єкта. Зміни 

можуть відрізнятися в залежності від того, в яких системах (екологічних, 

біологічних, психологічних, технічних) вони відбуваються. З соціологічної точки 

зору, соціальна зміна – це процес переходу соціальної системи (спільноти, 

інституту, організації тощо) з одного стану в інший, в ході якого, в результаті 

взаємодії різних соціальних факторів (економічних, політичних, культурних та 

ін.), відбуваються якісні зміни в суспільстві.  

Аналіз довідкових видань показує, що в деяких з них пишеться про 

«соціальну зміну», а в інших – про «соціальні зміни». З позиції системного 

підходу ці поняття не є тотожними. Перше вживається, якщо мається на увазі 

процес, який охоплює систему в цілому. Друге – коли йдеться про множинні 

процеси, які відбуваються в різних підсистемах. У той же час, підкреслюється, що 

накопичення множинних локальних змін призводить до зміни всієї системи  

[348, с. 903].  

Отже, зміни суспільства і в суспільстві можуть відбуватися і відбуваються 

на різних рівнях: міжособистісному, інтер- та інтрагруповому та 
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інституціональному, а також на соцієтальному (глобальному). У зв’язку з цим в 

соціологічній науці має місце розрізнення рівнів соціологічного аналізу й 

теоретизування щодо особливостей соціальної взаємодії та механізмів соціальних 

змін. Досягнення мети нашого дисертаційного дослідження передбачає виведення 

наскрізного міжрівневого зв’язку. Про необхідність такого виведення писав  

Т. Парсонс, наголошують на його необхідності й сучасні соціологи  

(Дж. Александер, Е. Гідденс, М. Грановеттер та ін.). Зокрема, М. Грановеттер  

[97, с. 31] зазначає, що фундаментальним недоліком сучасної соціологічної теорії 

в цілому є те, що вона не може зв'язати взаємодії мікрорівня зі структурами 

макрорівня, що зумовлює її методологічну кризу, неспроможність виробляти 

адекватні способи пояснення тих чи інших соціальних станів, явищ тощо. 

В цій дисертації рівні соціологічного аналізу будемо розрізняти аналогічно 

тому, як це робить Н. Смелзер [330, с. 5]: мікро-, мезо-, макро- і глобальний 

(соцієтальний). Схеми розрізнення рівнів, подібні тій, що свого часу була 

запропонована Р. Мертоном (теоретичний, емпіричний і середній (теорії 

середнього рівня), нас не влаштовують в повній мірі, оскільки вони стосуються 

структури соціології як науки, а кожний з рівнів, по суті, є щаблем, що веде від 

теорії до практики. Досить своєрідно розмежовує різні рівні аналізу суспільства  

Н. Луман, виділяючи: 1) загальну теорію аутопойетичних систем (на цьому рівні 

допускається застосування висновків, отриманих на прикладі інших систем, 

наприклад, системи мозку); 2) теорію соцієтальних систем (теоретизування на 

цьому рівні передбачає визначення специфічних операцій, які призводять до 

утворення соціальних систем (як систем комунікацій) в оточуючих світах);  

3) теорію системи суспільства як особливого випадку соціальних систем 

(теоретизування спрямоване на виявлення специфіки різних підсистем 

суспільства, а також різних суспільств як окремих систем, що відрізняються). 

Такий поділ рівнів не відповідає меті нашого дослідження, оскільки обмежує 

можливості теоретизування макрорівнем, що унеможливлює виведення мікро-

макрозв’язків. 
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Диференціація рівнів соціологічного аналізу суспільства, запропонована  

Н. Смелзером, імпонує нам, головним чином, з двох причин. По-перше, виділені 

ним рівні, по суті, узгоджуються з відповідними рівнями соціальної взаємодії. 

Разом із тим, вважаємо за необхідне наголосити, що глобальний рівень 

соціологічного аналізу (як і соціальної взаємодії) ми відносимо до 

макросоціології, розглядаючи його як гранично високий рівень соціологічної 

генералізації. Отже теоретизування на цьому рівні, все ж таки, є 

макротеоретизуванням. Макротеоретизування, з нашої точки зору, яка у деякій 

мірі узгоджується з позицією Н. Лумана, передбачає: 1) розгляд всього 

суспільства як глобальної системи, найзагальніших законів і закономірностей її 

існування;  2) розгляд окремих (особливих) випадків соціальних систем, 

виявлення специфіки різних підсистем суспільства, а також різних суспільств як 

окремих систем, що відрізняються (типів суспільств, держав тощо), у часовій, 

просторовій та порівняльній перспективі. По-друге, принципово важливим, з 

огляду на досягнення мети нашого дисертаційного дослідження, є акцент на 

значущості мезорівня. Н. Смелзер наголошував, що мезорівень є тією важливою 

ланкою, за посередництвом якої уможливлюється виведення більш-менш чітких 

обрисів взаємозв’язків, які утворюються між індивідуальним (психологічним) та 

соціальним, між (взаємо)діями окремих індивідів і тими процесами, що 

відбуваються на загальносуспільному рівні [330, с. 50]. Ядро мезорівня 

утворюють соціальні групи і спільноти, через які індивід будує своє щоденне 

життя і свої відносини з суспільством. Отже, у подальших розділах дисертації 

мезорівню взаємодії суспільства та освіти буде приділено особливу увагу, але в 

рамках даного розділу наше теоретизування буде розгортатися у 

макросоціологічній площині. 

Слід зазначити, що за своєю соціологічною суттю питання про те, як 

змінюється суспільство і як ці зміни пов’язані з тими, що відбуваються на рівні 

його підсистем (однією з яких є освіта) та більш дрібних складових, є питанням, 

що належить до проблематики соціального порядку, яка є стрижневою, з огляду 

на історію розвитку соціологічної думки. Підкреслимо, що в соціології категорія 
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соціального порядку є досить неоднозначною, не дивлячись на те, що питання 

виявлення та уніфікації її змісту порушувалося практично кожним відомими 

соціологом, від класиків соціологічної думки (О. Конта, Г. Спенсера,  

Е. Дюркгейма, К. Маркса та ін.) − до сучасних її представників (Е. Гідденса,  

Н. Смелзера, Ж. Падьоло та ін.).  

Класики соціологічної думки ототожнювали соціальний порядок з 

усталеністю соціальних структур та/або соціальних стосунків. Звичайно, на 

сьогоднішній день, таке ототожнення не є справедливим, з огляду на постійну 

мінливість сучасного соціуму.  Сучасні соціологи трактують соціальний порядок з 

акцентом на стохастичну складову соціальних процесів, яка, з урахуванням їх 

високої динаміки, є досить вагомою. Наші уявлення про соціальній порядок 

співвідносяться з визначенням, запропонованим Е. Гідденсом, відповідно до якого 

соціальний порядок не є даниною, незмінною основою людського існування, він є 

устроєм, що постійно твориться і відтворюються (потребує творення і 

відтворення). Тобто, у нашій роботі соціальний порядок буде розглядатися, перш 

за все, з позиції впорядкованості як зв’язності, узгодженості між елементами 

системи суспільства (якими є соціальні дії та взаємодії), з позиції розкриття 

механізмів відтворення та перетворення, а не з позиції визначення важелів 

соціального порядку (примусу та влади, норм та цінностей, утилітарних 

установок тощо). На наш погляд, претензія на пошук та визначення єдиного і 

головного важеля, яку висували Т. Гоббс, М. Вебер, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс та 

інші, на сьогоднішній день не є такою, що має обумовлювати соціологічне 

теоретизування у межах проблематики соціального порядку. Сучасна 

соціологічна думка наголошує, що в умовах мінливості соціальний порядок 

характеризується плюральністю або, інакше кажучи, сучасний соціум 

характеризується плюральністю соціальних порядків. Така плюральність відкидає 

необхідність пошуку єдиного способу інтерпретації проблеми соціального 

порядку. Різні інтерпретації мають право на існування, оскільки вони породжують 

різні образи світу і ролі людини в цьому світі (як об’єкта чи суб’єкта та/або 

актора, агент тощо), що відповідає множинності його станів.  
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У пошуку відповіді на питання про те, як змінюється суспільство, яке є 

першочерговим у ряді питань, що визначають нашу стратегію концептуалізації 

взаємодії суспільства та освіти, зміну суспільства ми будемо розглядати як процес 

перетворення соціального порядку, з акцентом на механізми цього процесу. При 

цьому, типи соціальних змін постають як можливі форми зміни соціального 

порядку, які відрізняються за механізмами його творення та перетворення.   

Соціальні зміни привертали увагу вчених з давніх часів. Геракліт розглядав 

зміну як універсальну властивість об’єкта і тлумачив її як рух [81, с. 275–276]. 

Елеати тлумачили зміну, як щось видиме і рухливе, протиставляючи  

її нерухомому буттю. Платон розглядав суспільство, як  таке, що постійно 

змінюється, роблячи акцент на перехідності його станів. В той же час, мислитель 

вважав, що висока динаміка є руйнівною [276; 296, с. 57]. Глибокий теоретичний 

аналіз соціальних змін був здійснений Аристотелем, який, у результаті свого 

наукового пошуку, виявив чотири типи змін: місця, якості, кількості, субстанції 

[12, с. 170]. 

Подальші наукові напрацювання, що стосуються природи, сутності, 

факторів і наслідків соціальних змін, накопичені саме в рамках соціологічної 

науки. Зокрема, у працях представників соціального еволюціонізму (О. Конт,  

Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Ф. Тьоніс та ін.) і конфліктологічного напряму 

соціологічної думки, марксизму і неомарксизму (К. Маркс, Ф. Енегльс,  

А. Грамші, Д. Лукач, Р. Дарендорф та ін.). Проблематику соціальних змін 

розробляє П. Сорокін. Вчений визначає зміну як будь-який момент руху, 

модифікації, трансформації, творення й еволюції. Він підкреслює, що зміною є як 

просторове переміщення, так і модифікація кількісних та/або якісних 

характеристик [342, с. 100]. Соціальні зміни потрапляють в об’єктив уваги 

соціологів, які заклали фундамент теорії соціальної дії (М. Вебер, Т. Парсонс,  

Ю. Габермас), а також сучасних вчених, які розвивають цю теорію (М. Арчер,  

Е. Гідденс, Х. Йоас та ін.). Соціальні зміни стають предметом світ-системного 

аналізу І. Валлерстайна, засновників теорії постіндустріального суспільства  

А. Турена і Д. Белла, неофункціоналістів Н. Лумана, Дж. Александера та інших.  
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Базисом для розробки сучасної теорії соціальних змін послужили 

фундаментальні монографічні праці П. Сорокіна [342; 343; 521], К. Поппера [295; 

296], Р. Нісбета [508; 509], Р. Будона [51], І. Валлерстайна [60–63], Е. Тірікьяна 

[525]. Авторів цих робіт об’єднує ідея протиставлення класичної концепції 

розвитку (еволюція, прогрес) і концепції зміни суспільства (модернізація, 

глобалізація). Визнання в сучасному науковому колі отримала книга польського 

соціолога П. Штомпки «Соціологія соціальних змін» [421], що представляє собою 

результат критичного переосмислення накопиченого в соціології наукового 

знання про зміни, що відбуваються в суспільстві. Вчений підкреслює, що 

онтологія суспільства є такою, що воно не може існувати у незмінному стані.  

Аналізу окремих груп сучасних теорій соціальних змін присвячені роботи  

Ш. Айзенштадта [475] і Дж. Александера [440; 443] (з проблем трансформації  

та модернізації), а також Й. Бартельсона [449], У. Бека [25], C. Лаша [450],  

Р. Робертсона [515], Г. Терборна [524] та ін. (з проблем глобалізації). Згідно 

типології, запропонованої російським вченим Д. В. Івановим, до окремої групи 

слід віднести праці, присвячені розробці теорії віртуалізації, авторами яких  

є А. Бюль, Х.-Ю. Кришман [146, с. 4].  

У вітчизняній науковій літературі до початку 1990-х рр. тема соціальних 

змін була периферійною і розвивалася головним чином у рамках критики 

буржуазних теорій. Колосальні соціальні зміни, пов'язані з розпадом Радянського 

Союзу, викликали сплеск активності вчених з виявлення соціальних передумов  

і визначення наслідків цих змін. У цей період на піку популярності − теорії 

модернізації (А. Ахієзер, Н. Зарубіна, Н. Козлова, В. Костін, В. Козловський,  

С. Матвеєва, В. Рукавишников, А. Уткін, В. Федотова та ін.). Аналіз окремих 

аспектів теорій модернізації, постмодернізації та віртуалізації має місце в працях 

українських та російських вчених І. Бутенко, Д. Іванова, В. Култигіна,  

Є. Миколаєва, І. Предборської, І. Прокопенко, Н. Романовського та ін. Аналізу 

теорій глобалізації присвячені роботи М. Покровського, А. Філіппова та інших.  

Ретроспективне звернення до витоків соціологічної думки показує, що 

засновники соціологічної науки О. Конт, Г. Спенсер розвивали еволюційні 



27 
 

уявлення про соціальні зміни.  З позиції еволюційного підходу, процес соціальних 

змін розглядається як цілісний, безперервний, поступовий, поступальний (від 

простого до складного), безповоротний, такий, що піддається універсальним 

законам соціальної еволюції, одним словом – лінійний. Причинний механізм 

соціальних змін є завжди однаковим, незалежно від місця і часу.  

Альтернативним по відношенню до еволюційного підходу вважається 

революційний (або конфліктологічний) підхід до розгляду й пояснення 

соціальних змін. У своєму класичному варіанті він представлений ідеями 

історичного марксизму і матеріалізму, що розвиваються згодом у рамках 

неомарксизму. Базисні положення революційного підходу були сформульовані 

його засновником К. Марксом під впливом еволюціонізму. Центральним 

поняттям, що максимально повно відображає сутність соціальних змін з позиції 

революційного підходу, є поняття прогресу як поступового руху вперед − до 

кращого; напрямку розвитку (природно-історичного за своєю суттю) від нижчого 

− до вищого. Схема такого розвитку включає в себе кілька стадій однакових  

і обов’язкових для всіх суспільств, незалежно від просторово-часових умов та 

обставин. Незважаючи на те, що еволюційний та революційний підходи є 

методологічно опозиційними по відношенню один до одного, вони збігаються у 

визначенні базисної передумови соціальних змін, яка полягає в поступовому та 

постійному зростанні й ускладненні суспільства, в результаті чого відбувається 

зміна стадій його розвитку. Однак на відміну від еволюційного, революційний 

підхід описує перехід від однієї стадії до іншої як різкий, стрибкоподібний, такий 

що відбувається в результаті позамежного накопичення кількісних змін, тобто 

коли ускладнення дійшло до критичної точки, в якій і трапляється «революційний 

вибух». У сучасній науковій літературі досить поширеною є точка зору, що саме 

прагнення поєднати еволюцію з революцією, тобто довести важливість 

революційних змін для поступового розвитку, прогресу суспільства, є відмінною 

рисою марксизму.  

К. Маркс і його послідовники розглядають кардинальні зміни в суспільстві 

як результат конфліктів, які виникають на ґрунті нерівності, що має економічну 
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природу. М. Вебер вважає таке тлумачення неповним і робить акцент на тому, що, 

по-перше, соціальні зміни є наслідком цілого комплексу причин і факторів, що 

мають не тільки економічну природу, а по-друге, поштовхом до соціальних змін 

служить не тільки класовий конфлікт.  

Особливо яскраво критика марксизму представлена в роботах відомого 

філософа-неопозитивіста і соціолога К. Поппера. Визначаючи вчення  

К. Маркса як «історицизм», вчений наполягає, що соціальні зміни неможливо 

передбачити, ґрунтуючись лише на минулому історичному досвіді. На думку 

вченого, не існує ані обов’язкових для всіх суспільств стадій соціальних змін,  

ані універсальних законів історії, що дозволяють передбачити ці зміни [295].  

У зв’язку з тим, що накопичені з часом емпіричні факти спростовували 

правомірність теорії соціального прогресу, до першої половини ХХ століття 

набувають популярності теорії циклічних змін (В. Парето, М. Данилевського,  

О. Шпенглера, А. Тойнбі, С. Хантінгтона, П. Сорокіна та ін.). Згідно із цими 

теоріями, розвиток суспільства, як конкретної цивілізації, не є неухильно 

прогресуючим. Воно проходить певні цикли, тобто може мати «злети» і «падіння» 

– етапи народження, росту, розквіту, занепаду і загибелі, за аналогією з життєвим 

циклом людини. З природничо-наукової та економічної точки зору циклічність 

розглядається як хвилеподібні коливання навколо положення рівноваги, які 

змінюють одне інше та мають, як правило, різну тривалість. При цьому 

виділяються чотири фази циклу: пік (вища точка активності), спад (рецесія), 

нижча точка активності, підйом (експансія) [207, с. 399; 370, с. 30]. Соціологічна 

наука вносить свої корективи у визначення циклу, під яким розуміються соціальні 

процеси, такі, що повторюються, в яких послідовність початкових подій 

супроводжується подібною послідовністю кінцевих подій. Загальна особливість 

всіх циклічних процесів – поява в результаті їх розвитку негативного зворотного 

зв’язку, що викликає скасування самого процесу [110, с. 138–139].  

Яскравий приклад методології циклічного розвитку – теорія культурно-

історичних типів М. Данилевського. Вчений виділяє 13 типів суспільних спільнот 

(єгипетський, китайський, ассиро-вавилоно-фінікійський, індійський, іранський, 
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єврейський, грецький, римський, аравійський, романо-германський, слов'янський, 

мексиканський, перуанський), кожен з яких проходить 4 етапи розвитку:  

1) «не (до)розвиненого» існування; 2) становлення національної правової 

держави, інститутів релігії і влади; 3) розквіту цивілізації, коли базисні соціальні 

інститути вже сформовані і починають функціонувати з повною потужністю;  

4) занепаду цивілізації у відповідь на кризу базисних інститутів [104, с. 103].  

Уявлення про циклічність соціальних змін активно підтримуються  

і розвиваються західними соціальними вченими. Зокрема, німецький філософ, 

історик О. Шпенглер у своїй праці «Занепад Європи» описує вісім культурно-

історичних «портретів» суспільства: вавилонський, арабо-візантійський, 

єгипетський, індійський, китайський, манайтський, греко-римський, 

західноєвропейський. Кожен з цих культурно-історичних типів проходить дві 

стадії розвитку, які умовно можна позначити, як висхідну («органічна» еволюція; 

розквіт культури і всіх сфер життєдіяльності) і спадну («механічна» еволюція; 

«окостеніння» творчих начал у культурі, її занепад, руйнування соціальних основ 

існування суспільства тощо) [420, с. 156–296].  

Британський історик, культуролог і соціолог А. Дж. Тойнбі розвиває 

системні уявлення про цивілізацію. Як і більшість прихильників циклічної 

методології соціального розвитку, в історії суспільства він виділяє шість 

комплексних культурно-історичних типів, що включають 21 цивілізацію [361]. 

Процес розвитку Тойнбі представляє у вигляді постійних «відповідей» 

представників тієї чи іншої цивілізації на її «виклики». Спочатку ці виклики є 

зовнішніми по відношенню до конкретної цивілізації (наприклад, зміна погодних 

умов змусила людство видумати нові форми одягу, засоби виробництва цього 

одягу тощо). У пошуках відповіді на такі виклики суспільство (цивілізація) 

розвивається, а відповідаючи на них, воно росте. Однак у міру зростання 

суспільства (цивілізації) виклики частішають. Зрештою, суспільство досягає таких 

масштабів розвитку, що починає продукувати різні виклики саме в собі. Чим 

більш розвиненим стає суспільство, тим більш частими стають випадки, коли 

саме особистість стає джерелом викликів.  
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Ще один відомий західний соціолог П. Сорокін розробляє свою типологію 

культурно-історичних типів, закладаючи в її основу ідею про існування в історії 

суспільства трьох типів соціокультурних суперсистем: 1) спіритуалістичної 

(екзистенціальна основа – надчутлива реальність і істина); 2) сенсуалістичної 

(екзистенціальна основа – чутливість, відчуття); 3) ідеалістичної  (екзистенціальна 

основа – синтез інтуїції, розуму і чуттєвості) [342, с. 201]. Сорокіна можна 

віднести до числа соціологів, які зробили істотний внесок у розвиток 

революційної концепції соціальних змін. Однак, як справедливо відзначає 

російський соціолог М. В. Ломоносова [195, с. 5], незважаючи на те, що розробка 

революційної концепції займала досить значне місце в працях Сорокіна, на 

сьогоднішній день, вона залишається практично недослідженою. Сорокін 

розглядав революцію не як окрему соціальну подію, а як ланцюг подій і актів, як 

процес, що має стадії (цикли) розгортання – висхідну і спадну [343, с. 25–30].  

М. Ломоносова, яка присвятила свої наукові пошуки поглибленому вивченню 

теоретичної спадщини П. Сорокіна, зазначає, що вчений виділяв цілий ряд причин 

і факторів революційних потрясінь. Сукупність деяких з них можна розглядати у 

комплексі як універсальний соціальний «збудник», який діє незалежно від 

простору й часу. Підкреслюючи, що поведінка людини складається з актів, 

спадкових і набутих рефлексів, інстинктів та іншого, Сорокін стверджував, що до 

революції призводить, з одного боку, обмеження потреб, неможливість реалізації 

головних з них у значної частини суспільства, а з іншого боку – нездатність 

соціальних груп, які володіють всією сукупністю засобів та інструментів влади, 

протистояти дедалі сильнішим спробам руйнування існуючого ладу. Незважаючи 

на універсальність причин виникнення, характер революції все ж таки залежить 

від конкретного місця й часу [195, с. 111; 343, с. 28]. Особливої уваги заслуговує 

виведений Сорокіним «закон соціального ілюзіонізму», який підкреслює 

ілюзорність моделей суспільства, що конструюються революціонерами, як 

бажаних образів майбутнього. Причому, згідно з цим законом, наслідки революції 

завжди найбільш болісно відчуваються найменш соціально захищеними 
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верствами населення (прихильниками революції або тими, заради кого її було 

здійснено).  

Спочатку революції розглядалися вченим як соціальні патології, проте 

згодом він приходить до розуміння їх неминучості. Не обмежуючись аналізом 

причин та наслідків революцій, Сорокін аналізує їх функції. У більш пізніх своїх 

роботах («Соціальна і культурна динаміка» та ін.) [521], Сорокін зосереджується 

на вивченні культурних  підстав соціальних змін (у тому числі і революційних). 

На думку вченого, єдність суспільства, культури і особистості створює цілісний 

інтегрований соціокультурний простір. Така соціокультурна цілісність стає 

основним методологічним принципом, базисом всіх подальших наукових 

винаходів Сорокіна. Вчений вводить поняття культурної суперсистеми як базове 

для типологізації культурного розвитку суспільства. Виходячи з цього, на 

глобальному рівні, відомі в історії людства революції можна розглядати, як зміну 

однієї форми культури іншою, що веде до трансформації культурних 

суперсистем. На більш локальному рівні розгляду, виникнення революцій можна 

пов'язати з докорінною зміною ядерних цінностей в однієї частини суспільства, в 

той час, як інша його частина або не приймає ці зміни, або сприймає протилежні 

цінності. За Сорокіним, революції є показником критичності та перехідності 

періоду в історії окремих суспільств (держав) або культури в цілому [195, с. 133].  

Висока значущість багатьох висновків, зроблених П. Сорокіним щодо 

причин, а також функціональних і процесуальних характеристик революції, 

дозволяє використовувати їх в якості пояснювальних моделей для вивчення 

сучасних соціальних змін. Особливо ми виділяємо положення про те, що головні 

причини соціальних змін пов'язані зі зміною соціокультурних систем, 

домінуючого світогляду. Зумовлені ним основні принципи сприйняття дійсності 

поступово вичерпують свої можливості та замінюються одним з інших 

альтернативних світоглядів. У результаті змінюються й типи соціокультурних 

суперсистем.  

На відміну від О. Шпенглера і А. Тойнбі, П. Сорокін, по-перше, допускав 

наявність прогресу в суспільному розвитку, а по-друге, зазначав, що у ХХ ст. 
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відбувається процес розвитку світової цивілізації, яка об'єднає все людство. Такі 

ідеї П. Сорокіна в 1960–70 рр.  послужили  теоретико-методологічним підґрунтям 

для виникнення чисельних концепцій індустріального і постіндустріального 

суспільства  (Р. Арона, П. Дракера, У. Ростоу, Е. Тоффлера та ін.), а також теорій 

глобалізації та загальнопланетарної єдності (Д. Белла, Дж. Гелбрейта, Д. Медоуза, 

А. Печеї, Я. Тінбергена та ін.).  

Наукові підстави концепції індустріального суспільства були закладені  

ще в працях Веблена. Родоначальником сучасної її інтерпретації є американський 

вчений П. Дракер, який у 1940-х рр. опублікував кілька робіт, присвячених  

цій проблемі: «Майбутнє індустріальної людини» (1942), «Ідея корпорації» 

(1946), «Великий бізнес» (1947), «Нове суспільство», «Анатомія індустріального 

ладу» (1949). На думку Дракера, становлення та розквіт індустріального 

суспільства пов'язані з бурхливим розвитком індустрії. Цей період припадає на 

початок-середину ХХ ст. Основним інститутом індустріального суспільства  

є велике спеціалізоване підприємство. Однак у суспільствах, що мають різне 

історичне минуле, цьому інституту притаманні «свої» особливості і закони 

функціонування. У зв'язку з цим вчений виділяє два різновиди індустріального 

суспільства: капіталістичне − «вільне» і соціалістичне − «рабське» [473, с.17;  

474, с. 110].  

Відомий французький соціолог Р. Арон у своїх роботах «18 лекцій про 

індустріальне суспільство» (1962) і «Три нариси про індустріальну епоху» (1966), 

розглядаючи процес сходження людства до індустріального суспільства, пише  

і про основні риси і типи цього суспільства. Арон, як і багато інших теоретиків 

індустріального суспільства, пов’язує його становлення з розвитком 

промисловості. У числі найбільш яскравих ознак індустріального суспільства 

виділяються такі, як повне відділення промислового підприємства від сім’ї, 

особливі способи поділу праці, властиві саме промисловому підприємству, 

накопичення капіталу як результат діяльності промислового підприємства, 

економоцентризм, значна чисельність робітничого класу в структурі суспільства. 

Аналогічно Дракеру, він виділяє два типи індустріального суспільства: 
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капіталістичне й радянське. Вони суттєво відрізняються за формою власності на 

засоби виробництва та способами регулювання економіки [320, с. 43]. Арон 

підкреслює, що реальний капіталізм за низкою ознак (характер власності, 

використання та розподіл прибутку тощо) може бути вельми близьким  

до соціалізму, а нерівність доходів притаманна в однаковій мірі як 

капіталістичному, так і соціалістичному типам суспільства. При цьому 

відмінність заробітної плати, як головний фактор нерівності, пов’язана з 

відмінностями у здібностях і продуктивності праці працівників.  

Згідно з уявленнями американського вченого-економіста і політичного 

мислителя У. Ростоу, будь-яке суспільство закономірно проходить у своєму 

розвитку п'ять стадій: (1) традиційне (примітивне, аграрне); (2) перехідне 

(національне, територіальне, централізоване в управлінні), (3) промислове 

(економічний підйом, промисловий переворот), (4) індустріальне (промислово 

зріле, урбанізоване, з високим рівнем розвитку науки і техніки), (5) суспільство 

споживання (ознаменоване домінуванням виробництва послуг).  

В цілому вважаємо, що методологічні підходи до розгляду соціальних змін 

П. Дракера, Р. Арона і У. Ростоу є досить схожими. Їх зближує переконаність  

у тому, що рівень розвитку суспільства, його тип і соціальна структура залежать 

від рівня розвитку техніки. Ці підходи стали плідним ґрунтом для розвитку теорій 

постіндустріального суспільства. Найяскравішою з них і, мабуть, найчастіше 

цитованою в науковій літературі, стала теорія суперіндустріального суспільства  

Е. Тоффлера [364; 365]. Аналогічно Ростоу, всю історію людства Тоффлер ділить 

на кілька стадій – хвиль технологічного розвитку. Перша з них відповідає 

аграрному періоду (доіндустріальне суспільство), друга пов'язана з промисловим 

переворотом, індустріалізацією і науково-технічною революцією (індустріальне 

суспільство); третя визначається домінуванням виробництва послуг над 

виробництвом матеріальних благ (суперіндустріальне суспільство). Спад кожної 

попередньої і початок наступної хвилі пов'язані із зануренням суспільства в стан 

глибокої кризи, яка має глобальний характер. У першому наближенні може 

здатися, що йдеться про революцію, оскільки історичні зрушення захоплюють 
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абсолютно всі сфери життєдіяльності. Однак, якщо зануритися в міркування 

Тоффлера більш глибоко, стає зрозумілим, що мова йде не про революцію, яка за 

визначенням передбачає зміну політичного режиму, а саме про технологічні 

зміни, які визрівають повільно, еволюційно, але згодом породжують соціальні 

потрясіння.  

Спад Першої хвилі ознаменований переходом від доіндустріального 

суспільства (з притаманними йому аграрним укладом життя, натуральним 

господарством, станової ієрархією, малорухомими структурами і заснованими на 

традиції способами соціокультурної регуляції) до індустріального. Такий перехід 

пов'язаний з потужними проривами в галузі науки і техніки, розвитком міст. Для 

індустріального суспільства (Другої хвилі) характерна жорстка бюрократична 

система управління. Його структури орієнтовані на максимізацію прибутку і не 

здатні контролювати небажані наслідки стрімкого науково-технічного розвитку. 

Основою індустріального суспільства є засоби виробництва, які постійно 

розвиваються та модернізуються. Третя хвиля має «технологічний фасад», однак 

її «революційний скарб» все більше залежить від знань, а економічні фактори 

відходять на другий план. Все більшої значущості набувають культурна 

ідентичність, релігія і мораль. За Тоффлером, зміни в сфері культури, релігії  

і моралі слід розглядати, як такі, що пов'язані з економікою зворотнім чином, а не 

підпорядковані їй. Третя хвиля знаменує перехід до суперіндустріального 

суспільства, найбільш значущою характеристикою якого є гуманізація всіх сфер 

життєдіяльності. Інформація та інтелектуальна праця – основа 

суперіндустріального суспільства, а їх розвиток – базова передумова тотальної 

зміни соціально-економічних відносин, формування нового типу особистості – 

мобільної, з високою адаптаційною здатністю.  

Загальний погляд на всі теорії і концепції соціальних змін дозволяє зробити 

висновок про те, що науковий інтерес до довготривалих, еволюційних процесів, 

який зародився в давні часи, ніколи не зникав повністю. Час від часу він просто 

відходив на другий план. Міркування деяких учених, наприклад, П. Сорокіна, 

щодо наближення перспективи світової цивілізації, яка об'єднає все людство, 
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послужили поштовхом до розвитку в 60–70 рр. ХХ століття теорій глобалізації  

та загальнопланетарної єдності (Д. Белла, Дж. Гелбрейта, Д. Медоуза, А. Печеї  

та ін.). Всі ці теорії об'єднує ідея про те, що науково-технічна революція, 

супроводжувана процесами інформатизації та комп'ютеризації, покриває 

практично всю карту світу і стає рушійною силою глобалізації, формування 

«загальнопланетарної» свідомості і відповідного способу життя – найбільш 

значущих тенденцій сучасного суспільства. Виникає безліч неоеволюціоністських 

теорій (Р. Лінтона, Л. Уайта, Дж. Стюарта та ін.), які розширюють існуючі 

уявлення про соціальну еволюцію як довгостроковий розвиток людства. На 

відміну від класичного еволюціонізму, неоеволюціонізм не підтримує ідеї про те, 

що всі суспільства обов'язково проходять однакові стадії розвитку. Більш за  

те, неоеволюціоністи зосереджують увагу не стільки на універсальних принципах 

розвитку, скільки на відмінностях цього процесу в різних суспільствах, а також на 

взаємному впливі різних суспільств і процесів, що в них протікають. У їхньому 

розумінні соціальна еволюція має імовірнісний характер, а соціальний розвиток 

не ототожнюється з неухильним прогресом.  

Повернення наукового інтересу до довготривалого соціального розвитку, 

почасти, спричинилося виходом на історичну сцену, так званих «країн, що 

розвиваються». Для пояснення існуючого розриву в рівні життя між «багатими»  

та «бідними» країнами, західні вчені в середині XX ст. запропонували теорію 

модернізації, згідно з якою бідні країни, що зупинилися в своєму розвитку  

на відносно низькому рівні, мають розвиватися (модернізуватися), орієнтуючись 

на розвинені західні країни. Теорія модернізації піддавалася критиці за 

«прихований еволюціонізм європоцентристської спрямованості», за брак уваги до 

міжнаціональних владних відносин, за установку на те, що багатші країни 

диктують бідним політичні рішення. Ці аспекти склали підґрунтя більш пізніх 

теорій взаємозалежності або «теорій світової капіталістичної системи»,  

як їх називає І. Валлерстайн [60, с. 69]. В об'єктиві уваги вчених, які розробляють 

ці теорії, – процес глобалізації.  
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Глобалізація – серія тенденцій соціальних змін, які призводять до зміни 

локальної, територіально замкнутої соціальної організації глобального типу; 

процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. 

Основним наслідком цього процесу є безперешкодна міграція в масштабах всієї 

планети різних видів капіталу, людських і виробничих ресурсів, стандартизація 

законодавства, економічних і технологічних процесів, а також зближення і злиття 

культур різних країн. Глобалізація – об'єктивний процес, який носить системний 

характер, тобто охоплює всі сфери суспільства. У соціології часто вживається 

трактування глобалізації, запропоноване Е. Гідденсом, який визначає цей процес, 

як «інтенсифікацію всесвітніх відносин, які зв'язують віддалені один від одного 

місця таким чином, що локальні події формуються подіями, що відбуваються за 

багато миль звідти, і навпаки» [85, с. 120].  В цілому можна виділити три основні 

теоретичні підходи до розгляду даного виду соціальних змін, які можуть 

вважатися класичними. Перший з них представлений теоріями імперіалізму  

(О. Бауер, Дж. Е. Гобсон та ін.), другий – теоріями залежності (А. Г. Франк,  

Р. Пребіш та ін.), третій – теоріями світових систем (І. Валлерстайн, Р. Кокс та ін.) 

[161, с. 115]. Не будемо зупинятися детально на кожному з цих підходів. 

Відзначимо, що особливою популярністю в соціологічних колах користується 

останній з них. Підкреслимо, що аналіз теорій світових систем (залежності або 

периферійного розвитку) дозволяє зробити висновок, що при характеристиці 

будь-яких масштабних соціальних змін, що відбуваються в сучасному суспільстві, 

в тому числі і в українському, необхідно враховувати, принаймні, дві важливі 

історичні обставини, які мають глобальні наслідки для всього світу: (1) розпад 

соціалістичного блоку, який означає руйнування біполярної (Схід-Захід) системи 

міжнародних відносин; (2) перехід країн-лідерів світового розвитку (ядра) – на 

постіндустріальну стадію, що, відповідно до теорії залежності, дає підстави 

прогнозувати поступовий перехід на цю ж стадію і всіх інших країн (особливо 

напівпериферії та периферії). Перебування більшості країн світу в такому 

перехідному стані, за Валлерстайном, знаменує входження усього світу у «вік 

переходу», що є реальною глобальною інновацією сучасної епохи.  



37 
 

Глобалізаційні процеси, які призвели до зниження легітимності структур 

держави, сприяли зануренню сучасної світової системи в стан «хаотичної 

поведінки» (кризовий стан). Все це неминуче веде до системної біфуркації  

і до формування нових структур (світових і локальних), природа яких  

ще не визначилася. На думку Валлерстайна, визначеність структур в нинішній час 

стає в принципі неможливою, оскільки вони відкриті втручанню і творчому 

перетворенню з боку людей. Однак у період дезінтеграції капіталістичного світу, 

світу економіки, переходу до нової невідомої епохи індивід як суб'єкт соціальних 

процесів сам по собі не зможе вижити в ситуації крайньої нестійкості структур. 

Тільки за умови формування групової ідентичності. Ідентичність може стати тією 

«скріпляючою речовиною», за рахунок якої буде забезпечена відносна стійкість 

структур і в той же час їх гнучкість [62, с. 71]. Саме тому теми, пов'язані  

з процесами соціально-групової (само)ідентифікації, на сьогоднішній день є вкрай 

актуальними. Незважаючи на те, що неомарксизм Валлерстайна є далеким від 

соціального оптимізму К. Маркса, Ф. Енгельса та інших, віру в революційну 

перебудову світу вчений, все ж таки, зберігає. Хоча і вважає, що революція може 

відбутися тільки в невизначено далекому майбутньому і буде пов'язаною з 

появою нових антисистемних сил, здатних кинути виклик пануючій 

капіталістичній світ-економіці [62, с. 98].  

Сучасні тенденції глобалізації, пов’язані зі зміною ролі окремо взятої 

держави чи системи держав, ведуть до послаблення внутрішніх суспільно-

політичних структур суверенних держав, до ерозії їх територіальності  

та суверенітету. Прямим наслідком глобалізації є вестернізація (від англ. Western  

– західний) – запозичення англо-американського чи західноєвропейського 

способу життя в області економіки, політики, освіти і культури [382]. 

Вестернізація передбачає поширення по всьому світу цінностей західних країн – 

лібералізму й ринкової економіки. Засвоєння західних цінностей різними 

країнами відбувається на основі національних особливостей цих країн. Поряд з 

позитивними соціальними проявами, такими, як, наприклад, першорядність прав і 

свобод людини, верховенство закону та іншими, вестернізація має ряд негативних 
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наслідків, які полягають у поширенні «криз», характерних для західних 

капіталістичних країн, а також у «вицвітанні» національних культур.  

В соціології кінця XX – початку XXI століть, як і багатьох науках 

соціогуманітарного циклу, концепція глобалізації стала найпопулярнішою при 

аналізі соціальних змін. Однак на думку деяких сучасних вчених, зокрема, 

російського соціолога Д. В. Іванова, на сьогоднішній день вже помітні перші 

симптоми кризи цієї концепції. Вона не має достатньої пояснювальної сили щодо 

нових тенденцій, які виникли ближче до кінця XX століття, зокрема таких, як 

експансія симуляцій − образів, що заміщають реальні речі і дії у всіх сферах 

життєдіяльності. Чим більш далекою є історична відстань подій, які піддаються 

аналізу, від періоду контингентного зсуву початку-середини XX ст., тим 

актуальнішою є проблема неадекватності глобалізаційних моделей соціальних 

змін [145; 146, с. 5].  

 З огляду на велике розмаїття різних теорій, виникає потреба у 

систематизації наукового знання про соціальні зміни, у виокремленні деяких 

загальних ключових моментів, які стануть опорними пунктами подальшого 

теоретизування в напрямку досягнення головної мети нашого дикційного проекту. 

По-перше, можна виділити деякі постійні структури, моделі соціальних змін.  

У класиці соціально-філософської та соціологічної думки таких дві:  

1) односпрямований рух (по висхідній лінії – еволюція, прогрес і по низхідній 

лінії – регрес); 2) рух по замкнутому колу, тобто циклами, кожен з яких 

характеризується спочатку рухом вгору до певної точки, а потім симетричним 

рухом вниз – до занепаду, завершення циклу. Ті чи інші версії цих двох моделей 

присутні в кожній теорії соціальних змін.  

По-друге, зазначені вище моделі змін виявляють себе тільки лише за 

рахунок своєї відносної постійності, яка пов'язана з певними закономірностями 

протікання соціальних процесів. Зокрема, можна виділити універсальні причинно-

наслідкові вузли або фактори − рушійні сили цих процесів. Як відомо, фактор – 

джерело впливу на систему, що справляє дію на значення змінних моделі цієї 

системи, за рахунок чого система змінюється. Уважне вивчення різних теорій 
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соціальних змін та аналіз різних теоретичних моделей дозволяє безліч таких 

факторів розділити на наступні групи: 1) фактори навколишнього середовища 

(географічний, екологічний, кліматичний); 2) демографічні фактори (статевий та 

віковий склад населення, показники загальної кількості населення, в тому числі і 

за різними віковими когортами та ін.); 3) науково-технологічні (розвиток науки, 

техніки, технологій); 4) економічні (виробничі й подібні) [178, с. 90–101];  

5) політико-ідеологічні (політичний та правовий устрій суспільства, специфіка 

організації влади і владних відносин, домінуюча ідеологія та ін.) [85, с. 456–457]; 

6) культурно-релігійні  (стилі мислення і свідомості, ментальність, традиції, 

звичаї, стилі комунікації та ін.) [66, с. 105; 451, с. 33].  

Отже, традиційно соціальні зміни розглядалися, як еволюційні, 

революційні, циклічні. З плином часу, в результаті ускладнення соціуму і 

соціальних відносин, виникає цілий ряд «синтетичних» теорій соціальних змін.  

Їх назви та основні положення залежать від того, які фактори в них поєднуються. 

Ці теорії можна розділити на три великі групи: 1) соціально-економічні;  

2) індустріально-технологічні; 3) соціокультурні.  

Соціально-економічні теорії (переважно марксистської орієнтації) на перше 

місце висувають економічний розвиток, як найважливіший і найбільш значимий 

фактор соціальних змін. Індустріально-технологічні теорії (Р. Арона, Д. Белла,  

У. Ростоу, А. Турена та ін.) трактують соціальні зміни, як похідні від змін  

у технологіях матеріального виробництва (індустріальних, промислових тощо). Ці 

технології розглядаються в якості головного джерела і платформи соціальних 

змін. Соціокультурні теорії, найбільш яскравою з яких є теорія соціальної та 

культурної динаміки П. Сорокіна, висувають на перший план зміни, що 

відбуваються в соціально-культурній сфері – у світогляді, релігії, системі 

цінностей, менталітеті малих і великих соціальних груп, спільнот, суспільств, 

епох. Такі зміни вважаються найбільш глибокими і фундаментальними, такими, 

що зумовлюють і спрямовують соціальні процеси, визначають характер та 

напрямок всіх інших змін в суспільстві, в тому числі і змін в соціальній структурі.  
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Зроблений нами аналіз теорій соціальних змін показує, що представники 

різних напрямів соціально-філософської та соціологічної думки схильні 

підкреслювати значущість різних факторів соціальних змін. Однак, незважаючи 

на принципові відмінності, всі розглянуті вище теорії мають спільний задум. 

Кожна з них прагне запропонувати універсальну модель розвитку суспільства, яка 

пояснювала б найбільш фундаментальні соціальні зміни. У той же час, слід 

зазначити, що в більш сучасних теоріях підкреслюється і виділяється значущість 

саме культурних факторів соціальних змін.  

Вважаємо за необхідне провести ще одну лінію демаркації, яка розділяє всі 

теорії соціальних змін за вкрай важливим, враховуючи тенденції сучасної 

соціологічної думки, принципом – в залежності від ролі індивіда (людини, 

особистості) у процесах соціальних змін. Пропонуємо всі найбільш відомі теорії 

соціальних змін розділити за принципом індивідуалістичної або холістичної 

орієнтації
1
. 

Холізм не відкидає того очевидного факту, що суспільство складають люди 

та їх дії, але розглядає ціле (суспільство, соціальну реальність) як онтологічно не 

тотожне сумі цих індивідів та дій. Крім того, закони, що керують діями, 

неможливо редукувати до закономірностей поведінки індивідів. В результаті 

поєднання взаємодій своїх частин, ціле проявляє нові властивості, які не 

зводяться до властивостей частин.  Деякі філософи і соціальні теоретики  

(К. Поппер, Ф. А. Хайєк та ін.), розкриваючи аспект соціальної взаємодії, 

пропонують розглядати колективізм, як реальний приклад суспільства з точки 

зору холізму. При цьому колективізм пов'язується з певною ідеологічною 

позицією: ворожістю до політичного та економічного лібералізму, прихильністю 

до тоталітарних і соціалістичних ідеологій, планового розвитку [295; 394].  

Класичним прикладом «протистояння» методологічному холізму є ідеї  

Т. Гоббса. Відстоюючи позиції індивідуалізму, вчений доводить логіку своїх 

міркувань до політичного абсолютизму. Відповідно до методологічних принципів 

холізму (або соціального атомізму), в онтологічному плані суспільство 

                                                           
1
 Від латинського individuum  – особистість; від грецьких holism, holos  – ціле. 
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складається з людей та їх дій. Методологічні «індивідуалісти» всі соціально-

історичні та інші «макроподії» пояснюють як би «знизу-вгору», тобто виходячи з 

конфігурації дій, установок, диспозицій, зв’язків індивідів. У пошуках 

переконливого обґрунтування своєї позиції, «індивідуалісти» нерідко апелюють 

до природничих  наук, вирішальний виток розвитку яких стався саме тоді, коли 

макроскопічні характеристики та якості речовин і процесів стали пояснюватися 

через властивості мікрочасток – атомів і молекул [239, с. 1005]. Аналогічне 

методологічне протистояння спостерігається і в соціології.  

Холізм в соціології виражається у міркуваннях про існування 

надіндивідуальної соціальної реальності, яка може бути встановлена окремо від 

кожного індивіда. Отже, яке суспільство – такі й люди. З плином часу та історії 

суспільство змінюється, а слідом за ним змінюються і люди, які його 

наповнюють. Холістичну методологію в соціології супроводжує сцієнтизм – 

орієнтація теорії на завдання і методи природничих наук, що чітко простежується 

в роботах О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма. Як ми вже писали, з точки зору 

цих учених, як і інших прихильників натуралістично-еволюціоністських уявлень 

про соціальні зміни, суспільство (як соціальний організм) змінюється за аналогією 

з процесами, що протікають в людському чи будь-якому іншому організмі.  

Методологія індивідуалізму в соціології вибудовується на ідеях 

гуманістично спрямованої соціогуманітарної наукової думки, у відповідь на 

загострення проблеми «дегуманізації», «опредмечування» людських стосунків. 

Прихильників індивідуалізму надихала боротьба проти виключення з соціальних 

процесів, як і з соціологічної науки, людського фактору, людини як суб'єкта, який 

практично оцінює і наділяє смислом соціальні відносини. Різновидами 

гуманістичного напрямку в соціології вважаються феноменологічна соціологія  

(Е. Гуссерль, А. Шюц та ін.), а також школа Ф. Знанецького (У. Томас,  

Р. Макайвер, Г. Беккер та ін.). Примикають до гуманістичного напрямку і сучасні 

суб'єктивістські школи: етнометодологія (Г. Гарфінкель), символічний 

інтеракціонізм (Дж. Г. Мід), соціальна драматургія (І. Гофман). Згідно  

з методологією індивідуалізму, соціальна реальність – виключно людське 
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«творіння», створена людиною дійсність, властивості якої залежать від її 

(людини) свідомості.  

Сильною стороною методології індивідуалізму в соціології є цілком 

обґрунтована критика холізму (об'єктивізму, позитивізму, сцієнтизму). До 

головних недоліків слід віднести методологічну неспроможність щодо 

відтворення цілісного образу соціуму, що для соціологічної науки є вкрай 

важливим, з урахуванням її специфіки. Адже саме соціологія, серед всіх інших 

наук про людину і суспільство, завжди претендувала на пріоритет у відтворенні 

цієї цілісності. 

У сучасній соціологічній теорії чітко вимальовується методологічна 

перспектива злиття різних парадигм і уявлень про індивіда, суспільство і 

соціальну реальність. Мова йде про так звану «соціальну еклектику» – коли 

цілісний образ суспільства вибудовується з фрагментів різних теорій, підходів, 

напрямів, наук. Одним з перших намітив цю перспективу французький філософ 

екзистенціально-феноменологічної орієнтації М. Мерло-Понті. Багато з його ідей 

отримали розвиток в працях представників сучасної соціологічної думки. 

Зокрема, ідея про соціальне конструювання реальності, орієнтація на урахування 

як «зовнішніх» (емпірично фіксованих), так і «внутрішніх» (феноменологічно 

засвідчених) аспектів людського існування; розуміння людини як істоти, яка 

виробляє «значення» та наділяє ними спочатку власний внутрішній світ, а згодом, 

при особливо вираженому бажанні, яке супроводжується конкретними діями, 

переносе ці значення у зовнішній світ. Потрапляючи у зовнішній світ, множинні 

індивідуальні, суб'єктивні смисли та значення порушують соціальний порядок. 

Тим самим вони наче «розхитують» суспільство, виводять його зі стану рівноваги, 

створюючи динаміку, необхідну для подальшого розвитку. Згодом цей зовнішній 

світ (суспільство) або відкидає ці суб'єктивні смисли та значення, або приймає їх. 

Легітимізуючись, вони об'єктивуються, перетворюються в правила, норми, 

закони.  

Методологічні принципи холізму створили основу не тільки для 

еволюційних, але і для революційних і циклічних теорій соціальних змін. 
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Незважаючи на істотні розбіжності основних положень, всі ці теорії в своєму 

класичному варіанті мають головну спільну методологічну лінію – ігнорують 

людину, особистість як повноцінного суб'єкта соціальних змін. Тим не менш, 

саме ідеї деяких представників зазначених вище підходів (особливо марксизму), 

послужили джерелом розвитку нового підходу до розгляду соціальних змін – 

діяльнісного. Представники цього підходу, названі «неомарксистами»  

(А. Грамші, Л. Гольдман, Г. Маркузе, М. Мерло-Понті, В. Райх, Ж. П. Сартр,  

Е. Фромм, Ю. Хабермас та ін.), стверджують, що жодні соціальні зміни, не 

можуть відбуватися самі по собі і розглядатися виключно історично [93; 385; 

393]. Історію творять люди, і саме людина володіє реальною дієвою силою – 

трудиться, створює, бореться, конфліктує, руйнує тощо. Підкреслимо, що 

класичний марксизм пропонує лише одну з версій діяльнісного підходу. Критика 

ідей марксизму також стає вельми продуктивною для виникнення свіжих ідей і 

поглядів на процес соціальних змін. Приміром, на основі критики робіт  

К. Маркса, діяльнісний підхід розвивається автором концепції соціальної дії  

М. Вебером. За Вебером, поняття «поведінка» – прояв активності, а поняття «дія» 

обов'язково передбачає наявність суб'єкта, що зв'язує з цією активністю певні 

смисли, якими він наділяє свої дії. Соціальною ця дія буде вважатися тільки в 

тому випадку, якщо в неї закладено сенс, пов'язаний з діяльністю іншої людини, 

іншими словами – коли дія однієї людини спрямовується на зміну поведінки 

іншої людини. Більш того, докладаючи певні зусилля, намагаючись вплинути на 

поведінку іншого, поведінка самого суб'єкта дії теж змінюється. Тому важливо 

враховувати не тільки цілепокладаючу волю суб'єкта, а й об'єктивні соціальні 

параметри контексту здійснення дії. Як уже згадувалося вище, Вебер розвивав 

парадигму релігійно-мотивованої соціальної зміни. Базовим для цієї парадигми 

виступає положення про те, що основою соціальної дії є аж ніяк не тільки і не 

стільки матеріальні мотиви, скільки духовна культура, набуті в процесі 

соціалізації особистісні установки, переваги, емоції, переконання [67, с. 63,  

101–103; 77, с. 160; 461, с. 13].  
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Очевидно, що жодна окремо взята теорія не може пояснити природу всіх 

соціальних змін. Теоретизування щодо соціальних змін, тих, що вже відбулися, чи 

відбуваються, дозволяє, в кращому випадку, досягти двох наступних цілей:  

1) виокремити фактори, які мають стійкий вплив на соціальні зміни  

в багатьох сферах соціуму; 2) пояснити окремі фази або конкретні «епізоди» змін.  

Вагомий внесок у розвиток уявлень про соціальні зміни з позиції теорії 

соціальної дії вносить Т. Парсонс. У своїх міркуваннях вчений відштовхувався 

саме від веберівського трактування соціальної дії, однак йому вдалося істотно 

розширити і поглибити знання про соціальну дію. Як і його попередники  – 

функціоналісти − Парсонс ратує за стабільність системи. Стабільність – 

визначальна характеристика її структури. Стабільність структури, в розумінні 

Парсонса, – це не статичність, а перш за все, рівновага. Зміна суспільства як 

соціальної системи відбувається за рахунок того, що ті чи інші процеси 

призводять до розхитування структури, в результаті чого система може перейти у 

новий стан рівноваги, але може і розпастися, зруйнуватися. Підсумок один – 

системні зміни відбулися [266; 267]. Згідно з уявленнями Т. Парсонса про 

соціальні зміни, всі процеси, що протікають в системі, можуть бути розділені на 

компенсаторні і структурні. Компенсаторні процеси пов'язані з відтворенням 

системи, вони забезпечують відновлення старих моделей рівноваги. Структурні 

процеси пов'язані зі зміною норм і цінностей, які регулюють взаємодію між 

елементами системи (індивідами, групами, спільнотами). Структурні зміни 

відбуваються еволюційним шляхом. Вони поступові, розтягнуті в часі. Кожна 

наступна їх фаза супроводжується постійно зростаючою складністю структури, 

що призводить до збільшення різноманітності одиниць всередині (під)системи. 

Саме структурні зміни призводять до трансформації всієї системи.  

Всі свої зусилля Парсонс направляє на виявлення факторів, механізмів 

урівноваження системи суспільства, а тому, за словами самого вченого, його 

теорія соціальних змін не має нічого спільного з теорією соціального прогресу 

[268]. Вона базується на методологічних постулатах системного підходу. Процеси 

змін Парсонс пов'язує з виникаючими відхиленнями від нормального 
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(рівноважного) стану системи. Суспільство визначається вченим як особливий 

тип соціальної системи, яка характеризується найвищим ступенем 

самодостатності щодо навколишнього середовища, яке включає й інші соціальні 

системи. У той же час, абсолютна самодостатність є неможливою, оскільки, за 

Парсонсом, суспільство є підсистемою системи дії. У разі значного зростання 

кількості непередбачуваних (випадкових) дій, актуалізується ризик «збою» 

системи зі звичайного «ритму».  

У соціальній системі суспільства вчений виділяє наступні підсистеми в 

якості основних: інтегративна («соцієтальне суспільство»); фідуцитарна 

(«відтворення зразка», культура); ціледосягнення (політика); адаптивна 

(економіка). Кожна з цих підсистем виконує свої функції, за рахунок яких і 

забезпечується самодостатність суспільства. Ядром є інтегративна підсистема або 

соцієтальне суспільство. Тут можна провести аналогію з теорією соціальної 

солідарності Е. Дюркгейма, оскільки основна функція цієї підсистеми полягає в 

тому, щоб визначати зобов'язання, які випливають з лояльності по відношенню до 

соцієтального колективу, як для його членів в цілому, так і для різних категорій 

диференційованих статусів і ролей всередині суспільства (наприклад, в сучасному 

українському суспільстві, готовність до відмови від свого прізвища при вступі  

в шлюб і прийняття прізвища іншої людини є проявом лояльності жінок)  

[270, с. 25]. Названі підсистеми є великими структурними частинами суспільства. 

У свою чергу, вони також мають структуру. Структурні зміни підсистем тягнуть 

за собою зміни в їх функціонуванні, що, у свою чергу, стає поштовхом до зміни 

всеосяжної (по відношенню до всіх цих підсистем) системи суспільства. Причому, 

не може бути такого, щоб змінювалася тільки одна підсистема. Зміни в одній з 

них провокують ланцюгову реакцію більш або менш значних змін у інших 

підсистемах.  

Головними процесами структурних змін є: диференціація, підвищення 

адаптивної здатності, генералізація цінностей і можлива інтеграція на основі цієї 

генералізації. Диференціацію Парсонс визначає як  поділ одиниці або структури в 

будь-якій соціальній системі на дві чи більше одиниці або структури, що 
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відрізняються своїми характеристиками та функціональною значущістю для 

системи. Природно очікуваний результат процесу диференціації – поява більш 

розгалуженої соціальної структури і більш розвиненої соціальної системи. Цей 

результат буде досягнутий тільки в тому випадку, якщо кожен новий компонент, 

що виник в результаті диференціації, буде мати більшу адаптивну здатність, ніж 

колишній компонент, який виконував ту ж саму функцію [511, с. 20]. Підвищення 

адаптивної здатності – процес функціонального вивільнення деяких структурних 

одиниць з «кайданів», що накладаються колишнім станом (під)системи і, як 

наслідок, набуття соціальними одиницями більшої кількості ресурсів.  

У результаті цих процесів як, по суті, процесів росту, ускладнення системи 

неминуче виникають проблеми інтеграції. Зазвичай, вирішити ці проблеми можна 

тільки шляхом включення нових одиниць, структур і механізмів у нормативні 

рамки соцієтального суспільства. Прикладом такої теоретичної моделі може 

послужити процес управління невеликими і великими населеними пунктами. 

Кілька людей з легкістю можуть впоратися із завданням управління селищем, 

структура якого є порівняно простою. Управління мегаполісом в такому ж 

кількісному складі виявляється неможливим. Тут знадобляться додаткові людські 

(і не тільки) ресурси, більш розгалужена структура управління. 

Для того, щоб системні зміни відбулися, процеси диференціації та 

підвищення адаптивної здатності мають супроводжуватися генералізацією 

цінностей. Парсонс пише, що в ситуації ускладнення соціальної структури 

переплетення соціально структурованих ситуацій стає настільки складним, що 

для забезпечення соціального порядку і відносної стабільності необхідним є 

існування певних універсалій дії – ціннісних універсалій (генеральних цінностей), 

значущість яких поширюється на все суспільство [511, с. 41].  

Складові системи обов'язково повинні взаємодіяти, тобто між ними має 

відбуватися постійний взаємний обмін, щоб не трапилося «відмирання» будь-якої 

з них. Тому Парсонс пише про наявність універсальних засобів взаємного обміну. 

Однак йдеться не про гроші, владу і ціннісні якості (які вчений співвідносить  

з простими, рутинними підсистемами дії), як може здатися в першому 
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наближенні. Парсонс стверджує, що для такої складної системи, як суспільство, 

універсальні засоби взаємообміну співвідносяться з підсистемами дії більш 

високого рівня (йдеться про солідарність). Іншими словами, обов’язковою 

передумовою для еволюційних перетворень системи є розвиток культури.  

У синтетичній теорії Парсонса розглядаються як еволюційні, так  

і революційні можливості та варіанти соціальних змін, причому з позиції 

взаємного доповнення. Досить ретельно він описує механізм революції. Вчений 

пише, що цілком природним для суспільства, як і будь-якої іншої соціальної 

(під)системи, є тяжіння до минулого як прагнення до самозбереження. Саме тому 

деякі суспільства, позначені Парсонсом як «контрреформістські», докладають 

великі зусилля до того, щоб «заморозити» процес диференціації. Парсонс 

приходить до висновку, що суспільства, які стоять на позиціях контрреформації, 

відстають від часу, що створює ілюзію сталості та стійкості. Насправді ж, щоб 

продовжити своє існування, а не стати черговою сторінкою історії, рано чи пізно 

такому суспільству доведеться наганяти швидкоплинний час.  

Парсонс пише, що до глобальних безповоротних змін соціальної системи, 

появи сучасного суспільства призвели три революції, які відбулися за останні 

двісті років: промислова, демократична і освітня (про останню більш детально −  

в п. 2.3).  

Промислова революція розпочалася у Великобританії і була пов'язана  

з процесами диференціації, викликаними найпотужнішим зростанням економічної 

продуктивності, колосальним зрушенням у розподілі праці. З соціологічної точки 

зору наслідки цієї революції виходять далеко за межі економічного аспекту, 

оскільки разом з економічними змінами відбулися грандіозні зміни соціальної 

структури [266, с. 130].  

Демократична революція була частиною процесу диференціації політичної 

підсистеми і соцієтального суспільства. Як і будь-який процес диференціації, вона 

викликала інтеграційні проблеми, а там, де увінчалася успіхом, – нові механізми 

інтеграції. Парсонс підкреслює, що соціальна рівність як мета демократичної 
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революції, може розглядатися в двох варіантах: як рівність статусів та рівність 

можливостей.  

Як промислова, так і демократична революції були частиною великого 

перетворення системи, в ході якого відбулася ломка застарілих інституційних 

стандартів, ломка соціальної системи, що розпочала перехід до стадії модернізації 

[266, с. 311]. З'явилися нові моделі ефективної організації спеціалізованих 

функцій, такі, як адміністрація (державна і військова) та ринкова економіка. 

Демократична революція стимулювала розвиток першої моделі, промислова – 

розвиток другої.  

Розглядаючи процеси диференціації та інтеграції як процеси соціальних 

змін, Парсонс велике значення надає мові, як засобу, що забезпечує обидва 

зазначені вище процеси. На думку вченого, якщо мова однієї етнічної групи стає 

мовою всього суспільства, всієї спільноти, це може слугувати джерелом серйозної 

напруженості для членів інших груп. З іншого боку, в єдності мови є колосальні 

переваги. Єдність мови – найпотужніший фактор соціальної інтеграції, який 

полегшує взаємодію, забезпечує всі соціально-комунікаційні процеси. Успішне 

прийняття єдиної мови поліетнічною спільнотою є можливим, проте залежить від 

двох обставин: 1) від того, яким пріоритетом користується та етнічна група, чия 

мова стає мовою всієї спільноти; 2) від числа конкуруючих мов; якщо їх багато − 

це сприяє призначенню однієї з них на роль «офіційної» [270, с. 119].  

В цілому теорія Т. Парсонса може розглядатися, як своєрідний перехід від 

класики соціологічної думки, представленої роботами О. Конта, Г. Спенсера,  

Е. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса та інших учених, до сучасних соціологічних 

теорій. У цій теорії акумульований весь потенціал класичної соціології, 

найяскравіші її ідеї, що послужило плацдармом для побудови нових не менш 

цікавих теорій суспільства. Парсонс доклав максимум зусиль до того, щоб 

вибудувати логічний місток між холізмом та індивідуалізмом, об'єктивізмом  

і суб'єктивізмом, позитивізмом та індивідуалізмом. У процесі досягнення цієї 

мети йому вдалося довести, що застосування системного підходу до аналізу 

соціальних процесів і явищ не є марним абстрактним теоретизуванням, а може 
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стати надійною теоретико-методологічною основою для проведення емпіричних 

досліджень. Парсонс чітко бачив різницю між теоретичними моделями і 

об'єктивною реальністю, яка є набагато різноманітнішою, більш 

непередбачуваною за свій теоретичний аналог. Саме тому міркування вченого 

локалізувалися в двох площинах: чисто теоретичній (теорія соціальних систем) і 

практично-орієнтованій (теорія соціальної дії).  

Парсонс прагнув об'єднати макро- і мікрорівні соціальної взаємодії, 

розкрити механізм взаємозв'язку глобального соціального контексту та 

індивідуальної дії. У розкритті цього механізму ключовим стає поняття 

інтерналізації. Інтерналізація  (internalization) в найширшому, біологічному, сенсі 

– це процес, за допомогою якого аспекти зовнішнього світу, в результаті 

інтеракції, входять в організм і репрезентуються в його внутрішніх структурах. 

Іноді цей термін вживається у значенні засвоєння певної системи абстрактних 

правил (наприклад, дитину, яка вчиться говорити, можна охарактеризувати, як 

таку, що інтерналізує правила мови). З позиції наук соціогуманітарного циклу 

інтерналізацію пропонується розглядати як прийняття індивідом переконань, 

цінностей, установок, практик, стандартів, що мають місце в соціумі, в якості 

своїх власних. У спеціальній літературі звертається увага на необхідність 

розрізнення інтерналізації та інтроєкції, оскільки остання припускає, що норми і 

цінності скоріше «запозичуються», ніж приймаються, засвоюються. Не є дане 

поняття тотожнім і соціалізації, яка припускає, що поведінка людини зовні може 

цілком відповідати соціальним нормам і цінностям без внутрішнього їх 

прийняття. Поняття інтерналізації не є інновацією, внесеною в соціологію 

Парсонсом. До Парсонса це поняття вживалося Е. Дюркгеймом і М. Вебером, які 

критикувалися Парсонсом за неувагу до психологічної складової процесу 

інтерналізації, без урахування якої сутність цього поняття, як і відповідного 

процесу, розкрити і осягнути неможливо.  

У свою чергу, теоретичні побудови Парсонса також стають об'єктом 

критики, суть якої полягає в наступному: по-перше, детальний опис і пояснення 

структури соціальної дії не містить реальних ілюстрацій того, за допомогою яких 
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конкретно механізмів відбувається процес інтерналізації, попри те, що дане 

поняття в теорії Парсонса є одним з ключових; по-друге, вчений надто 

захоплюється теоретичними абстракціями, за межами його уваги залишається 

багато характеристик і явищ реального соціального світу, особливо ті, що 

відбуваються випадково.  

Ми поділяємо думку українського вченого М. Соболевської, яка наголошує 

на нехтуванні Парсонсом ідеї контингентності, в чому і є основний недолік його 

теорії [335, с. 33]. Вважаємо за необхідне пояснити значення даного терміну.  

У психології контингентність і довільність – тотожні поняття. Філософська 

енциклопедія трактує контингентність (від лат. сontingere – траплятися) як 

випадковість, протилежність необхідності [382]. Життя без випадковостей  

є неможливим. Багато подій в нашому житті не-необхідні, вони просто 

відбуваються. Багато з них для нас є випадковими. Обидва трактування повністю 

відображають і соціологічне бачення феномена контингентності. Будь-які зміни в 

суспільстві, викликані розвитком виробництва, ринку, держави, спрямованими 

діями тих чи інших соціальних груп та багато чим іншим, призводять до 

підвищення ступеня контингентні (частоти випадкових подій) і невизначеності 

(ентропії), внаслідок чого відбувається порушення рівноваги в структурах 

системи. Порушення рівноваги викликає трансформацію її важливих структурних 

елементів (соціальних ролей, інститутів, організацій), однак не завжди призводить 

до появи якісно нового стану системи, тобто до зміни системи в цілому. Про те, 

що такі зміни відбулися, свідчить поява нових структур, так званих, 

«еволюційних універсалій». Класичними прикладами таких, за Парсонсом,  

є система комунікацій, соціальна стратифікація, бюрократія, гроші і ринок, 

держава і демократія.  

На наш погляд, спираючись на системні уявлення Т. Парсонса, можна  

вивести положення щодо теоретичної моделі суспільства як динамічної системи, 

відповідаючи тим самим на питання про те, як змінюється суспільство, 

поставлене нами на початку даного підрозділу. Отже, будь-яка соціальна система 

є по-своєму унікальною й, у певній мірі, консервативною та інерційною. Ті чи 
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інші нововведення, які в перспективі можуть її стабілізувати та зміцнити, на 

перших порах, здатні порушити рівновагу елементів з непередбачуваними 

наслідками. Стабільність системи – це її рівновага, тобто такий стан, при якому 

вона здатна змінюватися, зберігаючи відносну стійкість за рахунок опору впливу 

навколишнього середовища, що відбувається з боку структури та функцій. 

Нестабільність системи – стан, який настає в результаті того, що вплив 

(внутрішній чи зовнішній) перевищує деякі критичні значення, при цьому 

структура стає нестійкою, а виконання структурними складовими їх основних 

функцій порушується. Умовами і в той же час показниками відносної стабільності 

системи, її збалансованості є наступні: збереження оптимального статусу 

основними соціальними групами, економічна рентабельність, ефективність 

виробництва, підтримання людського потенціалу (здоров'я, освіти та ін.).  

Незважаючи на те що Парсонс робить істотні зрушення у бік зміцнення 

значущості ролі індивіда в процесах соціальних змін, все ж таки, згідно з його 

теоретичною моделлю, система суспільства домінує над індивідом як суб'єктом, 

який пізнає, придушуючи його суб'єктність. Запропонована Парсонсом теорія 

соціальної дії в значній мірі обмежує діяльність індивіда існуючими 

інституційними рамками, за що критикується багатьма представниками сучасної 

соціологічної думки, зокрема, Дж. Александером та іншими [439].  

Роблячи узагальнюючий висновок, вважаємо за необхідне підкреслити, що  

в цілому кожна з розглянутих нами теорій соціальних змін відповідає духу того 

часу, того суспільства, в якому вона «народилася». Явища і процеси, які 

спостерігаються в сучасному суспільстві, небезпідставно ставлять під сумнів 

валідність багатьох із цих теорій. Критика класичних теорій соціальних змін, 

більшість з яких відрізняється холістичною центрацією, як і перегляд соціальних 

процесів з позиції індивідуалізму, сприяв формуванню нових підстав для 

пояснення процесів зміни суспільства, вибудовування нових теорій  

і концепцій, які мають більш потужну пояснювальну силу щодо сучасних 

соціальних реалій.  



52 
 

Сучасний соціум є високо динамічним, а тому лінійні, революційні  

і циклічні моделі змін втрачають свою актуальність. Все частіше в спеціальній 

науковій літературі можна зустріти описи нелінійних моделей змін і «нелінійні» 

підходи до аналізу самого суспільства. На наш погляд, прикметник «нелінійний(-

а)», вживаний для характеристики процесів змін, що відбуваються в сучасному 

соціумі, є не зовсім точним, оскільки модель цих процесів є не просто 

«нелінійною», але й «нециклічною», і «нереволюційною». У рамках однієї моделі 

можуть працювати закони як еволюційного, так і революційного розвитку,  

а місцями (періодами) проявлятися циклічність. З нашої точки зору, більш точним 

прикметником, який характеризує моделі змін, типові для сучасного соціуму, є не 

«нелінійні», а «синергетичні».  

Синергетична модель суспільства виключає планомірну послідовність 

соціальних процесів, оскільки на перший план виходять індивід як суб'єкт цих 

процесів і соціокультурні чинники як рушійна сила соціальних змін. За таких 

умов будь-які соціальні процеси неможливо «нормалізувати», оскільки значно 

зростає роль випадковостей. Сучасні теорії суспільства і соціальних змін не 

мають нормативного характеру, вони не оцінюють розвиток, не виносять 

однозначного вердикту суспільству щодо його стану: «еволюція», «інволюція», 

«прогрес» або «регрес» тощо. Їх аналіз, на наш погляд, дозволяє отримати більш 

точну відповідь на питання про те, як саме змінюється (сучасне) суспільство,  

з урахуванням притаманних йому особливостей.  

Інформатизація та комп'ютеризація призвели до того, що процеси 

накопичення, трансляції, засвоєння, «старіння» й оновлення знання відбуваються 

надзвичайно швидко, що працює як внутрішній механізм нарощування темпів 

соціальних змін. Світ ускладняється, стає нелінійним. Це означає, що незначна 

мікро-випадковість може призвести до вельми відчутних макро-наслідків. Тут 

доречним буде образне порівняння з «ефектом метелика» в метеорології: метелик, 

який помахав сьогодні крилами в Бразилії, може цією простою, звичайною та 

нешкідливою (на перший погляд) дією, викликати торнадо в Техасі. Вченим, що 

винайшов «ефект метелика», є засновник теорії хаосу метеоролог і математик 
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Едвард Лоренц [502; 503]. Явище «ефекту метелика» відображає особливу 

властивість деяких нелінійних, хаотичних систем, якими є і сучасні соціальні 

системи. Суть цієї властивості полягає в тому, що незначний вплив на один з 

елементів системи, незначна зміна функціонування цього елементу, може мати 

великі і непередбачувані наслідки для іншої (під)системи (можливо, через деякий 

час). Відстежити передумови таких змін дуже складно, оскільки вони могли 

виникнути випадково, а ймовірність подібних випадковостей є досить високою. 

Крім того, неможливо спрогнозувати всі наслідки змін, які можуть бути 

передбачуваними і непередбачуваними, бажаними і небажаними. Практика 

показує, що в умовах високої і постійно зростаючої динаміки сучасного соціуму, 

вірогідність випадкових і непередбачуваних передумов і наслідків змін  

є настільки високою, що навіть прогнози погоди на найближчі дні нерідко 

виявляються помилковими. Сучасне суспільство наче тестує людину, ставить нові 

питання, при тому, що однозначної відповіді на жодне з них немає і бути не може. 

Утім, спрямованість подальших змін у суспільстві, траєкторія його розвитку 

(висхідна, низхідна, прямолінійна), залежить від того, яку відповідь було обрано.  

Нелінійні зміни не можуть мати прямої траєкторії руху, вони  

є стрибкоподібними (хвилеподібними), всі соціальні процеси проходять стадії 

«злетів» і «падінь», які змінюють одна іншу. Отже, все соціальне (будь то окрема 

особистість, група, суспільство в цілому) розвивається, реагуючи на кризи  

і труднощі, які постійно виникають і порушують лінійну траєкторію розвитку.  

Серед представників західної соціологічної та соціально-філософської 

думки прихильниками нелінійного підходу є О. Шпенглер, А. Тойнбі,  

І. Валлерстайн та інші. Великий внесок у розвиток нелінійних уявлень про 

суспільство зробили російські вчені М. Данилевський, Л. Гумільов,  

М. Кондратьєв, А. Чижевський.  

Констатація нелінійності соціальних змін не суперечить ідеї соціальної 

еволюції (як лінійної, поступової мінливості соціальних систем, інститутів, 

спільнот тощо). Утім, у зв'язку з нелінійністю сучасного соціуму, вельми 

сумнівною видається ідея прогресу, як переходу від більш простих до більш 
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складних форм буття (як матеріального, так і духовного). Хаотичність  

і непередбачуваність соціальних змін спричиняє суперечливість прогресу. 

Розвиток одних соціальних (під)систем, їх «просування вперед», може не тільки 

гальмувати розвиток інших, а й сприяти їх регресу. Сумніви щодо реалістичності 

прогресу, можливості досягнення на практиці все більш високих і складних цілей 

соціального і технологічного розвитку висловлює багато хто з сучасних вчених, 

як от, наприклад, це робить відомий французький соціолог Р. Арон у своїй книзі 

під назвою «Розчарування в прогресі». Однак очевидним є і той факт, що 

розвиток людства, дійсно, дотримується лінії нарощування потенціалу. Тому 

наявність прогресу не можна заперечувати, але абсолютизація його прояву на 

сьогоднішній день є помилковою. Деякі (під)системи, інститути сучасного 

суспільства цілком можна розглядати як такі, що еволюціонують, але 

застосування поняття прогресу для характеристики процесів, що в них 

протікають, виявляється неприйнятним. Особливо якщо йдеться про мистецтво, 

релігію, фундаментальні філософські системи, етапи еволюції яких навряд чи 

можна розглядати як прогрес − перехід від простого до складного.  

Сьогодні суперечки про те, яка з моделей соціальних змін є більш 

адекватною, відходять на другий план, оскільки стає зрозумілим, що жодна з них 

повною мірою не може відобразити і пояснити те, що відбувається насправді. Тим 

не менше, кожна з цих моделей має більшу або меншу пояснювальну силу щодо 

тих чи інших процесів. У результаті маємо фрагментарну картину реальності, що  

супроводжується відсутністю цілісного бачення того, що відбувається. Моделі, 

яка поєднувала б фрагменти воєдино, не існує. Саме у створенні такої моделі 

багато хто з сучасних вчених вбачає перспективу не тільки своєї власної наукової 

праці, але і науки в цілому. Результатом інтелектуальних зусиль у цьому 

напрямку стала синергетична модель.  

Синергетика (від грецького «спільна» і «діяльність») – теорія складних 

систем, а якщо точніше – міждисциплінарний напрямок науки, в об'єктиві уваги 

якого знаходяться загальні закономірності явищ і процесів у складних 

нерівноважних системах (фізичних, хімічних, біологічних, екологічних, 
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соціальних та ін.). З позиції синергетики процес самоорганізації всіх складних 

систем, безвідносно до їх природи, ґрунтується на універсальних принципах.  

В силу того, що синергетика має справу зі складними системами, що 

самоорганізуються, одним з центральних понять, яким вона оперує, є поняття 

структури. Структура при цьому розуміється не як застигла визначеність, а як 

гнучка, така, що постійно змінюється в результаті багатоваріантної  

і неоднозначної поведінки безлічі елементів, її складових. Гнучкість і мінливість 

структур стає внутрішнім поштовхом до зміни системи. Однак система 

змінюється не тільки тому. Вона піддається впливу багатьох факторів 

зовнішнього середовища. Будь-яка складна система, в тій чи іншій мірі,  

є відкритою для цього впливу, хоча вона може (і повинна) чинити йому опір. 

Результатом такої відкритості, а також нелінійності внутрішніх процесів, є те, що 

система має, по-перше, більш ніж один шлях розвитку, а по-друге (як наслідок), 

більш ніж один стійкий стан у перспективі. Це може призвести до утворення 

нових структур і систем, у тому числі й більш складних, ніж попередні.  

Вчені, які займаються розвитком методології синергетики (Л. Бевзенко,  

В. Бранський, О. Князєва, С. Курдюмов, Н. Піддубний, І. Предборська та ін.), 

констатують, що в деяких випадках утворення нових структур має регулярний, 

хвильовий характер (що, як бачимо, цілком узгоджується з хвильовою або 

циклічною моделями соціальних змін) [49; 163; 164, 281; 297]. При цьому сам 

феномен появи цих структур розглядається як еволюція. Тому синергетику іноді 

називають теорією «глобального еволюціонізму», яка служить основою для опису 

механізмів виникнення будь-яких інновацій. Хоча саме за такий демонстративно 

«трансдисциплінарний» характер синергетика піддається критиці.  

В об'єктиві уваги синергетики, як ми вже писали вище, знаходяться складні 

системи, які складаються з величезної кількості постійно і особливим чином 

взаємодіючих частин, підсистем, компонентів, елементів. Синергетику цікавлять 

закономірності процесів інтеграції та самоорганізації цих систем. Наприклад, 

існує сукупність незалежних об'єктів, розташованих у межах одного простору. 

Спочатку ці об'єкти віддалені один від одного та не заважають один одному. Але,  
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відповідно до законів еволюції (дію яких, в силу очевидності їх прояву на 

практиці, повністю скасувати неможливо), кількість цих об'єктів поступово 

зростає, і ситуація доходить до того, що об'єктам стає затісно, вони починають 

ускладнювати один одному існування. При цьому вони можуть поводитися 

абсолютно незалежно і неузгоджено. Така поведінка (стан) позначається поняттям 

«хаос». Пролонгація у часі цього стану ставить під загрозу існування об'єктів. 

Тому більшість об'єктів інтуїтивно потребує узгодженості з іншими. Для того, 

щоб узгодженість відбулася, є необхідним втручання «зовнішніх сил», наявність 

«зовнішньої енергії», прикладом якої можуть бути інформаційні потоки [164,  

с. 101]. У результаті встановлюється постійний взаємозв'язок між об'єктами, які, 

втрачаючи автономію, перетворюються на елементи певного 

складноупорядкованого, відносно сталого утворення. Хаос змінюється порядком, 

а виниклі утворення – ні що інше, як структури, за рахунок яких встановився та 

постійно підтримується взаємозв'язок між об'єктами (як складовими структур). 

Саме на питання про те, як виникає «порядок з хаосу», як відбувається 

самоорганізація систем, самодобудовування структур, що стає причиною 

біфуркаційних процесів і стрибкоподібних змін, як утворюються системні 

властивості, які не дають системі розпастися, і намагається знайти відповіді 

синергетика. І незважаючи на те, що багато «синергетичних» термінів міцно 

закріпилися в лексиконі сучасної науки, більшість з порушених синергетикою 

питань на сьогоднішній день залишаються без відповіді. Приміром, російський 

вчений О. Князєва вказує на те, що, не дивлячись на всі свої намагання, 

синергетика не розкриває у всій повноті механізмів самоорганізації  

і самодобудовування соціальних систем. Дослідниця стверджує, що, якщо 

синергетиці, все ж таки, вдасться знайти відповіді на всі поставлені нею питання, 

вона стане тією наукою, яка відкриє принципи управління еволюцією і навіть 

прискорення цього процесу [164, с. 102].  

Актуальність синергетичного підходу розкрита в словах Е. Тоффлера, який  

у передмові до книги «Порядок з хаосу» І. Пригожина (одного із засновників 

синергетичного напряму в сучасній науці) та І. Стенгерс пише: «... Пригожинська 
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парадигма особливо цікава тим, що вона зосереджує увагу на аспектах реальності, 

найбільш характерних для сучасної стадії прискорених соціальних змін: 

невпорядкованості, нестійкості, різноманітності, нерівноважності, нелінійних 

співвідношеннях, в яких малий сигнал на вході може викликати потужній відгук 

на виході, темпоральності, підвищеної чутливості до ходу часу. Не виключено, 

що роботи Пригожина та його колег в рамках так званої Брюссельської школи, 

знаменують наступний етап наукової революції, оскільки йдеться про початок 

нового діалогу не тільки з природою, але і з суспільством. Ідеї Брюссельської 

школи, які багато у чому спираються на роботи Пригожина, утворять нову, 

всеосяжну теорію змін ...» [300, с. 16–17]. Тут же Тоффлер пише, що класична 

наука завжди приділяла особливу увагу стійкості, порядку, однорідності й 

рівновазі, оскільки епоха модерну, механізації, бурхливого розвитку індустрії –  

це період акцентуації замкнутих систем, які мають механіко-технічну природу,  

в яких переважають лінійні співвідношення і малий сигнал «на вході» викликає 

такий саме малий відгук «на виході». Однак на зміну модерну йде постмодерн. 

Разом із тим, відбувається перехід від індустріального суспільства (з 

характерними для нього величезними витратами енергії, капіталу і праці) до 

суспільства постіндустріального (або суперіндустріального), 

високотехнологічного, для якого критичними ресурсами є інформація  

і технологічні інновації. Як наслідок – виникнення нових наукових моделей 

суспільства, як і моделей змін що в ньому відбуваються [300, с. 17]. Пригожин не 

заперечує, що деякі «частини Всесвіту», дійсно, можуть діяти, як замкнуті 

системи. Однак таких у «фізичного Всесвіту» замало. Більшість систем, що 

представляють інтерес для соціолога – це відносно відкриті (або відносно 

замкнуті) системи, які постійно обмінюються енергією та речовиною  

з навколишнім середовищем. У сучасному суспільстві таке поле енергетичного 

обміну створюється за рахунок комунікації, а енергією та речовиною обміну є, 

відповідно, інформація і різного роду повідомлення.  

Суспільство (як і будь-який організм) є відносно відкритою (або відносно 

замкнутою) системою. На думку Пригожина, можна провести аналогію між тим, 
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що відбувається в суспільстві, й тим, що відбувається у Всесвіті [300, с. 20; 301]. 

Виходить, що соціальна реальність не є ареною, на якій панує порядок, 

стабільність і рівновага, головну роль тут відіграють нестійкість  

/і нерівноважність. Класики соціологічної думки, особливо позитивісти  

і функціоналісти, стверджують, що суспільство – система, яка складається  

з безлічі підсистем, кожна з яких виконує певні функції, тим самим забезпечуючи 

порядок і рівноважність системи, як підстав її існування та розвитку. І Пригожин 

та інші прихильники синергетичних уявлень про устрій суспільства не 

заперечують цього, але вважають за необхідне змінити акценти, перемістивши їх  

з «порядку» на «хаос», з «рівноважності» на «нерівноважність»,  

а «функціонування» замінити «флуктуюванням» − поняттям, що означає 

відхилення від виконання тих чи інших функцій. У даному випадку маємо справу 

не з простою заміною понять, а зі змістовною трансформацією уявлень про світ, 

про сучасне суспільство як високо динамічну систему. Скориставшись 

термінологією синергетики, можна значити, що всі системи містять підсистеми, 

які постійно флуктуюють. Іноді окрема флуктуація або комбінація флуктуацій 

може стати (в результаті позитивного зворотного зв'язку) настільки сильною, що 

організація, яка існувала до цього моменту, не витримує і система руйнується. 

Цей переломний момент отримав назву «точка біфуркації». Коли система 

перебуває в точці біфуркації, унеможливлюється передбачення подальшого 

розвитку подій. Тобто неможливо передбачити, чи зануриться система в стан 

повного хаосу, або ж перейде на новий, більш диференційований і більш високий 

рівень впорядкованості. Максимум, що можна зробити, – уявити у вигляді гіпотез 

всю сукупність можливих варіантів (векторів) розвитку подій.  

Сучасні вчені, які вивчають процеси соціальних змін, запозичують з робіт  

І. Пригожина ще одне важливе поняття, яке має значний евристичний потенціал. 

Йдеться про поняття дисипативної структури. Дисипативність структур – явище, 

притаманне відкритим системам, пов'язане з втратою енергії, переходом 

специфічної енергії взаємодії між компонентами та елементами системи в іншу 

систему. У відкритих системах, які перебувають в стані далекому від рівноваги, 
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виникають ефекти узгодження, коли компоненти встановлюють зв'язок один  

з одним на макроскопічних відстанях, через макроскопічні інтервали часу, в той 

час, як в стані рівноваги спілкуються, в основному, зі своїми «сусідами».  

У науковій літературі можна зустріти визначення дисипативності, як якісно 

своєрідного макроскопічного прояву процесів, які протікають на мікрорівні. 

Нерівноважене, хаотичне протікання безлічі мікропроцесів дає інтегративну 

результуючу на макрорівні, яка якісно відрізняється від того, що відбувається  

з кожним окремим її мікроелементом. Завдяки дисипативності в нерівноважних 

системах можуть спонтанно виникати нові типи структур, відбуватися переходи 

від хаосу і безладу до організації і порядку, виникати нові динамічні стани 

матерії. Дисипативність проявляється в різних формах: у здатності «забувати» 

деталі деяких зовнішніх впливів, у «природному відборі», який з усієї безлічі 

мікропроцесів вибирає і руйнує ті, які не відповідають загальній тенденції 

розвитку; в когерентності (узгодженості) мікропроцесів, яка встановлює їх 

загальний темп. Поняття дисипативності тісно пов'язане з параметрами порядку. 

Системи, що самоорганізуються, – це, зазвичай, складні відкриті системи,  

з величезним числом ступенів свободи, тобто незалежних параметрів, які 

визначають стан і напрямок розвитку системи. Однак далеко не всі ступені 

свободи системи є однаково важливими для її функціонування. З плином часу в 

системі виділяється невелика кількість «основних» ступенів свободи, під які 

«підлаштовуються» всі інші. Такі основні ступені свободи системи визначаються 

як «параметри порядку». Завдання визначення параметрів порядку – є одним  

з найважливіших при моделюванні систем, що самоорганізуються [224].  

Прикладом рівноважної системи може стати суспільство, в якому рівні 

народжуваності та смертності є збалансованими. Скільки людей помирає – 

стільки ж і народжується. Виходить, що загальна чисельність населення 

залишається незмінною. Невеликі відхилення є цілком припустимими, однак при 

цьому система буде залишатися відносно рівноважною. Якщо ж, наприклад, 

рівень народжуваності різко знижується, це веде до зниження чисельності 

населення і старіння населення, що негативно позначається на всіх сферах 
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життєдіяльності: виникають проблеми у сфері праці та зайнятості, у сфері освіти, 

соціального захисту та інших сферах. Перебуваючи в стані далекому від 

рівноважного, система починає поводитися незвично і непередбачувано,  

а головне – вона стає чутливою навіть до найдрібніших подразнень. Як ми вже 

писали вище, найнезначніші, на перший погляд, події можуть призвести до 

несподіваних і масштабних змін.  

На наш погляд, синергетика, як сучасний і відносно «молодий» напрям 

наукової думки, і системний підхід, коріння якого уходить у далеку давнину, 

багато у чому збігаються. Але в науковій літературі частіше акцентується увага на 

відмінностях в предметах розгляду цих двох напрямів. Зазначається, що 

синергетика концентрується на розгляді та вивченні того, яким чином і за рахунок 

чого різні частини системи пов'язані одна з іншою, а системний підхід більшою 

мірою акцентує увагу на тих чи інших властивостях системи, які є наслідком 

такого зв'язку. Іншими словами, системний підхід зосереджений на інтеграції,  

а синергетика – на самоорганізації. Зокрема, в роботах неофункціоналістів  

(Н. Лумана, Дж. Александера та ін.) однакову увагу приділено, як питанням 

системної інтеграції і структурування, так і питанням самоорганізації систем, 

самодобудовування, (само)відтворення структур. На цей факт звертає увагу 

український вчений І. Предборська [297–299], яка у своїх роботах аналізує нові 

наукові моделі світу, що привносять синергетичні ідеї в системний підхід, 

корегуючи тим самим його методологічні «огріхи».  

Крізь призму синергетики розвиток суспільства, як і підтримка його 

цілісності, здійснюється за рахунок взаємодії (під)систем, його складових (що 

цілком відповідає ключовими положеннями системного підходу). Однак 

відкритість, нестійкість і нерівноважність при цьому розглядаються як іманентні 

властивості і природні стани взаємодіючих (під)систем, як і всього суспільства. 

Процес зміни суспільства, як і будь-якої соціальної системи, його трансформація 

розглядається як вихід з попереднього стану, процес пошуку якісно іншого стану, 

що знаходить вираз в поодиноких або множинних, малих або великих 

флуктуаціях (відхиленнях від вихідного стану). В результаті система досягає 
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такого стану (моменту, точки біфуркації), коли вона або повністю занурюється в 

хаос, або переходить на новий, більш диференційований і більш високий рівень 

впорядкованості. На наш погляд, є ще й третій варіант: переживши стан хаосу, 

система перебудовується і переходить до кардинально інших принципів 

організації, до більш високого рівня впорядкованості. Якщо системі вдалося 

змінитися без проходження через стан хаосу, це означає, що вона еволюціонувала. 

Якщо ж кардинальним змінам і виникненню нового (кардинально іншого) 

порядку передував хаос, це означає, що система пережила революцію.  

Очевидним є те, що сучасні теорії соціальних змін, які в більшості своїй 

беруть за основу нелінійну, а точніше синергетичну модель устрою суспільства, 

помітно відрізняються від класичних. Закладення концептуального фундаменту 

цих теорій почалося, приблизно, з другої половини ХХ століття, з робіт  

Р. Дарендорфа, С. М. Ліпсета, Н. Лумана та інших вчених. У 70–і рр. ХХ століття 

поняття «соціальні зміни» стало вживатися представниками наукової спільноти 

набагато частіше за інші, споріднені, поняття, такі, наприклад, як «розвиток», 

«прогрес», «еволюція», саме з причини нелінійності процесів, що відбуваються. 

Головне в тому, що вживання терміну «зміна» дозволяє відхилитися від 

необхідності пояснення поетапності соціальних процесів, тому що в умовах 

сучасного соціуму ніякої поетапності не спостерігається. У той же час, і еволюція, 

і зміна циклів, і навіть революція передбачають певну поетапність. Сенс поняття 

«соціальна зміна» полягає в констатації певних «зрушень» в стані соціальної 

системи, її соціальному порядку, які не мають і не можуть мати однозначної 

природи (можуть бути як закономірними, так і випадковими), спрямованості 

(можуть бути як спрямованими, так і хаотичними) і результату (можуть призвести 

як до стабільності, так і до дестабілізації).  

Усвідомлення такої неоднозначності, невизначеності результатів соціальних 

змін зумовило своєрідний теоретичний переворот в сучасному світосприйнятті та 

сприяло створенню нових специфічних інтерпретацій динаміки соціальної 

реальності. Однією з таких, незважаючи на досить агресивну критику, є теорія 

соціальних систем німецького неофункціоналіста і методолога Ніколаса Лумана 
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[199–201]. У своїх теоретичних побудовах вчений спирається на наукову 

спадщину Т. Парсонса й особливу увагу приділяє опрацюванню тих фрагментів 

теорії Парсонса, які піддавалися найбільшій критиці. Зокрема, це стосується 

нерозкритого Парсонсом поняття контингентні, тобто стохастичності, 

випадковості – як чинника соціальних змін, рушійної сили соціальних процесів.  

За Луманом, соціальна реальність є нестійкою і стохастичною. Самототожність, 

самоорганізація і комплексність соціальної системи – те, що виділяє  

її з навколишнього світу [201, с. 26]. Посилення комплексності системи, тобто, 

збільшення числа її елементів, веде до збільшення можливих варіацій взаємодії 

між елементами, як і можливих комбінацій співвідношень між ними. Іншими 

словами, кожна подія може мати кілька наслідків. Чим складнішою є система, чим 

більшою є кількість її складових (компонентів, елементів тощо), тим біль 

множинними і різноманітними виявляються наслідки тієї чи іншої події. 

Причому, однаково високу ступінь імовірності можуть мати відразу кілька 

варіантів розвитку та наслідків події. У такій ситуації, як ми неодноразово 

відзначали вище, для зміни ходу подій достатньо буде незначної (на перший 

погляд) випадковості.  

Луман звертає увагу на той факт, що зміни всередині системи, як і системи  

в цілому, можуть бути зворотними і незворотними [201, с. 28]. Зворотність або 

незворотність змін багато в чому залежить від того, який спосіб актуалізації зміни 

буде знайдений: процесуальний чи структурний (відповідно). З нашої точки зору, 

ці способи є тотожними еволюції і революції, оскільки еволюція, як тип (процесу) 

розвитку, може відбуватися як у прямому, так і у зворотному напрямку, тобто 

обернутися інволюцією. Що стосується революції, то революційні зміни 

відбуваються за рахунок кардинального «перекроювання» структури, а тому 

мають незворотний результат. В іншому випадку вони не можуть вважатися 

революційними. Звернення до своїх власних структур, процесів, операцій, як 

спосіб зміни системи, є тим, завдяки чому вона виділяється з навколишнього 

середовища, що підвищує її автономність по відношенню до цього середовища.  
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Будь-яка соціальна система складається з подій. Подія – елемент системи, 

хоча і не найдрібніший («молекула», але не атом). Подія як елемент соціальної 

системи, за Луманом, –  це не просто соціальна дія, а акт взаємодії між індивідами 

і групами, тобто акт комунікації. Подія, як акт, не має тривалості, вона зникає 

відразу ж після свого виникнення. Неможливо розтягнути в часі, наприклад, акт 

вітання при зустрічі. Звичайно, можна просто привітатися і йти далі, а можна 

затриматися і поговорити з людиною, однак це вже не буде актом вітання в 

чистому вигляді. Адже мету привітання вже досягнуто. Якщо акт привітання 

переріс у бесіду, це означає, що переслідується вже інша мета. Зміна подій 

відбулася, що трапилося моментально. Найдрібніша, незначна випадковість може 

вплинути на тривалість акту, як і на переростання одного акту в інший. Всі події 

прив'язані до простору і часу, а тому випадковості, які можуть вплинути на хід 

подій, мають часову та/або просторову природу. Наприклад, зустріч двох 

знайомих людей на транспортній зупинці може перетворитися з простого акту 

привітання на бесіду, залежно від того, наскільки близько (в буквальному сенсі) 

вони знаходяться один до одного (просторовий фактор), а також від того, як 

швидко приїде транспорт (часовий фактор). Причому, в даному випадку 

просторовий фактор – контрольований параметр (якщо людина хоче, щоб 

зав'язалася бесіда, вона може підійти до іншої, подолавши тим самим відстань у 

просторі). Часовий же фактор виступає як такий, що слабо піддається контролю, 

або як випадковий параметр.  

Через те, що будь-яка подія «зникає, тільки но виникнувши», усередині 

системи постійно відбуваються процеси розпаду і (само)відновлення 

((само)відтворення). Налагодження зв'язку між цими двома процесами  

є завданням соціології й соціологів, зацікавлених в підтримці цілісності 

суспільства як соціальної системи [200, с. 44]. При цьому особливу увагу слід 

приділити просторовому і часовому факторам організації подій.  

Аналіз праць Н. Лумана дозволяє вибудувати більш-менш чітку модель 

суспільства як системи. Отже, суспільство – аутопойєтична, самореферентна 

система, здатна відтворювати й описувати саму себе. Суспільство – соціальна 
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система, оскільки найважливішими її складовими є комунікації. Комунікації 

розкладаються на події (дії чи акти – як «молекули» соціальної системи). Дії  

здійснюються для спрощення системою самої себе, для подолання власної 

складності. Комунікація – не просто передача інформації, а смисловий, 

самореферентний процес. Таким чином, система складається з розрізнень  

та відмінностей, які виводяться комунікаціями, що призводить до інших 

розрізнень та відмінностей і забезпечує оперативну замкнутість соціальної 

системи. Система відтворює саму себе за допомогою своїх же операцій, які не 

мають відношення до зовнішнього світу (наприклад, на здатність спілкуватися за 

допомогою мови не може вплинути глобальне потепління). Оскільки складовими 

системи виступають комунікації, які розкладаються на (взаємо)дії як події, що є 

миттєвими, і не мають часової протяжності, остільки структура, представлена як 

відношення подій, є нестійкою. За сучасних умов, структура перестає бути 

основою стійкості системи, структуру слід розглядати як таку, що містить головні 

чинники і передумови  зміни і оновлення системи. Межі системи, залишаючись 

рухливими (нечіткими), визначаються завдяки її оперативної замкнутості й 

прагнення відмежуватися від навколишнього світу. Оперативна замкнутість 

сприяє підтримці емерджентних властивостей системи (властивостей цілісності 

системи, що не притаманні її складовим). Певні системні операції завжди 

залишаються всередині неї самої.  

Луман вводить ряд нових понять для опису і пояснення суспільства  

як соціальної системи та процесів, що в ньому відбуваються (аутопойєзіс, 

оперативна замкнутість, структурна стиковка та багато інших). Його концепція 

суспільства як соціальної системи ґрунтується на ідеї домінування системи над 

людиною, з якою категорично не погоджується Ю. Габермас. За Габермасом, 

суспільство є індивідуалізованою системою, а основним елементом цієї системи  

є індивід, який комунікує. Що ж стосується Лумана, то він стверджував, що люди 

не є частиною системи суспільства, вони (як біологічні організми) є частиною  

її навколишнього світу. На наш погляд, таке «виключення» індивіда є штучним, 

неприродним, адже існування суспільства без індивіда – це нонсенс. Людина  
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і суспільство є нероздільними. Неможливо однозначно відповісти, чи є людина 

«продуктом» суспільства, чи суспільство є «продуктом» людей. Це запитання  

є риторичним. Людина поза суспільством – просто біологічний організм, жива 

істота. Саме суспільство робить цю істоту людиною, особистістю. У той же час, 

суспільство – породження людей. Інші живі істоти не здатні створити суспільство. 

Тільки людина як система ментальна, система свідомості, тобто така, що  

є відкритою для сприйняття, здатна забезпечити головну умову структурного 

стикування, взаємодію різних підсистем, здатна до комунікації.  

Основну мету соціології Н. Луман визначав приблизно так само,  

як І. Валлерстайн, вбачаючи її в оволодінні складністю навколишнього світу, 

тобто в рефлексії, усвідомленні, розумінні цієї складності та поясненні її людям 

для того, щоб ті мали адекватні уявлення про світ, в якому вони живуть. Луман 

закликає соціологів сконцентрувати свою дослідницьку увагу не на особливостях  

та механізмах функціонування суспільства, а на механізмах, що забезпечують 

його самовідтворення як системи.  

Принципова відмінність теорії Лумана від теорій, які мають відношення  

до класики соціологічної думки, полягає в тому, що структуру він розглядає не як 

непорушний каркас суспільства, основу його стабільності. Структура, в розумінні 

Лумана, є гнучкою і нестійкою. Рушійна сила еволюції соціальних систем 

криється в редукції комплексності структур як процесі, що постійно відбувається.  

Синергетичний підхід до розгляду процесу соціальних змін підтримується  

представниками неофункціонального напрямку соціологічної думки, зокрема,  

Дж. Александером, П. Коломі та іншими [441; 442]. Як відомо, неофункціоналізм 

виникає на основі критики та реінтерпретації ідей Т. Парсонса. Вважається, що 

саме виникненню неофункціоналізму, націленого на здійснення «нового 

теоретичного синтезу», соціологічна теорія зобов'язана своїм відродженням.  

На особливу увагу, на наш погляд, заслуговують теоретичні напрацювання 

сучасного американського соціолога Джеффрі Александера, які є привабливими 

завдяки відсутності теоретико-методологічні однобічності. Вчений шукає шляхи 

возз'єднання мікро- і макрорівня соціальної взаємодії і, відповідно, мікро-  
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і макрорівня соціологічного теоретизування. Як і Н. Луман, Дж. Александер 

спрямовує свою наукову діяльність на заповнення «прогалин» теорії Т. Парсонса. 

Однак, якщо Луман звертається до доопрацювання його системних уявлень про 

суспільство, то Александер зосереджується на теорії соціальної дії.  

Александер, якого вважають початковцем неофункціоналізму, пише про 

необхідність виведення взаємозв'язків між дією і порядком, культурою  

і структурою. У тому, що ці зв'язки існують, немає ніякого сумніву, однак вони 

важко піддаються наукової рефлексії в силу своєї неявності, непомітності. 

Завдання соціолога – побачити і відрефлексувати ці зв'язки. Тільки завдяки такій 

рефлексії стане можливим відтворення найбільш повної, цілісної картини 

соціального світу [4, с. 156–158]. Зв'язки між елементами системи є непомітними, 

тому що вони символічні. Розглянути і піддати емпіричній перевірці ці зв'язки 

можна тільки якщо «спуститися» на мікрорівень соціальної взаємодії. Саме тому 

Дж. Александер зосереджується на «мікрорівневій» проблематиці. На його думку, 

незважаючи на досить глибоку опрацьованість теоретичного макрорівня, а також 

різних теорій соціальної дії, сама по собі дія, все ж таки, є недостатньо вивченою, 

оскільки розглядається соціологами виключно як «емпіричний тип», тобто щось 

таке, що можна побачити, виміряти, відобразити в цифрах. І в цьому ми повністю 

згодні з Александером. Без уваги залишається той факт, що соціальна дія не є 

неподільним елементом соціальної системи, вона також має свою структуру. 

Соціологи бачать, досліджують і враховують тільки «видиму» (поверхневу) 

складову соціальної дії, в той час, як глибинні її елементи, що є її основою, 

залишаються без уваги соціологів. Крім того, на думку Дж. Александера, 

особливу увагу слід приділити розгляду випадкової дії, як такої, що виникає в 

певних колективно-структурованих контекстах, в певному соціальному оточенні. 

Два таких контексти – психологічний і культурний – формують внутрішню 

наповненість дії, яка, у більшості випадків, не відчувається людиною, що її 

здійснює, як свого роду «колективний примус», хоча, найчастіше, вона є саме 

примусом. Александер наполягає на тому, що ці «внутрішні» контексти  

і формують випадковість дії, в той час, як соціальна система є зовнішнім 
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контекстом, обмежуючий і підпорядковуючий вплив якого досить виразно 

відчувається людиною, яка виконує дію. Саме соціальна система як зовнішній 

контекст дії завжди була об'єктом концентрації уваги соціології, що значно 

обмежувало наукові пошуки класиків соціологічної думки, не дозволяло вийти на 

новий, більш досконалий рівень пояснення соціальних явищ і процесів, оскільки 

внутрішній контекст дії не враховувався і не досліджувався ними.  

Що ж стосується принципів функціонування суспільства як цілісної 

соціальної системи, то в цьому Александер погоджується з функціоналістами, 

виділяючи в якості основного принцип соціальної інтеграції, що розглядається не 

як факт, а як можливість. Як і Н. Луман, Дж. Александер і його однодумці, серед 

яких і згадуваний вище І. Пригожин, підкреслюють, що сьогодні вирішальну роль 

у процесі змін соціальних систем відіграють не закономірності (розвитку),  

а випадковості [300, с. 15; 443, с. 104]. Рушійною силою соціальних змін є 

взаємопроникнення систем особистості, культури та суспільства. Глобальні 

(макро)соціальні зміни − результат індивідуальних і соціальних відхилень, 

«викривлень», що беруть початок на рівні дії, на мікрорівні соціальної взаємодії.  

Дж. Александер намагається «повернути» в соціологічну теорію людину  

як суб'єкта соціальних процесів, перетворень, змін. Він вводить поняття 

«культуральної соціології» як наукової галузі, яка акцентує увагу на способах 

сприйняття і (на цій основі) творення та перетворення соціального життя за 

допомогою людської активності, активної діяльності людських істот, «занурених  

у переплетення смислів, ними ж і створених» [442, с. 12]. Культуральна соціологія 

– вивчення колективних (інтерсуб'єктивни) смислів, які базуються на загальних 

моральних підставах, емоціях, цінностях і справляють домінантний, такий, що 

формує погляди, оцінки, стосунки тощо, вплив на індивідів і групи [357, с. 30].  

Для культуральної соціології, на відміну від соціології культури, культура  

є незалежною змінною, яка впливає не тільки на соціальну дію, її зміст  

і спрямованість, але і на формування та діяльність соціальних інститутів.  

Дж. Александер в одній зі своїх праць, написаній у співавторстві  

з Н. Смітом, виводить кілька основних особливостей «сильної» програми 
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культури, яка розробляється в рамках культуральної соціології, що кардинально 

відрізняють її від аналогічних більш «слабких» програм, які розробляються 

іншими вченими [444]. Наприклад, А. Грамші трактував культуру як складову 

класового панування в стратифікованих суспільствах. Поняття «класова 

свідомість» виводиться з урахуванням культурних смислів, домінуючих всередині 

того чи іншого класу. Однак ці смисли представлялися як продукт соціальних 

інститутів. Культурі надається занадто мало автономії. Вона виступає як 

інституційно залежна змінна.  

Особливу увагу Александер приділяє психоаналітичному аспекту. 

Культурні структури не усвідомлюються, проте вони регулюють процеси, які 

відбуваються в суспільстві. Виявлення цих структур може змінити, але ні в якому 

разі не скасувати їх існування. Завдання соціологів полягає в тому, щоб зробити  

ці структури видимими, що посилить розуміння соціальних явищ і процесів, 

відкриє нові можливості управління суспільством, дозволить знайти ключі 

розв’язання серйозних соціальних проблем, протиріч, кризових ситуацій. 

Культуральна соціологія, як вважає Александер, є своєрідною, соціологічною 

аналогічною психоаналізу. Її мета полягає в тому, щоб зробити невидиме  

і приховане явним, що допоможе людям усвідомити оманливість багатьох 

соціальних міфів.  

На наш погляд, ще однією заслугою Дж. Александера є привернення уваги 

соціологів до такої важливої характеристики сучасної соціальної реальності,  

як текстуальність. Вчений розглядає культуру як складний текст, який 

«непомітно» впливає на життя людей. Культура – «внутрішній текст» дії, а не її 

зовнішнє оточення. Визнання автономії культури і текстуальності соціальної 

реальності становить дві аксіоми «сильної програми» соціології як науки, які 

об'єднуються з третім імперативом, що встановлює конкретні семіотичні 

механізми, через які культура здійснює свою роботу. Метою культуральної 

соціології, за Александером, має стати аналіз семіотичних кодів з урахуванням 

соціального та психологічного середовища їх взаємодії [357]. До Дж. Александера 

на семіотичні коди звертає увагу Е. Дюркгейм. Незважаючи на його явну 
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прихильність до соціально-холістичної традиції в соціології, в одній зі своїх робіт 

під назвою «Елементарні форми релігійного життя» вчений описує модель дії 

соціальних конструкцій семіотичних кодів [123].  

Ще одним важливим, на нашу думку, здобутком Дж. Александера є 

звернення уваги соціологів до проблематики дискурсу. Спираючись на роботи  

М. Фуко, під дискурсом він розуміє надання сенсу актуальним соціальним 

проблемам. Хоча сам Фуко трактував дискурс дещо інакше, більш конкретно – як 

складне символічне утворення, що відбиває відносини влади і підпорядкування, 

солідарності, суперництва та інших форм соціальної взаємодії та соціальної 

організації. Соціальна система, за Дж. Александером, влаштована так, що кожен 

суб'єкт наділяється відповідальністю не тільки за своє особисте майбутнє, а й за 

майбутнє всього суспільства. Ця відповідальність проявляється у здатності  

і готовності встановлювати дискурсивний порядок, стверджувати результуючий 

дискурс в рамках тієї чи іншої проблематики. Вчений робить акцент на тому, що в 

сучасному світі не тільки прагматизм, орієнтація на отримання прибутку, 

матеріальних переваг та подібного змушує індивідів і групи діяти. Потужним 

чинником соціальної активності є прагнення до встановлення соціальної 

справедливості. Зрозуміло, що соціальна справедливість – ідеал, який, в принципі, 

є недосяжним. До нього можна тільки прагнути, в тій чи іншій мірі наблизитися. 

У той же час, ідея соціальної справедливості є більш життєздатною, ніж ідея 

соціальної рівності. 

На думку Александера, проект культуральної соціології можна уявити  

як багатовимірну концепцію суспільства. З позиції такої багатовимірності, 

(взаємо)дії – елементи соціальної системи – розглядаються, як опосередковані 

культурними кодами, які мають, як правило, семіотичну природу. Отже, 

соціальним вченим, соціологам слід сконцентруватися на описі та інтерпретації 

внутрішнього життя соціуму в термінах його значень і символів. З такої точки 

зору культура виступає як середовище для дій, що виконується людьми. 

Соціальний світ наповнений значеннями. Спроба зрозуміти і пояснити ці 
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значення відкриває перспективи виявлення ланцюга символічних підстав, що 

виступають багатозначними приводами для соціальної дії.  

Культурний фактор соціальних процесів, перетворень, змін виділяють  

й інші вчені, як попередники, так і сучасники Дж. Александера, зокрема,  

Ф. де Соссюр, В. Дільтей, К. Гірц, П. Бурдьє, М. Фуко, П. Блау та інші.  

Фердинанд де Соссюр, засновник структурної лінгвістики, стверджував, що 

генерація смислів відбувається на основі виведення певних співвідношень 

(подібностей та відмінностей) між словами, як знаками лінгвістичної системи. 

Надалі це твердження отримує розвиток вже в інших напрямках – у наукових 

працях  М. Дугласа, К. Леві-Стросса, В. Тьорнера та інших [118; 188; 527].  

Велике значення культурі надавав німецький історик культури Вільгельм 

Дільтей. Розмірковуючи про роль гуманітарних наук, вчений підкреслював,  

що наукове тлумачення (пояснення) фактів є більш результативним, ніж їх опис. 

Пояснення та інтерпретація в гуманітарних науках мають виходити на перший 

план, оскільки саме внутрішній світ людини є найголовнішим фактором 

соціальної дії та колективної суб'єктності [113, с. 49–52, 63–66]. Соціологія 

зародилася, як соціальна наука, що розкриває об'єктивні закономірності 

соціального життя, чого не роблять гуманітарні науки. Сучасні соціологи 

більшою мірою схиляються до пошуку внутрішніх причин соціальної дії, 

звертають увагу на людину, особистість, її роль, як суб'єкта соціальних процесів. 

Унікальність соціології в її «соціогуманітарності». Сучасна соціологія – це наука 

не тільки «про суспільство в цілому», а й про соціальну (взаємо)дію, без якої 

унеможливлюється існування суспільства як цілісності. Однак будь-яка 

(взаємо)дія має не тільки зовнішню, видиму оболонку. Тому завдання соціології 

полягає у створенні генералізованих моделей, що дозволяють не тільки описувати 

зовнішній вигляд суспільства, а й проникати в його глибини, представлені 

внутрішніми важелями соціальної дії.  

Ідеї В. Дільтея підтримує і розвиває американський антрополог і соціолог 

Кліффорд Гірц, який наполягає на розкритті гуманітарної природи всіх, без 

винятку, соціальних наук, які без гуманітарної складової приречені на 
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поверховість [482, с. 12–15]. Гірц розглядав культуру, як виткану зі смислів, що 

визначають дії індивідів і груп, як автономну сферу впливу і незалежну змінну, 

що цілком відповідає «сильній» програмі культури. Однак вчений критикується  

за зловживання описами суспільства як культурного тексту і недостатню увагу   

до розкриття каузальних зв’язків, що існують у суспільстві [357, с. 35]. 

У теорії французького соціолога П'єра Бурдьє культура зосереджена  

в понятті габітусу і «діє» саме через габітус. Саме габітус (а не культура) 

виробляє певне відчуття стилю життя [458, с. 88]. Культурні ресурси відіграють 

важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності індивідів і груп у боротьбі 

за володіння капіталами і досягнення високих позицій в соціальному просторі, 

однак ця роль, за Бурдьє, є другорядною. Окрім того, в роботах Бурдьє не 

розкриваються питання, пов’язані з текстуальністю культури та соціальної 

реальності.  

На особливу увагу заслуговують роботи французького філософа і теоретика 

культури Мішеля Фуко, як і його послідовників, які розвивають 

постмодерністські і постструктуралістські теорії суспільства. У цих роботах увагу 

сконцентровано на дискурсі, як ресурсі влади, своєрідному «класифікаторі» 

суспільства, за допомогою якого створюються певні формації знань. Слід віддати 

належне М. Фуко за проведення масштабного дослідження з використанням 

величезного масиву історичних даних. Спираючись на результати цього 

дослідження, Фуко робить висновки про прив'язку дискурсів до певних 

соціальних інститутів і владних структур, а також політичних технологій  

[391, с. 45]. Такі висновки, на нашу думку, надмірно спрощують картину світу, в 

чому ми солідарні з критиками М. Фуко, які стверджують, що вчений 

перебільшував тісноту зв'язку дискурсу з соціальною структурою, при цьому 

позбавляючи автономії культуру. 

Американський соціолог Пітер Блау також позбавляє культуру автономії, 

наполягаючи на тому, що її сприйняття людьми, як і її продуктів (наприклад, 

творів мистецтва тощо) визначається соціальним статусом (класовою позицією, 

расою, гендером) [455, с. 120]. Деякі сучасні вчені, аналізуючи роботи П. Блау, 
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зауважують на тому, що вчений був захоплений, в першу чергу, пошуком 

соціальних обмежень для формування потенційних смислів, концентрував увагу 

на умовах породження і трансляції смислів. Дослідженням ролі цих смислів, їх 

впливу на соціальне життя, соціальну взаємодію індивідів і груп П. Блау був 

стурбований в меншій мірі [504, с. 3].  

П. Бурдьє, М. Фуко, П. Блау представляють культуру як залежну від 

соціальної структури і соціальних інститутів. У працях Дж. Александера,  

В. Дільтея, К. Гірца культура набуває незалежності. Проте зазначимо, що цю 

незалежність слід трактувати, скоріше, у значенні «незалежної змінної»  

і намагатися уникати неприйнятного для соціології та неправдоподібного 

перекосу в бік домінування культурних структур над соціальними. Саме  

Дж. Александер, на наш погляд, пропонує оптимальне рішення щодо 

співвідношення соціального та культурного у соціумі, підкреслюючи, що 

культурні структури не домінують над соціальними, вони не детермінують, а 

«інформують» соціальні дії (тобто вказують на те, як саме можна/потрібно діяти в 

тій чи іншій ситуації, які існують способи дії тощо), особливо в умовах 

непередбачених обставин, контингентності [438, с. 9].  

В цілому цінність внеску всіх зазначений вище вчених в сучасну соціологію 

полягає у виведенні взаємозв'язку «мова-знаки-смисли-(взаємо)дії», що, на наш 

погляд, є надзвичайно важливим для розуміння і пояснення соціальних явищ  

і процесів. Сучасні соціологи розмірковують вже не стільки про культурні коди, 

скільки про символічні, знакові, лінгвістичні, які неможливо редукувати тільки до 

культури, як і до ідеології.  

Підкреслимо, що теорії, розглянуті нами вище, як такі, не є теоріями 

соціальних змін. Положення цих теорій наводяться на сторінках даної дисертації 

для того, щоб якомога точніше вивести взаємозв'язок між мікро- і макрорівнем 

соціальної взаємодії. Що ж стосується власне теорії соціальних змін, то 

положення синергетики активно використовував І. Валлерстайн при побудові 

своєї моделі світ-системи. Розмірковуючи про крах капіталістичної світ-системи, 

вчений підкреслював непрогнозованість її подальшого розвитку з тієї причини, 
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що кожна нова система не виводиться з колишнього стану, а базується на своєму 

власному підґрунті. Сучасне суспільство – нерівноважна система. Стан 

нерівноважності є наслідком істотного послаблення впливу на людину соціальних 

інститутів. У результаті відбувається вивільнення «волі» індивідів і груп, яка 

«пересилює тиск існуючої системи, що постійно прагне до відновлення 

рівноваги» [61, с. 8]. У нерівноважних систем в точках біфуркації відключаються 

причинно-наслідкові механізми. Стан нерівноважності призводить до того, що 

система починає гостро реагувати на «малі впливи», які значною мірою 

визначають траєкторію її подальшого розвитку. Точка біфуркації потенційно 

припускає всі можливі вектори розвитку системи, а вибір системою одного з них 

реалізується як випадковість. 

Валлерстайн ставить під сумнів ідею про те, що суспільство незмінно 

прогресує, стверджуючи, що за будь-яким прогресом може йти регрес і розпад 

системи. Примітним є той факт, що, на думку вченого, на остаточний результат 

змін може вплинути особистий і колективний внесок соціологів. В одній зі своїх 

робіт Валлерстайн пише: «Історичний вибір – це моральний вибір,  

але раціональний аналіз соціологів може зробити його осмисленим ...» [61, с. 182].  

До числа концепцій соціальних змін, вибудованих на принципах 

синергетики, можна віднести концепцію «латентних структур» американського 

соціолога Едварда Тірікьяна. В рамках цієї концепції проводиться думка про те, 

що саме культура є основою виникнення, існування та зміни соціальних 

інститутів, які конституюються в процесі актуалізації певних її елементів [525]. 

Ми не будемо вдаватися до детального опису цієї концепції, підкреслимо лише ті 

ключові положення, які, на наш погляд, якнайкраще пояснюють процеси, що 

відбуваються в сучасних суспільствах.  

За визначенням Е. Тірікьяна, культура – багатошарова система символів, 

кожен з яких виражає суть тих чи інших ціннісних орієнтацій. Середовищем 

зародження і знаходження цих символів є інтерсуб'єктивна реальність. Поняття 

інтерсуб'єктивної реальності було введене в соціологію представником 

феноменологічного напряму соціально-філософської думки А. Шюцем, який 
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«запозичив» його у Е. Гуссерля [429, с. 77–80]. Інтерсуб'єктивна реальність 

виражається у значеннях і смислах взаємодій для конкретної особистості. Вона 

частково збігається з соціокультурною реальністю як усвідомленою системою 

значень і смислів, в якій особистість знаходить параметри свого самоздійснення.   

З соціологічної точки зору інтерсуб'єктивна реальність – це всі соціальні 

інститути, які існують не об'єктивно (як фізичні явища, речі), а як феномени – 

явища, що наділяються особливими смислами. Так чи інакше, людям доводиться 

грати за правилами цих інститутів.  Можна не визнавати цих правил, але тоді, 

скоріше за все, суспільство накладе «санкції» (в цьому сенсі інститути є 

об'єктивними). Найкращий варіант як для окремого індивіда, так і для суспільства 

– коли об'єктивна й інтерсуб'єктивна реальності збігаються в ключових позиціях.  

Е. Тірікьян – представник екзистенціальної соціології, що розглядає 

соціальні феномени у нескінченному процесі їх становлення. Як соціальний 

порядок, так і соціальні зміни в такій концептуальній схемі мають однаковий 

статус і розглядаються вченим як процеси актуалізації елементів культурної 

матриці. Тірікьян розділяє соціальні та соцієтальні зміни. Соціальна зміна має 

еволюційний характер, вона відбувається шляхом поступової кількісної зміни в 

рамках певної інституційної структури. Найбільш вдалим прикладом моделі 

соціальної зміни (на відміну від соцієтальної) може послужити модель 

структурної диференціації Т. Парсонса. Згідно з принципом переходу кількості в 

якість, акумуляція соціальних змін є передумовою соцієтальної зміни – якісної, 

такої, що поширюється на все суспільство та має вигляд стрибка, прориву в 

загальній нормативній моделі організації суспільства. За Тірікьяном, соцієтальні 

зміни є кардинальними  і носять революційний характер. Соцієтальна зміна не 

може бути випадковою або ірраціональною, вона виникає закономірно – як 

реакція на множинні напруги всередині інституційної структури. Найважливішим 

етапом соцієтальної зміни є «криза», коли масштабність структурних змін стає 

очевидною, але наслідки «вибуху» ще невідомі [525, c. 44].  

Соціальна зміна, за Тірікьяном, – це, насамперед, трансформація суспільної 

та індивідуальної свідомості, оскільки соціальні структури (як частина 
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інтерсуб'єктивної реальності) є нормативними утвореннями колективної 

свідомості. Джерело соціальних змін криється в латентних (прихованих, 

невидимих) структурах культури – цінностях і смислах, що домінують в 

соціальній свідомості й через те направляють життя суспільства. У кризові 

моменти історії такі структури нібито «запалюються», виступають на поверхню, 

отримуючи «відчутну» проекцію у формі нових соціальних програм, рухів, 

ініціатив тощо.  

На наш погляд, саме звернення уваги на латентні структури як джерело 

спочатку соціальних, а слідом за ними – соцієтальних змін, робить концепцію 

Тірікьяна актуальною на сьогоднішній день. Однак, на нашу думку, вчений дещо 

перебільшував роль релігії та моралі, як рушійних сил соцієтальних змін. Він 

стверджував, що нові соціальні програми можуть бути запропоновані лише 

суб'єктами, які свідомо залишаються за рамками існуючої нормативно-правової 

системи, наприклад, членами релігійних рухів, сект, асоціацій тощо. Ця теза   

є сумнівною. Надалі, в рамках даної дисертаційної роботи, ми спробуємо довести, 

що в якості рушійної сили соціальних змін, акумуляція яких може призвести  

до соцієтальної зміни  (трансформації), може виступити інститут освіти.  

Можна зробити висновок, що центр уваги сучасних соціологів, особливо 

тих, які підтримують теоретико-методологічні засади культуральної соціології, 

складають цінності, коди і дискурси. Виділяються такі характеристики соціальної 

реальності, як агентність, суб'єктність, контингентність, текстуальність, 

дискурсивність. Все частіше зустрічаються наукові праці, в яких соціальна 

структура тісно пов'язується з культурою і тими смислами, якими люди наділяють 

реальність, як вони самі інтерпретують свою позицію в соціальній структурі.  

Поділяємо точку зору колег, які стверджують, що культуральна соціологія 

внесла вагомий внесок в удосконалення методології соціологічних досліджень. 

Проникнення в смисли, інтерес до дослідження когнітивних процесів – пізнання, 

осмислення та інтерпретації людиною причин і результатів власної діяльності, 

призвели до активного використання якісних методів у соціології (включеного 

спостереження, кейс-стаді, автобіографічного методу та ін.) [335, с. 59; 357].  
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Ці методи застосовуються, переважно, з метою пошуку і розшифрування кодів, 

опису текстів (зокрема, за допомогою контент-аналізу, дискурс-аналізу) як мереж 

соціальних (як варіант – культурних) смислів, які формують та оформляють 

соціальні структури. При цьому, представники культуральної соціології 

акцентують увагу не на функціях культури в цілому, а на тому, як саме вона 

«спрацьовує» в окремих специфічних сферах життєдіяльності.  

Зміни в суспільстві відбуваються в результаті боротьби двох протилежних 

тенденцій – збереження колишнього стану (гомеостазису, як здатності 

протистояти змінам) і пошуку нових організаційних форм, що зменшують стан 

локальної невизначеності (ентропії). Теорія поетапного розвитку, на якій 

базується вся історія людства, в принципі, не ставиться під сумнів. Однак 

еволюція далеко не в усіх випадках йде безперервно, вона може просуватися 

«стрибками», на чому наполягають прихильники концепції «переривчастої 

рівноваги» (С. Гоулд, Н. Елдрідж та ін.) [484, с. 22–24; 476, с. 50].  

Будь-який тип, будь-яку форму соціальних змін слід розглядати  

як окремий випадок усього різноманіття змін. Саме тому синергетичний підхід 

має переваги. Він об'єднує в собі (в знятому вигляді) теоретичні можливості всіх 

зазначених вище підходів. Спираючись на синергетичні принципи, багато хто  

з сучасних вчених розглядає різні теорії та концепції суспільства не з метою  

їх протиставлення, а з метою взаємодоповнення. Вживаючи такі поняття, як 

«біфуркація», «нерівномірна диференціація», «незавершена інституціоналізація», 

«випадок», «хаос», вони описують і пояснюють суспільство, як систему, що 

постійно змінюється, приділяючи особливу увагу перехідним періодам (від однієї 

епохи до іншої, від старого соціального порядку до нового тощо).  

Методологічною «родзинкою» синергетичного підходу є виокремлення фактору 

випадковості. В той же час, соціальний порядок уможливлюється завдяки 

невипадковості соціальної взаємодії. На цій підставі можна констатувати, що в 

суспільстві паралельно відбуваються як самоорганізаційні, так і організаційні 

процеси.  
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В цілому ж, ні один з підходів до розгляду соціальних змін не є 

універсальним. Оскільки сучасний соціум є надзвичайно складною системою, 

навіть синергетичний підхід, який, з нашої точки зору, має ряд переваг, може 

викликати ряд питань при спробі його застосування на практиці. Складність 

соціуму в значній мірі обумовлена тим, що вектори розвитку соціальних систем 

залежать від дій людей, наділених свідомістю і волею. Огляд різних теорій та 

моделей соціальних змін, зроблений в межах цього підрозділу роботи, дозволяє 

побачити суперечку, що пронизує всю соціологічну традицію. Йдеться про 

суперечку між теоріями згоди і теоріями конфлікту. Перші лежать в основі 

еволюційних моделей соціальних змін, другі − в основі революційних. З позиції 

теорій згоди, фундамент суспільства створюють колективні норми і цінності. 

Неявні угоди людей з приводу дотримання норм і орієнтацій на певні цінності 

створюють основу соціального порядку. Отже, кардинальні соціальні зміни (як 

зміни соціального порядку), не можуть відбуватися швидко, оскільки системи 

норм і цінностей відрізняються ригідністю, і змінюються повільно і закономірно.  

З позиції теорій конфлікту, соціальний порядок ґрунтується на контролі і 

домінуванні одних соціальних груп над іншими, які постійно перебувають в стані 

потенційного конфлікту (при цьому, контроль і домінування здійснюються 

шляхом маніпуляції і нав'язування волі). Саме тому кардинальні соціальні зміни 

(як зміни соціального порядку) можуть відбуватися швидко і хаотично, оскільки 

завжди є ймовірність різкої зміни суб’єктів влади, домінуючих груп, зміни полюса 

домінування. Такі зміни є результатом соціальних революцій. 

Очевидним є те, що, незважаючи на свою авторитетність в минулому, 

сьогодні, як теорії згоди, так і теорії конфлікту, в їх класичному виконанні, 

втратили свою пояснювальну силу. І сталося це не випадково, а в результаті 

постійного ускладнення сучасного соціуму, який характеризується множинністю 

соціальних порядків. Відповідно до класичних уявлень, соціальний порядок – це 

відтворювані в часі практики і структури, стійкість і стабільність яких 

протистоїть хаосу. Про сучасний соціальний порядок (порядки) можна міркувати 

тільки в термінах відносності і ймовірності. Соціальні практики характеризуються 
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відносною стійкістю (або нестійкістю), а структури гнучкістю і розмитістю 

контурів. Імовірність випадковості, яка визначає ступінь дисипативності 

суспільства як системи, є досить високою, що і робить традиційну 

(позитивістськи-орієнтовану) соціологію неспроможною, а увагу сучасного 

соціолога-дослідника переводить з вивчення об'єктивного і колективного, на 

суб'єктивне й індивідуальне. 

Нові напрямки соціологічного теоретизування намагаються пояснити 

сучасний соціум за допомогою теоретико-методологічного синтезу, що об'єднує 

наукові уявлення про колективне й індивідуальне, об'єктивне і суб'єктивне. Отже 

розкриваючи механізми зміни сучасного суспільства ми не дарма зверталися до 

робіт Дж. Александера, Н. Лумана, П. Бурдьє. Всі ці вчені є представниками таких 

синтетичних напрямків сучасної соціологічної думки, як неофункціоналізм  

(в межах якого розвиваються ідеї функціоналізму і структурного функціоналізму, 

тобто теорій згоди; Дж. Александер, Н. Луман) і постструктуралізм (який 

розвиває ідеї класиків конфліктологічного підходу, тобто теорій конфлікту;  

П. Бурдьє). Слідом за українською дослідницею М. Соболевською [335]  

та іншими відомими на пострадянському просторі соціологами (С. Кравченко,  

Ю. Качановим, Н. Шматко та ін.) зупиняємо свою увагу саме на цих двох 

напрямках. По-перше, доведено, що ці напрямки мають велику пояснювальну 

силу щодо того, як влаштовано сучасне суспільство, як воно змінюється. По-

друге, ці напрямки можна розглянути з позиції збігу полів теоретизування, 

взаємодоповнюваності окремих положень, що, на нашу думку, дозволить перейти 

на більш глибокий рівень пояснення механізму взаємодії суспільства та освіти, 

взаємної обумовленості змін, що відбуваються в суспільстві та в освіті. 

Таким загальним полем теоретизування є наукові міркування і уявлення про 

соціальну практику (та/або практики), про текстуальність і дискурсивність 

соціальної реальності, про смисли та коди як латентні складові соціальної 

(взаємо)дії. Такий синтез стає можливим в силу того, що практики обумовлені 

культурою. У той же час, практики нерозривно пов'язані з соціальною структурою 

(про що пишуть Т. Заславська, Н. Коваліско, О. Куценко та ін.). Зокрема,  
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Т. Заславська підкреслює, що зміна типових способів поведінки індивідів веде до 

трансформації їх практик, які, накопичуючись, створюють зрушення в практиках, 

що реалізуються тим чи іншим інститутом [137]. 

Реалізація практики стає можливою в результаті інтеріоризації індивідами 

(агентами) соціальних структур, в ході якої відбувається перехід зовнішніх умов 

існування на внутрішній рівень, який і визначає характер і спрямованість 

діяльності індивіда (як соціального агенту). Для позначення цього процесу  

П. Бурдьє вводить поняття габітусу. Згідно з такими уявленнями, освіту ми 

будемо розглядати як специфічну соціальну практику яка передбачає створення 

специфічних комунікацій і взаємодій, способів узгодження і оформлення 

соціальних смислів і дій, в межах яких формуються певні габітуси, які є 

породженням практики, але в той же час породжують практики індивідів і груп. 

Якщо точніше, то габітус є диспозиційним комплексом, системою диспозицій, яка 

характеризується стійкістю і переносимістю, він є структурованою структурою, 

яка структурує, продукує і організовує практики і уявлення (які можуть бути 

об'єктивно пристосовані для досягнення мети, при цьому без свідомого 

визначення мети й строгого оволодіння операціями, необхідними для її 

досягнення) [55]. 

Виходячи з цього, та забігаючи наперед, освіту можна представити як 

специфічну соціальну практику, яка породжує «певні» габітуси та, на відміну, 

наприклад, від сім'ї, обумовлена наявністю можливості задавати даному процесу 

(породження «певних» габітусів) єдину спрямованість. В результаті чого 

породжуються «певні», а не будь-які габітуси, які, в свою чергу, породжують, 

відповідні (а не будь-які інші) практики. 

Освіта як специфічна соціальна практика – рутинизований тип поведінки 

учасників освітнього процесу, який, за А. Реквіцем [514, c. 249−250], складається 

з наступних, пов'язаних один з іншим, елементів: форм тілесної активності, форм 

ментальної активності, речей і їх використання, фонового знання в формі 

розуміння, знання як (know-how), мотиваційного знання. Специфіка цих елементів 

та особливості зв’язків між ними визначають специфіку освіти як соціальної 
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практики, яка, в свою чергу, породжує специфічні габітуси, які виступають 

сполучною ланкою між об'єктивними структурами суспільства, і структурами 

сприйняття і поведінки людей. Зміни на рівні освіти як специфічної соціальної 

практики призводять до змін у характеристиках породжуваних нею габітусів, які, 

в свою чергу, породжуватимуть інші практики. Можна припустити, що в умовах 

високо динамічного соціуму, роль освіти полягає в тому, щоб формувати 

відповідні габітуси, тобто такі, які «затребувані» суспільством для того, щоб 

змінюватися і розвиватися у позитивному напрямку. Виникає питання: що це за 

габітуси? Пошуку відповіді на це питання будуть присвячені наступні два 

підрозділи дисертації. 

 

 

1.2. Мінливість сучасного соціуму: характеристика процесів змін  

в українському контексті 

 

Згідно з метою даної дисертаційної роботи, її практична значущість полягає 

в розробці концепції взаємодії суспільства та освіти як теоретико-

методологічного підґрунтя для практичного втілення ефективних рішень щодо 

підвищення якості, результативності сучасної освіти, а також впровадження 

нових освітніх технологій, що сприятимуть позитивним змінам в освіті, а слідом 

за ними – в суспільстві.  Будь-яка концепція претендує на універсальність. Утім 

розкриття можливостей її практичного застосування та перспектив соціальної 

віддачі від застосування залежать від просторового та часового факторів.  

У зв'язку з цим, в контексті розгляду суспільства як динамічної системи, 

вважаємо за необхідне прив'язатися до конкретного суспільства – українського, 

яке має «свою» специфіку, «свою» історію змін. При цьому, ми не збираймося 

ігнорувати зауваження П. Сорокіна стосовно того, що окремі випадки соціальних 

змін, соціальних процесів і взаємодій, прив'язані до простору, часу і конкретної 

особистості, виходять за межи дослідницького поля соціології, їх досліджують 

історія, психологія та інші науки. За П. Сорокіним, соціологія є генералізуючою 
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наукою, якій слід зосереджуватися на властивостях соціальної взаємодії, що 

проявляються в часі і просторі, і є загальними для всіх видів соціокультурних 

феноменів (для всіх держав і всіх систем освіти, відповідно до нашої теми). 

Утримуючи на увазі таку особливість соціології, в рамках даної дисертації, тим 

більше, з урахуванням її мети (яка полягає в соціологічній концептуалізації 

взаємодії суспільства і освіти в цілому), характеризуючи ті зміни, що 

відбуваються в українському суспільстві, спочатку зосередимося на виведенні 

аналогій з тими змінами, що відбуваються в інших сучасних суспільствах, як 

суспільствах певного типу. Оскільки в рамках першого розділу дисертації ми 

піддаємо аналізу залежність змін, що відбуваються в освіті від змін в суспільстві, 

вважаємо за необхідне підкреслити, що ця залежність виражається в прив'язці 

специфіки освітніх практик до певного типу суспільства. На цій основі 

розрізняються і різні типи освітніх систем, які відрізняються специфікою освітніх 

практик і, як наслідок, характеристиками габітусів, породжуваних цими 

практиками. 

Отже, перш за все, українське суспільство є окремим, особливим випадком 

суспільства «сучасного». Теоретично, відповідно до трактування Т. Парсонса, під 

сучасними суспільствами маються на увазі ті, в яких відбулася індустріальна 

революція, в наслідок чого вони стали в основному промислово-міськими. Вчений 

протиставляє сучасні й традиційні (аграрно-сільські) суспільства. Як перші, так  

і другі можуть існувати (і дійсно, існують) одночасно, але при цьому мають 

принципові відмінності, тобто відрізняються за наступними принципами:  

1) «включення/досягнення» − в традиційних суспільствах роль і становище 

індивіда в більшій мірі визначені аскриптивними ознаками (віком, статтю, 

походженням та ін.), тобто незалежними від самого індивіда обставинами; в 

сучасних суспільствах роль індивіда та його соціальне становище визначаються, 

здебільшого, результатами його власної діяльності, досягненнями, які отримують 

визнання; 2) «партикуляризм/універсалізм» − в традиційних суспільствах 

ставлення до людини в значній мірі залежить від її соціального походження,  

а також приналежності до окремих соціальних осередків (сім'ї, клану та ін.);  
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в сучасних суспільствах всі люди мають рівні права, незалежно від їх походження 

та приналежності; 3) «дифузність/специфічність» − традиційні суспільства 

характеризуються ролевою дифузією; в сучасних суспільствах постійно 

відбувається спеціалізація і диференціація ролей; 4) «афективність/афективна 

нейтральність» − в традиційних суспільствах основа міжособистісної взаємодії 

має яскраво виражений афективний (чуттєво-емоційний) характер; у суспільствах 

сучасних взаємодія будуються переважно на розумно-раціональній основі;  

5) «колективізм/індивідуалізм» − в традиційному суспільстві діяльність людей  

і мотиви цієї діяльності прив’язані до колективних зразків, норм, загальних цілей; 

в сучасному − діяльність людей орієнтована більшою мірою на досягнення 

індивідуальних цілей і багато в чому залежить від самооцінки. 

Як бачимо, за Парсонсом, традиційні та сучасні суспільства розрізняються, 

перш за все, за ролями людини в цих суспільствах, на чому і ми будемо робити 

акцент, аналізуючи зміни, що відбуваються в Україні. Вважаємо за необхідне 

підкреслити, що розглядаючи українське суспільство як «сучасне», ми не маємо 

на увазі «модерність», яка відрізняє його від постсучасних (постмодерного, 

постіндустріального та ін.) суспільств. В даному випадку сучасне суспільство – це 

таке, що існує в теперішньому часі, тобто суспільство, в якому ми зараз живимо.  

Перехід від традиційних суспільств до сучасних ми розглядаємо як зміну 

соціального порядку, точніше − якісну зміну його фундаментальних підстав. 

Сучасне суспільство, як прив’язана до теперішнього часу фаза загального 

суспільного розвитку, принципово відрізняється від усіх попередніх фаз  

і характеризується процесами абсолютно протилежними тим, які спостерігалися 

на попередніх фазах. Як пише О. Пєшкова, централізацію сьогодні змінює 

децентралізація (регіоналізація), ієрархізацію і бюрократизацію − демократизація; 

стандартизацію і колективізацію − індивідуалізація. Традиційні суспільства 

організовані й впорядковані як «жорстке ціле», яке справляє непереборний тиск 

на його частини (в тому числі, на індивіда). У сучасній соціально-філософській 

думці підкреслюється, що, відчуваючи себе частиною чогось великого, такого, що 

справляє тиск, індивід і сам стає «частковим»: прагне до поєднання, доповнення  
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і злиття, а не до виокремлення, виділення, своєрідного прояву. В таких 

суспільствах значущість людини визначається внеском у «ціле», в реалізацію його 

мети, ступенем задоволення потреб «цілого» [272, с. 128]. 

Перехід від традиційних суспільств до сучасних супроводжується 

переходом від структур жорстко ієрархізованих до гнучких, горизонтальних, 

мережеподібних структур. Гнучкість структур сприяє мінливості суспільства. 

Мінливий та нестабільний соціум постає перед індивідом як невизначеність  

і вимагає не пристосування (пристосування до невизначеності втрачає практичний 

сенс), а перетворення і прагнення до перетворення, заснованого на усвідомленні 

гнучкості структур. В сучасному суспільстві значущість індивіда визначається 

наявністю та розкриттям його перетворювального потенціалу. Соціальний 

порядок сучасного суспільства постає як такий, що вкорінений в ментальних 

(розумових, розумової діяльності) пластах соціального − в колективних 

когнітивних і символічних утвореннях, згідно з якими відбувається індивідуальне 

приписування значень і смислів подій і ситуацій і, як наслідок, координація 

поведінки індивідів. Соціальний порядок сучасного суспільства – це порядок 

самоорагнізації. Але в той же час соціальний порядок уможливлюється тільки 

завдяки тому, що поряд із випадковістю (якою б високою не була її міра) завжди 

існує невипадковість соціальної взаємодії. На цій підставі можна констатувати, 

що в будь-якому суспільстві завжди відбуваються як самоорганізаційні, так і 

організаційні процеси, а результуюча картина, як пише український вчений  

Л. Бевзенко, «є наслідком непростого накладення організації і самоорганізації як 

основних механізмів виникнення і зміни соціального порядку» [24, с. 160]. На 

думку І. Пригожина, процеси змін в суспільстві відрізняються від процесів змін в 

інших живих (біологічних) системах тим, що суспільство може цілеспрямовано 

керувати своїми процесами змін, тобто воно характеризується (відносною) 

організованістю [301,  с. 37]. Одиницею соціальної впорядкованості є структура. 

Організаційний порядок виникає тоді, коли поведінка диктується статусом  

і роллю. Будь-яка організація припускає наявність певної керуючої інстанції, яка 

керує не конкретними людьми, а ролями і статусами, і здатна регулювати 
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діяльність організації шляхом маніпуляції цими одиницями. Л. Бевзенко пише, що 

всі соціальні порядки можна розрізнити за ступенем їх організованості/ 

самоорганізованості. Традиційні суспільства відрізняються високою мірою 

організації соціального порядку. Але і серед сучасних суспільств також є такі. 

Наприклад, суспільства з авторитарними та тоталітарними режимами, які все ще 

мають місце у сучасному світі, також відрізняються високим організаційним 

порядком на фоні максимального безладу на рівні самоорганізації.  

У демократичних, ліберальних та подібних суспільствах, навпаки, високим є 

порядок самоорганізаційний. Власне, встановлення порядку самоорганізації  

і призводить до справжньої (не декларативної) демократії. Самоорганізацію, вслід 

за О. Куценко, ми зглядаємо як процес формування просторової, темпоральної та 

функціональної структур системи, що виникає спонтанно, проявляється 

стрибкоподібними переходами при певних характеристиках системи та без 

цілеспрямованого впливу ззовні [181, с. 9]. 

Оскільки одиницею соціальної впорядкованості є соціальна структура, отже 

проблематика соціального порядку нерозривно пов'язана з проблематикою 

соціальної нерівності і стратифікації, оскільки відносно стійкі відносини, не 

можуть бути виключно горизонтальними. Обов'язково матиме місце ієрархізація 

цих відносин. Зазначимо, що по відношенню до сучасних суспільств, більш 

вдалим буде використання термінів «ієрархізація» та «структурування», що вказує 

на не жорсткість ієрархії, на гнучкість, а не застиглість структури. У зв'язку з цим 

актуалізується питання про справедливість соціального порядку, який, в свою 

чергу, виводить на проблематику справедливості як надання свободи і рівних 

можливостей для пересувань у соціальній структурі, що забезпечуються 

належною функціональністю інститутів.  

Отже, не одне з сучасних суспільств не є «сучасним» на 100%. В кожному з 

них, в тій чи іншій мірі, присутні ознаки традиційного суспільства. Іншими 

словами, всі сучасні суспільства відрізняються один від одного, так би мовити, 

«ступенем сучасності»: цей ступінь є тим вищим, чим більш соціальний порядок є 

самоорганізаційним, чим вищим є ступінь причетності більшості дорослих 
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дієздатних членів суспільства і окремих груп до вироблення та прийняття рішень, 

обов'язкових для виконання всіма членами суспільства. На цій підставі можна 

зробити висновок, що розвиток та встановлення демократії в Україні як окремого 

випадку сучасних суспільств, висуває на перший план проблему встановлення 

самоорганізаційного соціального порядку (заснованого на включенні індивідів у 

процеси творення та перетворення соціальної реальності), що уможливлюється за 

умови забезпечення гнучкості соціальної структури. У зв’язку з цим виникає 

необхідність звернення до розгляду тих змін, що  відбуваються в Україні, щоб 

визначити перспективи встановлення самоорганізаційного порядку.  

Багато хто з вчених характеризує ті зміни, які відбуваються в Україні, як і 

більшості держав, що утворилися в результаті розпаду СРСР, як «наздоганяючу 

модернізацію», що конкретно для цих держав означає збереження, значною 

мірою, рис радянської системи (М. Леві, Г. Муталієва, Н. Наумова, А. Рубцов,  

В. Руденко, О. Согомонов, В. Федотова та ін.) [187; 221; 226; 311; 313; 337; 338; 

374]. Риси радянської системи зберігаються, насамперед, за рахунок стійкості  

та поширеності на рівні масової свідомості ностальгічних (за СРСР) настроїв. 

Згідно з результатами дослідження, проведеного в Україні Соціологічною групою 

«Рейтинг» у квітні 2014 року, більше третини українців (33%) жалкують про 

розпад Радянського Союзу. Незважаючи на те, що, в порівнянні з 2010 роком, 

кількість таких зменшилася майже в 1,5 рази (з 46% до 33%), третина – це занадто 

багато для повноцінної модернізації. Чим більш старшими є респонденти, чим 

меншим є їх рівень освіти і доходів, тим більше вони жалкують про розпад СРСР. 

Разом з тим, якщо аналізувати в динаміці, спостерігається тенденція зменшення 

кількості ностальгічних настоїв в усіх вікових групах без виключення,  

і прискорення цієї тенденції в останні 3–4 роки, що для українського суспільства є 

позитивною тенденцією [242].  

Італійський вчений Етторе Гелпі підкреслює, що модернізація (принаймні, 

для суспільств «наздоганяючих») обертається: а) дуальністю масової свідомості;  

б) соціальним відчуженням, втратою ідентичності, ізоляцією, маргіналізацією 

великих соціальних груп і прошарків суспільства [79, с. 156; 80, с. 147].  
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Це призводить до дуалістичного суспільства в цілому. Таку ситуацію П. Штомпка 

пропонує називати «помилковою модернізацією», вважаючи цей термін найбільш 

вдалим для характеристики процесів змін, що відбуваються в пострадянських 

країнах. Під помилковою модернізацією розуміється неузгоджене, дисгармонійне, 

внутрішньо суперечливе поєднання трьох елементів: 1) сучасних рис в окремих 

сферах суспільного життя; 2) традиційних характеристик в багатьох інших сферах 

і 3) практик, що імітують сучасну західну дійсність.  

В українському суспільстві помилкова модернізація проявляється  

в дуальності (а) масової свідомості (насамперед ціннісної), (б) ідентифікаційних 

практик, (в) інституційних основ життєдіяльності (що підтверджується 

результатами досліджень) [91, с. 17; 362, с. 83].  

Подвійна інституціоналізація – наслідок недостатньої кількості в 

суспільстві активних особистостей, готових до змін і до того, щоб брати на себе 

відповідальність за ці зміни, тобто особистостей з вираженими інтернальними 

якостями («інтерналів»). Після розпаду СРСР в українському суспільстві таких 

виявилося мало. Багато хто з них швидко прийняв нові інституціональні правила, 

не маючи при цьому легальних шляхів реалізації свого потенціалу. Ці люди були 

орієнтовані на кардинальну зміну свого соціального статусу, на досягнення більш 

високих (і навіть найвищих) позицій в соціальному просторі всіма доступними 

способами, в тому числі нелегальними. Більшості членів українського суспільства 

інтернальні якості не були притаманні («відгук» радянської системи). Ця 

більшість намагалася адаптуватися до нових умов, зберігаючи при цьому старі 

статусні позиції. Збереження старих статусних позицій давало відчуття надійності 

та стабільності. Заради збереження статусу більшість готова була прийняти 

ситуацію співіснування старих і нових соціальних інститутів, тому що зміни,  

які відбулися з розпадом СРСР, вимагали абсолютно нової інституційної 

структури, а руйнування старих інститутів обов'язково спричинило кардинальний 

статусний перерозподіл, зникнення багатьох статусних позицій.  

Ще один різновид соціальних змін, про який досить часто пишуть сучасні 

вчені, описуючи процеси, що відбуваються в пострадянських країнах –  



87 
 

це реформування. Реформування – процес перетворення (держави, галузі, сфери 

діяльності), здійснюваний законодавчим шляхом, з метою поліпшення реальної 

ситуації, який починається владою за необхідності. Суть реформування полягає  

в корінних змінах, які зачіпають все, що стало звичним, усталеним, традиційним 

для суспільства. На відміну від модернізації, реформування не припускає 

збереження старих форм існування об’єкту і націлене на його кардинальну зміну, 

приведення у відповідність до нових вимог і правил навколишнього середовища, 

що змінилося.  

В деякий наукових працях, присвячених розгляду та аналізу змін,  

що відбулися та відбуваються в пострадянських країнах, згадується про транзит  

як перехід всіх сфер життєдіяльності (економічної, політичної, освітньої та ін.)  

до «західної моделі» устрою суспільства. Але на наш погляд, використання 

терміну «транзит» в даному випадку є не зовсім влучним, оскільки більшість 

пострадянських країн не поспішає приймати західну модель як зразок розвитку. 

І реформування, і модернізація, і транзит – процеси, що супроводжують 

трансформацію суспільства. На відміну від них трансформація – це відкритий 

процес змін, який не має заданої мети, не передбачає імітації, перейняття якоїсь 

конкретної моделі суспільства. Реформування і модернізацію можна розглядати  

як спробу направити, «втихомирити» стихійність трансформаційних процесів.  

Багато теорій модернізації (неомодернізації Е. Тірікьяна, контрмодернізації 

А. Турена, демодернізації А. Коена, модернізації без вестернізації С. Хантінгтона, 

пізнього модерну Е. Гідденса, рефлексивної модернізації У. Бека) можна 

охарактеризувати як перехідні від неоеволюційної парадигми до теорій соціальної 

трансформації.  

Аналіз сучасних наукових праць, присвячених трансформації, дозволяє 

визначити її як процес глибинних якісно-кількісних змін, що зачіпають  

і пронизують всі рівні соціуму (інституційний, структурний, особистісний),  

в результаті чого соціум набуває нових системних властивостей, характеристик. 

Термін «трансформація» виникає у відповідь на необхідність оцінки якісних 

характеристик корінних змін системи, які носять необоротний характер  
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і утворюють певний стан переходу системи в нову якість на шляху до формування 

її (системи) майбутньої моделі. Трансформацією управляти неможливо, але деякі 

вчені вважають, що цей процес можна і потрібно направляти, спрямовувати, 

задаючи і виробляючи міру належних змін, здійснюючи відбір найбільш 

суттєвого і перспективного, адаптуючи суспільство до змін середовища через 

постановку цілей, розробку програм, проектів, нових технологій, розв'язання 

суперечностей тощо [144, с. 305].  

Трансформація суспільства – процес багатоплановий і багатовекторний, він 

охоплює абсолютно всі сфери життєдіяльності соціуму, при цьому в кожній з цих 

сфер може розгортатися в різних напрямках. Тому нерідко вчені пишуть не про 

трансформацію, а про трансформації. Ті з них, які хочуть загострити увагу  

на загальності, системності якісної глибинної зміни всього суспільства як 

системи, визначають цей процес терміном «соцієтальна трансформація».  

Базовою науковою роботою, присвяченою трансформації, вважається праця 

К. Поланьї «Велика трансформація: політичні та економічні витоки нашого часу» 

[288]. Звичайно, у своєму інтересі до трансформаційних процесів цей учений не є 

самотнім. Вагомий внесок у наукове пояснення трансформації зробив  

П. Штомпка, який звернув увагу саме на якісно-кількісний характер 

трансформаційних змін [421, с. 41].  

В цілому всіх вчених, які займалися і займаються вивченням 

трансформаційних процесів, можна розділити на групи, залежно від підходу, який 

вони використовують в якості теоретико-методологічної основи.  

У контексті соціокультурної динаміки, з позиції соціокультурного підходу 

трансформація суспільства досліджувалася А. Ахієзером, Д. Беллом,  

З. Голенковою, А. Гуревичем, М. Каганом, С. Лур'є, Н. Лапіним, А. Панаріним,  

П. Сорокіним, Е. Шилзом та іншими. На думку цих вчених, будь-які соціальні 

зміни визначаються розвитком культури, оскільки саме культура формує нові 

стандарти соціального, смислового буття, соціальної взаємодії.  

Значимість структурних та функціональних змін в якості рушійних сил 

трансформації всього суспільства розкривається в роботах Т. Парсонса, П. Бурдьє, 
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Ш. Ейзенштадта, Д. Уолша, П. Штомпки, Т. Заславської, О. Куценко та інших. Ці 

вчені сходяться в думці стосовно того, що загальній характер, напрямок та 

швидкість трансформаційного процесу залежить від підвищення соціальної 

активності певних соціальних груп, інтенсифікації комунікаційних процесів. 

У сфері проблематики соціальних трансформацій активність проявляють 

прихильники теорії хвильового розвитку соціальних систем, синергетики, теорії 

соціальної самоорганізації та цивілізаційного підходу – А. Авер'янов,  

В. Афанасьєв, В. Бранський, В. Василькова, С. Курдюмов, М. Моісеєв,  

О. Панарін, С. Пожарський, Ю. Яковець та інші. Трансформація розглядається 

цими вченими як результат «перекодування» ритмів, хвиль, циклів, що панують у 

суспільстві, як рух суспільства від порядку до хаосу і навпаки. Внутрішня 

трансформація суспільства як цивілізації відбувається в результаті формування 

нових структур в його просторі за допомогою актуалізації та активізації нових 

факторів-смислів, що мають символічну природу. 

Останнім часом спостерігається тенденція зростання кількості робіт 

українських та зарубіжних вчених, в яких представлені результати досліджень 

трансформаційних процесів у різних сферах життєдіяльності – економічній, 

політичній, культурно-освітній, демографічній та інших (О. Данілов,  

В. Іноземцев, Л. Нікіфоров, В. Розін, А. Сенявський, М. Пєшков та ін.). Зокрема, 

розглядаються передумови та наслідки змін у структурі ринку праці та зайнятості, 

владних відносинах, політичній свідомості та політичних інститутах, 

досліджуються тенденції масовизації освіти, феномени «демографічної ями»  

і депопуляції, міграційні процеси та інше.  

Дослідженню різних аспектів соціальної трансформації приділяли увагу такі 

українські та зарубіжні вчені, як В. Бурлачук, Є. Головаха, Т. Загороднюк,  

О. Куценко, Н. Паніна, Л. Сокурянська, В. Степаненко, В. Тарасенко,  

М. Шабанова та інші [88; 90; 130; 408].  

Аналіз численних праць і публікацій показує, що західна соціологічна 

думка більшою мірою орієнтована на виокремлення універсальних підстав і 

принципів трансформації суспільства як системи (соцієтальної трансформації).  
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У вітчизняній (як і ближнього зарубіжжя) науковій літературі увага 

концентрується, переважно, на локальних процесах, аналізуються передумови та 

результати трансформації в конкретних сферах або підсистемах суспільства 

(соціальні трансформації). Робіт, які розкривають системність і цілісність 

природи і механізмів трансформаційних процесів, особливо тих, що мають місце 

в пострадянських країнах, мало.  

У попередньому підрозділі  дисертації ми писали про те, що багато хто  

з класиків соціологічної думки розглядають зміну суспільства, як перетворення 

системи, результат її зростання. Сучасний російський вчений Н. Мілявська в своїй 

дисертаційній роботі ставить цілком закономірне запитання: чи можна такі 

перетворення вважати проявом соціальної трансформації? [218, c. 6]. Позитивну 

відповідь на це запитання дає білоруський соціолог О. Данілов на сторінках своєї 

книги під назвою «Переходное общество: проблемы системной трансформации». 

Автор аналізує і ретельно прописує стадії трансформації як процесу, що несе нову 

якість явища або системи [105, с. 10–11]. Вчений приходить до цілком 

справедливого, на наш погляд, хоча і не зовсім інноваційного, висновку про те, 

що будь-яка соціальна система самовідтворюється і набуває стану відносної 

стійкості завдяки структурі, яка є результатом активності елементів системи, їх 

організації та упорядкування і в цьому сенсі може бути розглянута, як «закон 

зв'язку елементів» [105, с. 71]. Отже, будь-які кардинальні зміни системи пов'язані  

зі змінами в її соціальній структурі, що беруть початок на елементарному рівні. 

Однак О. Данилов не уточнює, що саме слід розглядати у якості елементів 

системи суспільства, з яких починаються зміни. В рамках даного підрозділу 

спробуємо відповісти на це запитання, зробивши акцент на моделі(-ях) змін 

пострадянських суспільств, оскільки до них відноситься і Україна.  

У соціологічній і (не тільки) науковій літературі трансформаційні процеси 

українського суспільства пов'язують, насамперед, з розпадом Радянського Союзу. 

Сам момент пострадянського переходу був дуже різким і досить болючим не 

тільки для України, але і для всіх країн колишнього СРСР. У науковій літературі 

проблеми пострадянських суспільств найчастіше аналізуються з економічної 
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точки зору і зв'язуються, насамперед, з переходом до ринкової (або змішаного 

типу) економіки. Переважна більшість вчених розглядає пострадянський період 

як час трансформацій – глибинних системних якісно-кількісних змін суспільства, 

його соціальної структури, соціальних інститутів.  

Вагомий внесок у розвиток наукових уявлень про трансформацію 

українського суспільства у пострадянський період зроблений вітчизняним 

соціологом О. Куценко. Ми поділяємо думку дослідниці, яка обґрунтовує, що 

трансформація суспільства є проявом його самоорганізації як природно-

історичного процесу, в якому поєднуються як еволюційні, так і біфуркаційні 

моделі розвитку, а саму трансформацію трактує як «процес відносно стрімких, 

плавних або стрибкоподібних змін системних властивостей суспільства як 

відповідь на вичерпання або загрозу вичерпання ресурсів конкретної форми чи 

напрямку розвитку, факторами якого стають як об’єктивні механізми 

(закономірності структурної визначеності та архетипів), так і механізми 

стихійного упорядкування, кооперативні ефекти дії людей» [181, с. 9].  

Пострадянський період ознаменований цілим рядом соціальних проблем, 

більшість з яких залишається актуальною і на сьогоднішній день, зокрема, для 

українського суспільства. Вкрай високі показники рівня безробіття і бідності, 

соціальна поляризація − колосальний розрив між «бідними» та «багатими», крах 

колишньої системи цінностей і несформованість нової, девальвація 

загальнолюдських, духовно-моральних цінностей, тих, які є основою «здорового» 

суспільства – ось далеко неповний перелік проблем, які не тільки залишилися 

невирішеними, але з плином часу ще й загострилися. Уникнути подібних 

негативних наслідків трансформаційних процесів неможливо, але можна 

зменшити кордони і глибину їх прояву, нейтралізувати негатив, який вони несуть.  

В сучасній соціології є дуже вагомі і значущі в теоретико-методологічному 

плані роботи, присвячені трансформації пострадянських суспільств. Зокрема, 

мова йде про концепції пострадянських трансформацій Т. Заславської, Н. Паніної, 

О. Куценко. 
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Т. Заславська – автор діяльнісно-структурної концепції соцієтальної 

трансформації суспільства, яка, на наш погляд (і в цьому ми солідарні з багатьма 

вітчизняними, російськими та іншими соціологами) [131, с. 130; 408, с. 21],  

є найбільш органічною і має досить потужну пояснювальну силу стосовно 

процесів, що відбуваються в пострадянських країнах, у тому числі і в Україні.  

Заславська визначає сутність трансформації, як зростання здатності 

суспільства до соціальних перетворень. Вибудовуючи теоретичну схему 

трансформаційного процесу, вона підкреслює важливість перетворення базових 

інститутів суспільства (економіки, політики, права, освіти), зазначаючи, що це 

перетворення є і причиною, і наслідком соціальних змін. Вирішальну роль  

у перетворенні інститутів, на думку вченого, відіграє масова поведінка. Фактично, 

перетворення будь-якого соціального інституту можна уявити як результат стійкої 

узгодженої діяльності безлічі соціальних суб'єктів у відповідній сфері 

життєдіяльності. У якості суб'єктів можуть виступати сильноресурсні соціальні 

спільноти, групи і навіть окремі особистості, зацікавлені в зміні існуючого 

соціального порядку. За такою логікою, соціальний механізм трансформаційного 

процесу включає суб'єктів, що ініціюють цей процес, зміст їх соціальних 

(цілеспрямованих) дій, а також взаємозв'язок цих дій з масовими процесами, які 

викликають зрушення в інституційній та соціальній структурах суспільства [137]. 

Слід зазначити, що Заславська підкреслює значимість і вагомість ролі не лише 

суб'єктів макрорівня (великих соціальних груп, наприклад, класів), але і суб'єктів 

мікрорівня, активність і масовість яких можуть стати потужним поштовхом  

і двигуном інституційних зрушень. Дослідниця зазначає, що нерідко ця роль 

недооцінюється соціологами, які схильні відносити суб'єктів мікрорівня, скоріше, 

до розряду «заручників» соціальних змін, що відбуваються. Однак така думка  

є помилковою, оскільки саме ці суб'єкти формують сприятливе середовище 

соціальних змін. 
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Розробляючи теорію соціальної трансформації, Т. Заславська мала на меті 

запропонувати таку модель процесу соціальної або, якщо точніше, соцієтальної
2
 

зміни, яка могла б послужити на практиці «інструментом» для вимірювання 

якісного переродження пострадянських суспільств, визначення соціальних 

координат як критеріїв руху вперед, що є надзвичайно важливим. Якщо ці 

критерії будуть знайдені, то й процес поступального розвитку суспільства можна 

буде відновити [135]. Але необхідність пошуку «координат» в соціальному 

просторі вимагає визначення відповідних «осей» і площин цього простору. 

Заславська в якості таких виділяє наступні осі: 1) інституційну; 2) соціальної 

структури; 3) людського потенціалу. Для пояснення своєї позиції, вона проводить 

цікаву аналогію. Інституційна вісь відображає якість правил «гри» (правил 

соціальної взаємодії). Якщо ці правила є безглуздими або незрозумілими, то «гра»  

не відбудеться, піде не так, як очікувалось, і не приведе до бажаних результатів. 

Інститути породжують «правила гри», ролі та статуси як об'єктивні позиції, що 

існують незалежно від людей, їх бажань і уявлень про світ. Розподіл за цими 

позиціями індивідів і груп відбувається на рівні соціальної структури як другої осі 

системи координат соціального простору. Для того, щоб гра відбулася, 

недостатньо знати правила, необхідно, щоб команда добре грала. Для цього 

потрібно, щоб кожен член цієї команди був на своєму місці. Для успішного 

результату гри необхідно, щоб це місце в команді визначалося, виходячи зі 

здібностей і можливостей «гравця». Наприклад, як в американському футболі:  

є «ретьорнер», який має бути спритним і швидким, щоб з максимальною 

швидкістю доставити м'яч за призначенням, а є «захисники», які мають бути 

сильними і масивними, щоб відбивати напади на ретьорнера з боку супротивника. 

Те ж саме можна сказати про суспільство. Для його розвитку необхідно, щоб 

кожна людина (або хоча б більшість) стояла на «своєму місці», тобто займалася 

                                                           
2 Для пояснення терміну «соцієтальний», в першому підрозділі роботи, ми зверталися до 

теоретичних напрацювань Е. Тірікьяна, згідно з якими акумуляція великої кількості соціальних 

змін, що відбуваються на мікрорівні соціальної взаємодії, соціальної реальності, призводить до 

соцієтальної (системної; макро-) зміни, яка передбачає перехід до нової якості.  
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тією справою, яка виходить найкраще, до чого є схильність, потенціал. Виходячи 

з цього, третя вісь соціального простору розглядалася Заславською як площина 

людського потенціалу. Йдеться про якості «гравців» як суб'єктів соціальної 

взаємодії. При цьому слід враховувати не тільки індивідуальні та групові якості, 

але й «командні» (наскільки «зіграними» є гравці, допомагають вони один одному 

чи заважають, розуміють один одного з півслова чи для цього потрібен ряд 

роз'яснювальних дій, що займає багато часу). По суті, мається на увазі те, що  

Е. Дюркгейм  назвав соціальною солідарністю.  

У своїх публічних лекціях Т. Заславська робить акцент на тому, що всі три 

характеристики трансформації (осі, поля мінливого соціального простору) 

ієрархічно розташовані по відношенню одна до іншої. Самий верхній шар – 

інституційний, представлений офіційними «правилами гри» – офіційними 

законами держави тощо. Кожен, хто забажає, може без особливих проблем 

ознайомитися з цими правилами, законами суспільства (держави). Однак таке 

знайомство навряд чи наблизить зацікавленого суб'єкта до тих соціальних реалій, 

які, дійсно, мають місце в даному суспільстві. Інституційна система включає  

і культурні норми, на основі яких будується поведінка людей.  

Соціальна структура закладена нижче інституційної. Як висловлюється 

Заславська в одній зі своїх публічних лекцій: «Якщо можна видати закон, який 

дозволяє мати приватну власність, тобто створити інститут приватної власності,  

то видати закон про створення середнього класу виявляться неможливим» [401]. 

Посприяти створенню середнього класу, як і будь-якого іншого, можна через 

зміну інституційної структури, тобто перебудувати соціальні інститути таким 

чином, щоб почав «нарощуватися» середній клас.  

І нарешті, найглибший шар трансформаційної структури представлений 

людським потенціалом. Цей шар є найменш керованим. Тим не менш, цілком 

очевидним є те, що саме соціальна структура може сприяти/перешкоджати 

розвитку цього потенціалу. Якщо у індивідів та/або груп є можливість входження 

в ті чи інші соціальні верстви, класи за рахунок активної діяльності, якщо 

відкритість соціальної структури цьому сприяє, то саме це вони і будуть робити: 
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вчитися, отримувати другу, третю, додаткову освіту, самовдосконалюватися, 

активно шукати роботу, яка більш влаштовує. Якщо структура створює видимість 

можливості такої соціальної мобільності, то навряд чи можна очікувати 

збільшення людського потенціалу в масштабах, необхідних для розвитку всього 

суспільства.  

Виходить, що осі соціального простору утворюють три шари. Чим нижчим є 

шар, тим він є важливішим для глибинних, корінних, якісних змін суспільства.  

На думку Заславської, саме з самого нижнього шару − людського потенціалу − 

потрібно було б починати реформування пострадянських суспільств після розпаду 

СРСР. На її думку, якби саме так було зроблено, більшість пострадянських країн, 

в числі яких і Україна, були б значно вище у своєму розвитку, ніж сьогодні. 

Вчений стверджує, що в період перелому уряд повинен думати, в першу чергу, 

про те, як удосконалити систему освіти, щоб розвинути та реалізувати людський 

потенціал, підвищити рівень освіченості людей, забезпечити всім рівні шанси 

(само)розвитку, (само)реалізації (у тому числі професійної), підвищити рівень 

соціальної активності. Помилка «реформаторів» (не тільки пострадянського 

періоду, а й сучасних) полягає в тому, що їхні устремління спрямовані, в першу 

чергу, на інституційні зміни.  

Т. Заславська не тільки пропонує осі для вимірювання стадії, на якій 

знаходиться суспільство, що трансформується, глибини змін, що відбуваються  

в цьому суспільстві, але і намагається, на цій основі, дати оцінку реальним 

соціальним процесам. Оцінюючи становище пострадянської Росії, вона робить 

наступні висновки: 1) формально-правові норми (як правила гри) в масовому 

масштабі не реалізуються, через них «переступають», а соціальна взаємодія 

ґрунтується швидше «на поняттях», ніж на законах; 2) принцип розподілу 

індивідів і груп по щаблях соціальної структури далекий від мерітократичного;  

як наслідок – різка поляризація суспільства, яка, безумовно, не залишається 

непоміченою з боку людей і не сприймається як справедлива, що не тільки не 

сприяє процесу розвитку суспільства, але штовхає цей процес у зворотному 

напрямку.  
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Основною рушійною силою процесу трансформації, відповідно до 

концепції Т. Заславської, є взаємодія акторів. З посиланням на Г. Дилигенського, 

актора можна визначити як соціального суб'єкта, який виявляє прагнення і 

здатність не просто до взаємодії з іншими людьми, а до об'єднання з ними. Актор 

наділений не тільки мотиваційно-вольовими якостями, а й культурними 

характеристиками, що стимулюють його (взаємо)дії [112, с. 410–411].  

Т. Заславська, хоча і не принципово, але розмежовує поняття «актор» і «суб'єкт». 

Вона зазначає, що за певних соціальних обставин, не всі актори проявляють 

суб'єктність (можуть «йти на поводу», рухатися «за течією», зливаючись в єдину 

масу з іншими акторами), в інших випадках – не всі суб'єкти є акторами 

(наприклад, коли вони володіють великими повноваженнями і правами, можуть 

активно діяти, вирішувати, міняти, проте не роблять цього і поводяться пасивно). 

На думку Заславської, акторами трансформаційного процесу є ті соціальні 

суб'єкти, дії яких безпосередньо викликають або побічно тягнуть за собою 

зрушення в базових інститутах суспільства (незалежно від усвідомлення цього 

самими суб'єктами) [135, с. 20]. За Заславською, в якості соціальних акторів, 

незалежно від рівня трансформаційного процесу (мікро-, мезо-, макро-), можуть 

виступати тільки індивіди. Мікроактори – звичайні люди та їх дії; мезоактори – 

люди, наділені певними повноваженнями управляти і впливати на діяльність 

інших людей, організовувати цю діяльність на місцевому, локальному рівні 

(державні службовці, представники дрібного та середнього приватного бізнесу 

тощо); макроактори – представники владної та бізнесової еліти, від рішень яких 

залежить устрій суспільства, дії яких можуть мати глобальні соціальні наслідки.  

Мікрорівень трансформації – якісні зміни базових соціальних практик 

взаємодії людей у всіх сферах діяльності. Оскільки сукупність певних соціальних 

практик є формою реалізації відповідного соціального інституту, не тільки зміни 

на рівні інститутів можуть спричинити зміну практик, а й навпаки. І все ж таки, 

інституціональні зміни завжди впливають на практики, а зміни практик можуть  

і не торкнутися інститутів.  
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Такі міркування вилилися в основний висновок Т. Заславської щодо 

механізму й рушійних сил соцієтальної трансформації. Людський потенціал,  

на думку Заславської, – головне, що визначає розвиток суспільства, ступінь, 

глибину його перетворення і якість стану. При цьому людський потенціал 

визначається як комплексна характеристика людей, що складають суспільство, 

сукупність фізичних і духовних сил індивідів і груп, які можуть бути використані 

для досягнення індивідуальних, групових і загальносоціальних цілей, включаючи 

розширення можливостей людей, можливостей їх (само)реалізації.  

Людський потенціал включає в себе чотири складові: (1) соціально-

демографічну; (2) соціально-економічну; (3) соціокультурну та (4) інноваційно-

діяльнісну. Саме освіта, яка, за Заславською, є ядерною характеристикою 

соціокультурної складової, стає тим фактором, який забезпечує розвиток трьох 

інших складових. Детальний розгляд ролі освіти як чинника соціальних змін буде 

здійснений нами у другому розділі дисертації. В рамках даного підрозділу 

визначимо цю роль тільки в загальних рисах.  

Можливо, вплив освіти на зростання чи зниження соціально-

демографічного потенціалу, представляється досить слабким, проте він все ж таки 

є. Наприклад, розглянемо такий показник як співвідношення шлюбів і розлучень. 

Емпіричні дослідження підтверджують, що вік та рівень освіти подружжя 

впливають на ймовірність того, чи закінчиться розлученням. Деякі дослідники у 

своїх роботах наводять дані, які свідчать, що рівень освіти і число розлучень, 

зазвичай, є зворотно пропорційними. Однак ті сім'ї, в яких дружина має науковий 

ступінь вищий за бакалавра (переважно це стосується країн дальнього зарубіжжя), 

в більшій мірі схильні до ризику розпаду [395, с. 83]. Високий відсоток розлучень 

– одне з найбільш несприятливих явищ у шлюбно-сімейній сфері сучасної 

України, що свідчить про нестабільність сімейних стосунків в суспільстві.  

Більш помітним є вплив освіти на розвиток соціально-економічного 

потенціалу, який визначається низкою показників, серед яких на першому місці – 

якості людини як працівника, професіонала. Очевидно, що ці показники 

безпосередньо пов'язані з освітою у всіх її смислах і значеннях.  
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Не менш помітним є взаємозв'язок освіти та інноваційно-діяльнісного 

потенціалу суспільства. На сьогоднішній день одна з найважливіших функцій 

освіти – розвиток особистості активної, ініціативної, креативної, здатної критично 

мислити. Заславська пише, що головне в розвитку інноваційно-діяльнісного 

потенціалу – це установка на діяльність. Той факт, що результатом освіти 

сьогодні мають бути не тільки і не стільки знання, вміння і навички, скільки 

компетенції (як потенції успішної практичної діяльності на основі отриманих 

знань), свідчить про те, що освіта відіграє одну з головних ролей у формуванні 

установок на діяльність. Освіта є основним показником і ресурсом розвитку 

соціокультурного потенціалу суспільства. На думку Заславської, саме цей 

(соціокультурний) аспект людського потенціалу є його найглибшою, базовою 

характеристикою.  

Сучасна освіта не справляється ані з забезпеченням ринку праці 

необхідними кадрами, ані з формуванням зрілої гуманної, високоморальної 

особистості, ані з багатьма іншими функціями. Але головне, освіта не виконує 

одну з найважливіших (з соціологічної точки зору) функцій, пов'язану із 

забезпеченням мерітократичного принципу відтворення соціальної структури, 

вона не сприяє «справедливій» селекції, вирівнюванню соціальних шансів,  

а навпаки, погіршує ситуацію соціальної поляризації. Емпіричні дослідження, 

проведені нещодавно вітчизняними соціологами, свідчать про те, що масовизація 

освіти, зокрема, вищої, не призвела до вирівнювання соціальних шансів індивідів 

і груп. Емпірично підтверджується тенденція поляризації освітніх можливостей. 

«Жертвами» нерівності в освіті стають, в більшості випадків, вихідці з нижчих 

соціальних верств. Шанси отримати вищу освіту у дітей, чиї батьки мають тільки 

неповну середню, середню або середню спеціальну освіту, є обмеженими. Більш 

того, частина молодих людей, далеких від верхівки соціальної піраміди, беручи до 

уваги обмеженість своїх шансів на досягнення високих позицій в суспільстві, 

коригує свої орієнтації в бік заниження цих позицій (у тому числі в освітній 

сфері), ще на стадії формування професійно-статусних та подібних уподобань.  

Це пов'язано зі змінами ціннісного плану, змінами в самоідентифікації [248, с. 26].  
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Якщо структура не є достатньо відкритою і не надає можливостей 

соціальної мобільності, то людський потенціал, як двигун трансформаційного 

процесу та розвитку суспільства, не буде нарощуватися в необхідних масштабах. 

Відкритість структури забезпечується за допомогою інституту освіти, у зв'язку  

з чим на перший план виступають проблеми, пов'язані зі зміною освіти таким 

чином, щоб вона, дійсно, забезпечувала рівність можливостей соціальної 

мобільності вихідцям з різних верств суспільства.  

Приблизно в такому ж ключі міркувала і Н. Паніна, яка однією з перших 

почала дослідження пострадянської трансформації українського суспільства. Вона 

є розробником нормативно-особистісної концепції трансформації. При цьому під 

нормами дослідниця розуміла певні стандарти дії, які регулюють поведінку людей 

в різних сферах життєдіяльності, залежно від їхньої приналежності до певної 

соціальної групи [261].  

Суспільство, що трансформується, є в високій мірі нестабільним. У такому 

суспільстві відбувається руйнування старої системи норм і цінностей. Процес 

трансформації розглядався Н. Паніною як перебування суспільства  

в перехідному стані, коли стара система норм і цінностей зруйнована і не виконує 

своїх функцій, а нова ще не сформована. Коли суспільство перебуває в такому 

стані, відбувається руйнування або, як мінімум, деформація старої статусно-

рольової структури. Індивіди звільняються від впливу інститутів, їх дії отримують 

свободу, стають мало передбачуваними, утім набирають чинності стосовно 

забезпечення соціальної динаміки. Згідно з основними положеннями загальної 

теорії систем, як і методології синергетики, коли суспільство перебуває в такому 

перехідному стані, для якого характерне переважання процесів хаотизації над 

структуруванням, особистісні якості, особливості свідомості та психіки індивідів 

набувають ваги в якості факторів, що завдають вектор його (суспільства) 

розвитку.  

Стан хаосу, пов'язаний з перехідним періодом суспільства, Н. Паніна 

позначає класичним соціологічним терміном – «аномія». Однак трактує його не 

зовсім «класично», а, скоріше, «синергетично» − як специфічний стан соціальної 
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організації, який знаменує перехід системи до нового порядку та відбувається  

за рахунок того, що набувають більшої значущості зміни, які відбуваються на 

рівні індивідуальної свідомості членів суспільства, індивідуальних ціннісних 

пріоритетів і орієнтацій. Іншими словами, якісні зміни в суспільстві починаються 

саме з мікрорівня. Вихід зі стану хаосу (аномії) залежить від ресурсів психічного 

стану членів суспільства, від частки в ньому особистостей, які володіють 

психологічною стійкістю до змін, готовністю до того, що ці зміни відбудуться. 

Йдеться про інтернальний тип особистості. «Інтернал» – це особистість, впевнена 

в собі, рішуча, креативна, така, що прагне до лідерства, з високим рівнем 

особистої відповідальності за все, що з нею відбувається, яка вміє знайти 

консенсус [130, с. 71]. Для того, щоб суспільство успішно вийшло зі стану хаосу, 

якісно змінилося й успішно розвивалося в подальшому, необхідно, щоб 

«інтерналів» в ньому було близько 30-40%% (саме стільки їх у розвинених 

європейських державах). Незважаючи на те, що дослідження Н. Паніної [261] 

підтвердили підвищення рівня інтернальності серед української молоді в період з 

1991 до 2000 рр., все ж таки в Україні «інтерналів» завжди було замало (близько 

13–15 %%) [142, с. 92], принаймні, до недавнього часу. Переважна більшість 

українців не співвідносить себе з людьми, для яких важливо бути творчими (чого 

не можна сказати про європейців). Більшість українців завжди боялася змін через 

невпевненість в собі, своїх здібностях, особистих життєвих силах. Такий 

психологічний стан тотальної невпевненості Н. Паніна визначала як «аномічну 

деморалізованість». Дані проведених нею і під її керівництвом досліджень 

свідчили про те, що показники рівня аномічної деморалізованості співвідносилися 

з показниками рівня освіти за принципом зворотної кореляції. Іншими словами, 

чим нижчим є рівень освіти, тим вищим є рівень аномічної деморалізованості 

особистості. Отже можна припустити, що освіта є тим соціальним інститутом, 

який може забезпечувати «профілактику» такого стану і створювати сприятливі 

умови для формування інтернальних якостей. Згідно з такими міркуваннями, саме 

освіта створює людську платформу для соціальної трансформації, глибинних 

соціальних змін. Однак, враховуючи той факт, що навіть вища освіта в Україні 



101 
 

сьогодні стала масовою, а частка «особистостей-інтерналів» при цьому 

залишається недостатньою, можна зробити висновок, що інститут освіти, з певних 

причин, не забезпечує потребу суспільства у таких особистостях. Отже, виникає 

необхідність у виявленні та науковому обґрунтування цих причин. 

Концепції пострадянської трансформації Т. Заславської та Н. Паніної  

в першому наближенні можуть здатися кардинально різними, оскільки мають 

різні теоретичні підґрунтя. Однак при більш ретельному аналізі очевидною стає  

їх взаємодоповнюваність, на основі чого можна зробити ряд висновків, важливих  

з точки зору нашого подальшого теоретизування. Обидві концепції  

є антропоцентричними, тобто людина (її особистісні якості та характеристики) 

розглядається як ресурс зміни соціальної реальності. У свою чергу, зміна 

соціальної реальності – результат осмислених соціальних дій індивідів (акторів, 

суб'єктів) обумовлених їх якостями: соціально-психологічними, психічними  

та іншими. Людина – носій людського потенціалу, розвиток якого є важливою 

передумовою соціальних змін.  

Велике значення для уточнення уявлень про зміни, що відбуваються в 

українському суспільстві, мають висновки, зроблені ще одним відомім 

відчизняним соціологом, вже цитованим у даній дисертаційній роботі,  

О. Куценко. Дослідницею розвинена концепція суспільства як соціального 

простору структури та дії, соціальної практики людей, реальності, що постійно 

відтворюється та відновлюється. На її думку, суспільство є багатомірним 

соціальним простором, який функціонує у відповідності з принципами 

диференціації, розподілу та солідарності, які конституюються завдяки сукупності 

активних властивостей, притаманних соціальному універсаму. Отже, процес 

трансформації суспільства О. Куценко розглядає як «процес самовизначення його 

діяльнісно-структурних потенціалів, його активних властивостей, тобто таких, що 

здатні надати їх носіям силу та вплив, стати фактором формування нових 

областей тяжіння в процесі суспільного руху» [181, с. 10].  Ми поділяємо такі 

погляди вченого, як і твердження про те, що будь-які зовнішні стимули 

(наприклад, намагання впровадження «національної ідеї» тощо), за допомогою 
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яких спрямовується розвиток суспільства, «спрацьовують» тільки в тому випадку, 

якщо підкріплюються «соціально-культурною тканиною суспільства» [181, с. 10]. 

На підставі глибокого теоретичного аналізу робіт класиків та сучасників 

соціально-філософської та соціологічної думки, О. Куценко робить висновок, що 

«соціальна дія – не тільки миттєвий прояв структурних властивостей соціального 

простору або особистості, але, перш за все, виявлення інтенційного прагнення 

соціальних акторів до свободи, до раціоналізації цього прагнення, що 

відбивається і визначає структурно-діяльнісний потенціал акторів та їх 

соціального оточення» [181, с. 11].  

Поняття соціальної практики (як більш чи менш упорядковані соціальні 

взаємодії, що локалізуються у просторі та часі) для О. Куценко, як вона сама 

зазначає, є одним з центральних в аналізі процесів класоутворення як набуття 

певними соціальними (індивідуальними та груповими) акторами соціальної сили, 

здатності впливати на динаміку суспільства. О. Куценко зауважує на складній 

природі соціальної дії, яка виявляється, в тому числі, і в соціальних практиках 

«розширення свободи», в конкретних і абстрактних проявах дії, «обмежених 

суб’єктивно-інтеріорізованою, тривало існуючою соціальною практикою, або 

архетипами дії» [181, с. 11]. Дослідниця доводить, що продуктом різних 

соціальних практик «раціоналізації свободи» стають різні типи соціальних 

структур: а) зовнішніх усталених структур, що мають примусовий або 

стимулюючий по відношенню до актора характер (офіційні закони, формальні 

правила тощо); б) зовнішніх неусталених, позанормативних структур (неформальні 

правила стосунків та взаємодій); в) внутрішніх по відношенню до актора структур, 

що мають мотивуючий або примусовий характер (втілених в архетипах свідомості, 

моральних категоріях, індивідуальних сприйняттях і розуміннях свободи тощо) 

[181, с. 11]. Саме в такому розумінні поняття соціальної практики (та її соціальної 

ролі) стає ключовим і для нашої подальшої концептуалізації взаємодії суспільства 

та освіти.  

За А. Щюцем, «в протилежність світу природи соціальний світ – це світ, 

конституйований смислом» [428, с. 50], а «продуцентами» і носіями смислів 
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можуть бути тільки люди, оскільки тільки для людей смисл має значення. Отже,  

на наш погляд, трансформація соціальної системи як соцієтальна трансформація – 

це не просто структурні та інституційні зміни. Докорінні якісні зміни соціальної 

реальності, як результат соціальної трансформації, можуть відбутися тільки  

в результаті зміни смислів, якими люди наділяють цю реальність. Трансформація 

починається з цих смислів. Системне трактування соціальної трансформації, як 

докорінної зміни складної соціальної системи, що самоорганізується (якою  

і є суспільство), обов'язково включає специфіку процесу самоорганізації, який 

стає можливим тільки в результаті когерентної взаємодії індивідуальних 

людських сил, мотивів, прагнень, цілей тощо. Підтримуємо твердження  

Н. Мілявської, яка пише: «... Можна вважати, що поза суб'єктом соціальна 

органічна система не створює передумов і підстав для своєї трансформації,  

і самоорганізація, отже, виступає важливою формою прояву суб'єктивної сторони 

соціального розвитку, як особливого типу об'єктивності. Тому внутрішню 

сутність соціальної системи становить процес самоорганізації, в якому 

відбувається своєрідне об'єктивування суб'єктивного через його інтеграцію  

і координацію ...» [218, с. 20].  

Очевидно, що концепція Т. Заславської має виразні ознаки 

соціоцентричного підходу (соціального холізму): соціальні інститути – основні 

регулятори порядку в суспільстві. І це, дійсно, так, однак тільки в умовах 

відносної соціальної стабільності, відносної стійкості соціальної структури, 

визначеності статусів і, як наслідок, соціальних ролей. Н. Паніна стверджує, що в 

умовах соціальної трансформації, перехідності, нестабільності суспільства, 

соціальні інститути втрачають свою примусову силу і не в змозі забезпечувати 

соціальний порядок. У такій ситуації вирішальну роль відіграють не інститути, а 

соціальні дії індивідів.О. Куценко наполягає на дуальності структури та дії як 

взаємододаткових принципів-факторів самоорганізації суспільства та розвиває 

діяльнісно-структурну парадигму соціального самоутворення. 

Отже, до перетворень мають бути готові члени суспільства, тобто 

перетворювальна здатність суспільства виростає з перетворювального потенціалу 
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особистостей, що його наповнюють. Здатність до перетворювання є необхідною 

складовою людського потенціалу, що справляє вплив на хід і спрямованість 

трансформаційного процесу, як і на його наслідки.  

З точки зору Дж. Александера кожна сфера життєдіяльності (як соціальна 

сфера) є інтерактивною (під)системою, а тому може змінюватися, модифікуватися 

завдяки діям (діяльності), перетворювальній активності акторів. Але визрівання та 

реалізація перетворювального потенціалу обов’язково потребує свободи. По суті, 

саме характером і ступенем свободи індивіда і відрізняються сучасні суспільства 

від традиційних. Кожен з цих типів суспільства формує «свій» модус свободи. Як 

пише С. Павлов, свобода реалізується в полі взаємодії двох полюсів − суспільства 

і індивіда. Останній завжди і обов'язково ідентифікує себе як частину суспільства. 

У зв'язку з цим «обсяг» його волі потрапляє в залежність від повноти 

самоідентифікації як частини цілого. У сучасних суспільствах свобода 

конституюється як індивідуальне різноманіття, що не припускає «застрявання» 

індивідуальних суб'єктів у своїй ідентичності як «частини цілого», як і в будь-якій 

іншій ідентичності. В результаті чого свобода стає непроблематичною. Свобода, 

по суті, являє собою можливість самостійно міркувати і діяти, можливість 

індивіда здійснювати власну життєву стратегію за допомогою здатності до 

автономізації своїх когнітивних і діяльнісних актів від зовнішніх впливів  

[259, с. 99]. Свобода і суб'єктність нерозривно пов'язані. Суб'єктність являє собою 

міру свободи, міру можливостей, через які ця свобода реалізується. 

Підсумовуючи, дамо відповідь на запитання, поставлене наприкінці 

попереднього підрозділу стосовно того, які саме габітуси має породжувати 

соціальна практика, з орієнтацією на умови і потреби сучасного суспільства. 

Щодо українського суспільства, в ракурсі його демократизації, як процесу 

встановлення самоорганізаційного соціального порядку, ми формулюємо нашу 

відповідь на користь габітусів «свободи і творчості» (як їх називав П. Бурдьє).  

В такому ракурсі свобода осмислюється через призму автентичності ідентичності, 

тобто коли людина вчиняє та діє властивим для неї чином, а її дії залежать від її 

внутрішнього «центру», а не від зовнішніх умов (інтернальний локус контролю). 
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Отже освіта, як специфічна соціальна практика, має продукувати габітуси 

«свободи і творчості», що і слугуватиме самоорганізованості всієї системи 

суспільства. 

Такий висновок кореспондується з основними положеннями розглянутих в 

даному підрозділі концепцій трансформації, відповідно до яких трансформація 

українського суспільства відбуваються в певному суб'єктно-культурному 

континуумі. Суб'єктивна детермінація процесу соціальної трансформації – це 

коли внутрішній стан індивідів і груп як соціальних суб'єктів стає образом нового 

суспільства, його суб'єктною проекцією. Інститут освіти має всі необхідні засоби, 

щоб спричинити таке перетворення. В даному випадку під перетворенням мається 

на увазі, перш за все, розвиток діяльнісного, творчого (перетворювального) 

потенціалу та інтернальних якостей (тих, хто навчається), а також педагогічної 

майстерності (тих, хто навчає) з розвитку цих якостей. 

 

 

1.3. Зміни в освіті як наслідок трансформаційних процесів у суспільстві  

 

Яким би терміном не називалися соціальні зміни, що відбуваються  

в сучасному суспільстві (трансформація, модернізація та ін.), очевидним є одне:  

на сьогоднішній день, неможливо визначити, до чого вони призведуть. Більшість 

сучасних вчених переконані в тому, що світ стоїть на порозі чогось абсолютно 

нового, соціальна система трансформується і переходить на новий рівень 

розвитку, до нового соціального порядку – неіндустріального. Для опису 

«нового» суспільства сучасна наука пропонує чимало термінів: постіндустріальне, 

суперіндустріальне, інформаційне, суспільство споживання, суспільство знань  

та багато інших.  

Відчуття переходу до нового порядку, виходу з індустріальної епохи 

спонукало сучасних вчених до використання термінів з префіксом «пост». 

Найбільш вживаними є терміни «постмодерне» та «постіндустріальне» 

суспільство. Перший частіше застосовується для характеристики культурних змін 



106 
 

(Ж. П. Ліотар, А. Тойнбі, Ж. Дерріда, Ж. Бодріяр та ін.), другий має більш 

економічний зміст (Д. Белл, А. Турен та ін.). Однак, як би вчені не називали 

передбачуваний «новий» порядок, більшість з них стверджує, що в «новому» 

суспільстві найбільш значущими ресурсами будуть інформація та знання. 

Верхівки соціальної піраміди будуть досягати ті, хто спеціалізується на 

виробництві інформації та знань. Згідно з уточненням Е. Гідденса, мається на 

увазі, перш за все, виробництво кодифікованого
3
 знання і контроль за 

поширенням та використанням цього знання [85, с. 603]. Отже люди, які 

займаються створенням і розповсюдженням кодифікованого знання (вчені,  

IT-фахівці, інженери та інші), стануть тією провідною соціальною групою, яка в 

«новому» суспільстві замінить промисловців і підприємців. Відповідні зміни 

відбудуться і на особистісному рівні: працьовитість і старанність, як базисні 

якості особистості індустріальної епохи, відійдуть на другий план, а на зміну їм 

прийдуть креативність, творчий прорив, здатність до перетворення. Люди 

отримають свободу для впровадження інновацій не тільки в професійній,  

а й у інших сферах життєдіяльності.  

Аналіз теорій соціальних змін, зроблений нами в попередніх підрозділах, 

показав, що представники різних напрямів соціально-філософської та 

соціологічної думки схильні підкреслювати значущість різних факторів 

соціальних змін. На наш погляд, який збігається з точкою зору Е. Гідденса,  

Дж. Александера та деяких інших вчених, теоретики з «постіндустріальною 

орієнтацією» невиправдано перебільшують роль економіки як найважливішого 

фактору соціальних змін. Саме тому, розмірковуючи про взаємопов’язані зміни 

суспільства та освіти, ми будемо схилятися до точки зору про перехід від епохи 

модерну до постмодерну.  

Як зазначає Юрген Габермас, модерність – інтегральна характеристика 

європейського суспільства і його культури, а використання терміну «модерн» 

пов'язане з позначенням етапу становлення й еволюції промислового суспільства, 

                                                           
3 Кодифікація – процедура систематизації й упорядкування інформації.  
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що приходить на зміну традиційному. Модернізація пов'язана з індустріалізацією. 

Суспільства модернізуються (стають сучасними) саме в процесі всебічної 

індустріальної трансформації.  

Основними рисами модерного суспільства є наступні: орієнтація на 

інновації (переважання інновацій над традиціями), світський характер 

соціального життя, поступальний (нециклічний) розвиток, переважна орієнтація 

на інструментальні цінності, наявність відкладеного попиту (здатності виробляти 

не заради насущних потреб, а заради майбутнього), демократична система влади, 

масова освіта, першість точних наук і технологій (техногенна цивілізація), висока 

значущість досягнутого, а не приписаного статусу, переважання універсального 

над локальним. Найбільш виразні риси особистості епохи модерну: активний  

психологічний склад, цілераціональність, пошук логіки і причинно-наслідкових 

зв’язків, лінійність мислення. Багато хто з сучасних вчених вважають, що час 

модерну, принаймні, в традиційному його розумінні, минув. Розпочався перехід 

до нової епохи. Останні десятиліття визначаються терміном «постмодерн», а стан 

культури – постмодерним.  

Слід розрізняти постмодерн − як епоху, своєрідний історичний період,  

і постмодернізм (парадигму постмодерну) − як філософський напрямок. 

Парадигма постмодерну, розвиваючись, включила в себе ідеї такої наукової течії 

як постструктуралізм (Р. Барт, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, М. Фуко та ін.) [22; 106; 

107; 390; 391]. Вчені-постструктуралісти розробили базові концепти 

постмодернізму, підготували ґрунт для зародження постмодерністського 

світовідчуття. Слід зазначити, що в силу специфіки постмодернізму, багато хто з 

його теоретиків себе до нього не відносили. Більш того, вони виступали проти 

класифікацій на кшталт модерн/постмодерн (Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодріяр та ін.)  

[39; 40; 191].  

Велике значення для розкриття специфіки парадигми постмодерну мають 

роботи Н. Автономової, 3. Баумана, І. Ільїна та інших. Заслуга цих вчених полягає 

в тому, що ними був зроблений цілісний опис концепції постмодернізму, з метою 
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адаптації та застосування у якості пояснювальних схем заплутаних текстів 

теоретиків [2; 23; 92; 151].  

Постмодерн – комплексний стан суспільства, що відбивається в культурі, 

політиці, науці та інших сферах життєдіяльності, пов'язаний з пануванням 

інформаційного виробництва, стиранням кордонів, розмитістю і послабленням  

впливу структур, змішанням культурних архетипів, з девальвацією цінностей. 

Перехід до постмодерну супроводжується зростанням значення високих 

технологій, проникненням віртуалізації в усі сфери життєдіяльності на тлі 

переважання стохастичної невизначеності й антидогматичного способу розуміння 

дійсності.  

Сучасний науковий дискурс характеризується чисельними та затятими  

суперечками щодо того, чи переходить українське суспільство до постмодерну 

або ж воно «застрягло» в модерні. У той же час, більшість сучасних філософів, 

соціологів,  культурологів та інших вчених не ставлять під сумнів, що в 

сучасному українському соціумі досить яскраво проявляється багато  

з перерахованих вище ознак постмодерну. Ці ознаки неможливо оцінити 

однозначно як позитивні чи негативні. Найважливіше завдання вчених полягає в 

тому, щоб передбачати можливі негативні наслідки, пов’язані з цими проявами,  

з метою запобігання їм чи, як мінімум, «пом'якшення». У контексті проблематики 

нашої дисертації зупинимося на розгляді наслідків, що мають місце в сучасній 

освіті та пов'язані з характеристиками постмодерну, які проявляються  

в українському (і не тільки) суспільстві.  

Невизначеність – основна характеристика постмодерного суспільства,  

яка має безліч рис. Зокрема, йдеться про такі риси, як плюралізм думок і точок 

зору, множинність інтерпретацій, гармонійне співіснування різних трактувань і 

картин світу. Наслідком такої «невизначеності» є крайній суб'єктивізм та 

індивідуалізм, заперечення загальнозначущих, загальнолюдських цінностей, 

цілей, ідеалів тощо. [124; 264, с. 222–225]. Формування особистості сьогодні 

проходить під гаслом індивідуалізації. У зв’язку з цим освіті стає все складніше 
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спрямовувати цей процес на досягнення соціально позитивних цілей, пов’язаних з 

подальшим розвитком суспільства.  

Наслідком плюралізму думок та припущення множинності інтерпретацій 

соціальної реальності є відносність істини. Знання, що транслюється в освіті,  

не сприймається (і не має сприйматися) тими, хто навчається, як неспростовна 

істина. «Справжнє» знання сьогодні виробляється в дискурсивних  

та соціальних практиках, які є інтерпретаціями попередніх систем [264, с. 222–

225]. Іншими словами, для епохи постмодерну характерним є антидогматичний 

спосіб розуміння дійсності, що йде в розріз з консервативністю інституту освіти, 

його схильністю до традиційних цінностей і порядків, соціальних, наукових, 

релігійних доктрин і догм. Постмодерн кидає виклик логічному мисленню, 

загальноприйнятим традиціям, сприйняттю раціонального початку, змінює 

звичайне розуміння культури, скасовує уявлення про універсальність  

та ієрархічність цінностей, посилює плюралістичні уявлення. Все це сприяє 

зростанню і розростанню суб'єктивних спонтанних тлумачень всього,  

що відбувається, без будь-якої послідовності, гармонії і, нерідко, без здорового 

глузду. Відбувається втрата віри в ідеологію, в оцінки, що претендують на те, щоб 

бути об'єктивними, універсальними, істинними, що порушує логіку соціальної 

взаємодії, послаблює соціальні зв'язки, позбавляючи систему суспільства  

«скріпляючої основи».  

Антидогматичний спосіб розуміння дійсності, з усіма негативними 

наслідками, описаними вище, тягне за собою пониження статусу теоретичного  

знання, яке транслюється в освіті, характеризується високим ступенем інертності, 

за рахунок чого і відкидається сучасною масовою свідомістю (особливо 

свідомістю сучасної молоді), як непрактичне, таке, що не приносить прибутку, є 

«зайвим», «засмічує» розум. На жаль, мало хто розуміє, що за рахунок саме цій 

інертності теоретичне знання завжди було, є і буде фундаментом освіти, 

рефлексії, глибокого розуміння і усвідомлення особистістю всього того, що 

відбувається з нею самою, навколо неї, в цілому світі, її когнітивного розвитку. 

Критичне мислення і творча уява, розвитку яких сприяє теоретичне знання, 
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складають основу розвитку нелінійного мислення
4
, яким обов'язково має володіти 

людина епохи постмодерну для того, щоб не просто «виживати», а досягати 

успіху і бути повноцінним соціальним суб'єктом, активно включеним в соціальні 

процеси. 

Одна з серйозних загроз, що нависає сьогодні над освітою, на наш погляд, 

пов'язана з процесом віртуалізації освітнього простору і тенденцією  

дистанціювання тих, хто навчається (учнів, студентів) від тих, хто навчає 

(вчителів, викладачів) і від освітнього середовища – як найважливіших суб'єктів і 

агентів освіти та соціалізації в освіті. Популярність і поширення віртуальних, 

дистанційних освітніх структур може призвести до кардинального порушення 

найважливіших функцій, які традиційно приписуються інституту освіти, 

пов'язаних з трансляцією культури, а також із забезпеченням процесу соціалізації. 

Повноцінна реалізація цих функцій може бути здійснена тільки в процесі 

безпосереднього спілкування «вчитель-учень», через занурення учня (студента)  

у специфічне середовище навчального закладу.  

Зростання ролі дистанційного навчання та поширення його масштабів для 

постмодерного суспільства – процеси скоріше закономірні, ніж випадкові.  

Ці процеси тягнуть за собою зниження освітньої значущості таких традиційних 

форм навчання як лекції та семінари, зниження культурної значущості книги, 

перенесення центру ваги в освіті на самостійну роботу, як правило,  

з електронними носіями інформації (а не живими людьми), «знеособлення» 

контролю знань, що підвищує об'єктивність оцінки, але значно обмежує 

можливість оцінити такі важливі якості того, хто навчається, як здатність 

міркувати, робити висновки, реальний стан і потенціал його творчого мислення.  

Погодимося з думкою О. Огурцова стосовно того, що вся система освіти,  

що тримається на вертикальній стратифікації спільноти вчителів та учнів, 

викладачів та студентів, на авторитеті тих, хто навчає, розмивається в силу 

                                                           
4
 Нелінійне мислення – осмислення складної, багатовимірної мережі підсистем та їх 

елементів, розуміння того, що дія кожного з елементів пов'язана з дією інших та всією 

системою, а взаємообмін відбувається, як між елементами системи, так і між окремим 

елементом і всією системою. 
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егалітарного характеру телекомунікаційного виробництва і «споживання» знань,  

а в самих механізмах виробництва знань посилюється роль інструментальності  

й технологічності подання знань [244]. І дійсно, для користувача «комп'ютерної» 

інформації єдиним авторитетом виявляється він сам, тільки він вирішує, довіряти 

чи не довіряти джерелу та/або змісту інформації, яку знайшов.  

Ще однією тенденцією, яка впливає на процеси соціальної взаємодії, в тому 

числі і ті, що відбуваються в освіті, є інформатизація та медіатизація (як 

підпроцес першої). Як відомо, сутність процесу інформатизації полягає в 

створенні і розповсюдженні новітніх систем колективного й особистого зв'язку, 

що забезпечує доступ будь-якого індивіда до всіх джерел інформації, до всіх 

рівнів особового, міжособового і групового спілкування [109, с. 201]. Під 

медіатизацією, відповідно до сучасного трактування цього терміну, розуміється 

зростання обсягів і ролі процесів поширення й отримання опосередкованої 

інформації, яка замінює безпосередній досвід людей. Медіатизація передбачає 

значне посилення ролі засобів масової інформації та комунікація у житті людини 

та суспільства, у фокусуванні громадської думки та/або соціальної свідомості 

окремих соціальних груп, спільнот на певних аспектах соціального життя, тих чи 

інших процесах, подіях, персонах тощо. Значно зростає залежність статусу 

індивіда та/або певної соціальної групи від уваги медіа [109, с. 300]. 

Цілком очевидним є стрімке, таке, що постійно набирає обертів, зростання 

впливовості та масштабів впливу медіа на різні сфери життєдіяльності. По 

відношенню до суспільства, як і кожної окремої його підсистеми, в тому числі і 

освітньої, медіа виконують ряд важливих функцій: інформаційну, аналітичну, 

пізнавально-просвітницьку, морально-виховну, ідеологічну та ін. В той же час, 

медіатизація має і негативні соціальні наслідки: дезорієнтація особистості в 

інформаційному просторі; породження крайніх проявів негативізму або 

оптимізму, поширення фрустраційних станів; породження патологічної 

залежності від засобів масової інформації та комунікації, а також від певних 

жанрів медіа-продукції (новин, серіалів, кримінальної хроніки, сенсацій та ін.); 
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подання у позитивному ракурсі і сприяння сприйняттю наркотиків, алкоголю, 

криміналу тощо, як форм «нормального» життя. 

Об'єктивне зростання ролі медіа приходить в протиріччя з практикою їх 

використання в навчально-виховному процесі. Слід зазначити, що в вітчизняній 

освіті все ще має місце недооцінка можливостей сучасних медіа, їх дидактичного 

і виховного потенціалу. 

З урахуванням зростаючої з кожним роком ролі та впливовості мадіа в 

суспільному житті, актуалізується потреба у науковому осмисленні наслідків 

медіатизації, з урахуванням можливих ризиків та переваг цього процесу. 

Наприклад, С. Ауфеннагер, пропонує три можливі сценарії «реакції» системи 

освіти на медіатизацію і тири відповідні моделі взаємодії освіти з сучасними 

медіа [463, c. 225]. Відповідно до першого сценарію, модель взаємодії освіти з 

медіа можна позначити терміном «консеравтивна»: освітня система не 

орієнтується на можливості використання електронних медіа в навчально-

виховному процесі; навчання спирається на традиційні навчальні плани і запаси 

знань. Така інерція і є консервативним елементом сценарію. З боку ж тих, хто 

навчається, зацікавленість медіа і активність використання різноманітних медіа-

засобів залишається досить високою. Свідоме саботування освітою можливостей, 

які надаються медіатизацією, відмова від використання медіа-засобів в освітніх 

цілях веде до все більшого втрачання освітою привабливості та цікавості для 

нових поколінь учнів та студентів. Освіта втрачає свій авторитет та значущість, 

що породжує загострення соціальних конфліктів на основі зростаючої демотивації 

тих, хто навчається. 

Другу модель взаємодії освіти та медіа можна позначити терміном 

«асиміляція». Ця модель заснована на ідеї інтеграції. Відповідно до цієї моделі, 

електронні медіа використовуються в процесі навчання, але прив'язуються до 

старих дидактичних концепцій. Комп'ютер, Інтернет і мультимедійні 

пристрої/засоби включаються в традиційні форми викладання. Замість того, щоб 

використовувати унікальний творчий потенціал нових медіа та вдосконалювати з 

його допомогою педагогічний процес, купується таке програмне забезпечення для 
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навчального процесу і використовуються такі установки, які відводять тим, хто 

навчається, пасивну роль. Тобто взаємодія освіти з медіа є тільки формальною, 

змістовно нічого не змінюється, а отже Зовні може здатися, що школа добре 

інтегрує нові засоби інформації, однак наслідки такої взаємодії, скоріше за все, 

будуть такими ж самими, як в описаній вище консервативної моделі. 

Третій сценарій залучення сучасних медіа в освіту і показує, як може 

здійснюватися педагогічно супроводжувана інтеграція нових медіатехнологій в 

освіту. Відповідна модель взаємодії освіти з медіа-сферою визначається як 

«прогресивна». Згідно з цією моделлю медіа в освіті грають важливу роль, яка 

полягає у наступному: по-перше вони забезпечують комунікаційний і діалоговий 

формат навчання, а по-друге, слугують основою самостійного моделювання тими, 

хто навчається, процесу свого навчання. Основна роль того, хто навчає, полягає 

не тільки і не стільки в трансляції знань, скільки в менторстві. В результаті, 

діяльність тих, хто навчається, відрізняється високою ініціативністю і 

самостійністю. Активне оволодіння знаннями в рамках даної моделі 

забезпечується шляхом індивідуалізації навчання, розвитку творчого потенціалу 

кожної особистості за рахунок цікавої роботи з наданими інформаційними 

ресурсами. Навчальні заняття мають проблемно-орієнтований характер і 

проводяться, здебільшого, в проектній формі. Врахування всіх зазначених 

аспектів призводить до педагогічно виваженої інтеграції нових медіа в освіту, що 

забезпечує подальший прогресивний розвиток освіти і суспільства в цілому. 

Із запропонованих сценаріїв саме останній може служити в якості 

нормативної моделі в подальших соціологічних дослідженнях взаємодії 

суспільства та освіти, сучасних медіа та освіти, орієнтиром для організації 

освітнього процесу в умовах інформатизації та медіатизації. 

В науковій літературі зазначається, що з розвитком інформаційного 

суспільства пов'язано інтенсивне становлення нової освітньої парадигми, що яка 

на зміну класичної [463, c. 228]. В її основі лежить зміна фундаментальних 

уявлень про розвиток особистості в освіті і через освіту. Відповідно до нової 

освітньої парадигми, той, той навчається, виступає не об'єктом педагогічного 
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впливу, а активним учасником, суб'єктом пізнавальної діяльності, залученим в 

діалог з тим, хто навчає, в активну, творчу діяльність. Медіатизація відкриває 

широкі можливості для впровадження нових, зрозумілих та релевантних потребам 

нового покоління, форм організації навчального процесу, за допомогою яких і 

уможливлюється активне включення в цей процес  тих, хто навчається, у якості 

повноцінних його суб’єктів.  

Сучасні медіа є невід’ємною частиною соціального життя нового покоління. 

Це ставить нові завдання перед інститутом освіти. По-перше, слід навчитися 

використовувати різноманітні медіа-засоби для осучаснення навчального процесу 

та підвищення ефективності його результатів, для налагодження взаємодії між 

тими, хто навчає і тими, хто навчається. По-друге, з огляду на ті широкі 

можливості отримання та поширення інформації, які надаються сучасними медіа, 

слід навчитися формувати китичне мислення у учнів та студентів, розвивати 

здатність інтерпретувати повідомлення засобів масової інформації, розуміти різні 

медіатексти (та підтексти), формувати навички самостійної творчої роботи, 

пов'язаної з пошуком, обробкою і презентацією інформаційного матеріалу тощо. 

Перехід суспільства до нової епохи тягне за собою зміну типу спілкування 

між людьми. Відбувається пристосування людей до швидкісних інформаційних 

потоків. Світ розуміється як «простір гри», а життя − як процес породження 

уявностей (симулякрів) [244]. Все це викликає деструкції у свідомості та 

мисленні. Зокрема, один з видів такої деструкції – «кліповість», фрагментарність, 

мозаїчність мислення, що є повною протилежністю творчому мисленню. Хоча 

саме останнє, як стверджує багато хто з сучасних вчених, є запорукою успішної 

адаптації та самореалізації особистості в умовах постмодерну.  

Тим, хто навчається, стає все складніше самостійно формулювати проблеми  

і поняття. Більш компетентні інформаційно, насправді, вони стають все менш  

знаючими, глибоко мислячими і розуміючими. Втрата навичок глибокого 

сприйняття оригінального наукового тексту виявляється серйозною проблемою, 

пов'язаною з масовим згасанням у молоді творчої уяви, відвиканням від творчого 

пошуку і самостійного мислення, втратою мовних практик та компетенцій. Деякі 
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вчені оцінюють всі ці прояви, як симптоми процесів «спотворення людського 

лику» (Л. Машар), «знелюднення» людини (М. Вельц Пагано) [354].  

Ставлення до теоретичного знання як «пережитку минулого» є головною 

помилкою в епоху постмодерну, а схильність до відмови від нього і стрімке 

руйнування його культури в освіті є страшною загрозою, яка може призвести  

до колосальних негативних соціальних наслідків. Засвоєння і вивчення різних 

теорій, їх рефлексія, спроби пояснення з їх допомогою того, що відбувається в 

світі і, на цій підставі, прийняття одних, критика та відкидання інших сприяють 

розвитку критичного мислення. Ігнорування теорії може призвести до згасання 

творчого мислення, втрати здатності творчого перетворення реальності, рефлексії 

та саморефлексії, що поступово перетворює людей з членів соціальної спільноти 

(як соціальної групи, здатної діяти і змінювати ситуацію, підлаштовуючи її під 

себе) в легко керований натовп.  

Сучасна молодь, в переважній більшості, стикається з великими 

труднощами розумової концентрації. У багатьох молодих людей вкрай 

ослабленою є здатність до уяви, рефлексії, розуміння. Згасання творчої уяви 

супроводжується глибокими порушеннями в чуттєвій і психічної сферах: зростає 

почуття самотності, тривожності, страху, агресивності; зростають фрустрації і 

негативно-депресивного світовідчуття. Дослідники виявляють стійку тенденцію 

інтенсифікації всіх цих проявів від покоління до покоління. Це не проблема 

окремих особистостей, а тому − не тільки психологічна проблема. Це проблема 

суспільства, проблема соціальна, пов'язана зі втратою цілими поколіннями 

здатності до перетворення соціальної реальності, до соціально позитивної, 

соціально корисної дії. Важко не погодитися із зауваженням Н. Громико щодо 

того, що «учні, звикнувши до життя в комп'ютері, опиняються у великій скруті, 

коли їх поміщають в таку ситуацію, де їм доводиться діяти, а не говорити про дію 

і не грати в дію: ставити цілі, вступати у взаємодію з іншими, пояснювати та 

реалізувати свої наміри...» [101, с. 176–177; 102, с. 12–13].  

Входження в нову епоху, як би ми її не назвали (новий модерн, постмодерн, 

пост-постмодерн тощо), тягне за собою безліч труднощів, нових проявів  
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і негативних наслідків у всіх сферах життєдіяльності. Американський соціолог  

А. Етціоні в книзі «Активне суспільство. Теорія соціальних і політичних 

процесів» (1968) писав, що нова епоха, яка почалася після 1945 року (умовна 

дата), приносить із собою альтернативний вибір, як мінімум, двох шляхів 

подальшого розвитку суспільства: 1) стрімкий і нестримний розвиток технологій, 

що спираються, головним чином, на критерії їх ефективності та на цінності 

панування/ підпорядкування; 2) вибудовування нових ціннісних орієнтирів, що 

відкривають перспективу «активного суспільства» [479, с. 20]. Цілком очевидно, 

що українське суспільство сьогодні перебуває на роздоріжжі або, кажучи мовою 

синергетики, в точці біфуркації. І більшість сучасних вчених в цій точці 

роздвоєння бачать або повернення до примітивних механізмів розвитку культури 

на основі інформаційних технологій і маніпулювання (за допомогою цих 

технологій) поведінкою і свідомістю людей, або прорив в ноосферу
5
,  

в «гуманізоване суспільство». Якщо не намагатися направляти подальший рух 

суспільства, виникає ризик того, що воно піде по першому, більш простому, але 

згубному для самого себе шляху. Напрямок руху багато в чому залежить від 

розвитку науки і освіти, концентрації зусиль вчених і педагогів на те, щоб 

мінімізувати негативні прояви постмодерну.  

В сучасному українському суспільстві як наука, так і освіта перебувають  

у стані кризи. Можна виділити цілий ряд чинників, які обумовлюють цю кризу, 

тобто створюють, так званий, кризовий фон: високий рівень політичної та 

соціально-економічної нестабільності, низький рівень життя в цілому, недостатнє 

фінансування сфер науки і освіти, відтік «умів» за кордон і багато інших. Криза в 

науці і криза в освіті – два взаємозалежних явища. Якісної освіти не може бути 

без розвинутої науки. У той же час, успішність кар'єри вченого, здатного 

здійснювати наукову діяльність на високому рівні, багато в чому залежить від 

якості отриманої ним освіти. Крім того, на наш погляд, відсутність або 

                                                           
5
 Ноосфера (від грец nomos - розум і сфера) − новий стан біосфери, при якому розумна 

діяльність людини стає вирішальним фактором її розвитку. За В. Вернадським, ноосфера − 

якісно нова форма організованості світу, що виникає на основі взаємодії природи і суспільства, 

в результаті, перетворюючої світ, творчої діяльності людини, яка спирається на наукову думку. 
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«небачення» (принаймні, на даний момент) перспектив виходу освіти з кризи, 

пов'язані з недостатньо глибоким науковим опрацюванням тих проблем, які 

сьогодні мають місце в освіті.  

Не можна сказати, що наша держава нічого не робить для усунення проблем 

освіти: проводяться реформи, модернізуються освітні методики і методи тощо. 

Однак позитивні результатів поки що відсутні, якщо не сказати гірше. Основна 

причина безуспішності вживаних заходів, як ми вважаємо, полягає в їх 

недостатній науковій обґрунтованості. Як наслідок – безсистемність та 

неузгодженість заходів. Відсутнє цілісне наукове бачення процесів, що 

відбуваються у сфері освіти, а точніше, відсутня достатньо міцна теоретико-

методологічна основа як базис для формування такого бачення. Цілісність і 

системність бачення проблем є основою узгодженості дій та заходів щодо 

вирішення цих проблем. При цьому під узгодженістю ми розуміємо, по-перше, 

координацію зусиль представників усіх наук, що досліджують проблеми освіти 

(педагогіки, філософії, соціології, психології та ін.), а по-друге, відповідність всіх 

тих змін, які відбуваються сьогодні з освітою та в освіті, тим соціальним, 

культурним, економічним, політичним процесам, що пов’язані з переходом до 

нової епохи.  

Проблему виходу вітчизняної освіти із затяжної кризи ми пов'язуємо  

з труднощами взаємного «настроювання» освіти (консервативної за своєю суттю)  

і суспільства епохи постмодерну (з його емерджентним, високим ступенем 

невизначеності). Суспільству епохи постмодерну відповідає науковий образ світу, 

як гетерогенного, такого, що безперервно перетворюється, постійно 

диференціюється. Картезіанська лінійна модель світу є системою локальних 

бінарних опозицій [227; 244]. Ядром же нелінійної (синергетичної) моделі є не 

натуральні речі, а події, що конструюються в актах творчості та комунікації.  

У відповідь на виклики епохи постмодерну, виразно простежується тенденція 

використання в науці міждисциплінарної (чи, навіть, наддисциплінарної) «мови» 

загальної теорії систем, яка (чим далі – тим більше) проникає в кожну галузь 

наукового знання. Сучасна наука в цілому є «нелінійною», тобто наукою про 
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складні системи, що самоорганізуються, кожна з яких переживає стани 

стабільності й біфуркацій та співіснує у взаємодії з іншими системами. Нелінійні 

системи розвиваються стрибкоподібно, що створює певні труднощі в 

прогнозуванні їх поведінки. При цьому, особливу увагу сучасні вчені 

(представники різних областей науки) звертають не на детермінацію елемента 

цілим, а цілого – елементом. Вперше таку взаємообумовленість відрефлексували 

представники лінгвістичного структуралізму, а згодом вона стала слугувати 

методологічною основою досліджень у генетиці, квантовій фізиці та багатьох 

інших науках.  

Ймовірна перспектива епохи постмодерну спричинила, так званий, 

«лінгвістичний поворот» у наукових дисциплінах соціогуманітарного циклу  

[175, с. 20]. Особливо очевидним є цей поворот в сучасній філософії та соціології, 

які розгляду лінгвістичних моделей і методів, розрізненню мови, мовлення та 

дискурсу, як і багатьом іншим питанням, що розкривають важливість і значущість 

мови в житті людини та суспільства, сьогодні приділяють велику увагу, 

проявляючи явний інтерес до семантичних і прагматичних аспектів 

функціонування мови, до аналізу семіотичної діяльності. Все це призводить до 

усвідомлення мови як найважливішого інструменту взаємодії людей, включеного 

одночасно в механізми як когнітивних, так і соціальних процесів.  

У сучасних соціологічних і філософських працях все частіше можна 

зустріти висловлювання про текстуальність сучасної соціальної реальності як 

реальності постмодерну. Увага вчених акцентується на цілісності тексту, 

зосереджується на надфразових, стійких єдностях – дискурсах. При цьому 

дискурс розглядається як засіб не тільки породження висловлювань і виробництва 

текстів, а й конструювання соціальної реальності [29, с. 530; 30, с. 280; 289, с. 9].  

Сучасні вчені, зокрема, Т. А. ван Дейк і представники його школи дискурс-

аналізу, підкреслюють необхідність проведення принципового розмежування між 

дискурсом і текстом [65]. Дискурс – це «мова в мові». Текст – абстрактна 

формальна конструкція, що задає можливості для реалізації та актуалізації  

в дискурсі, в певному соціокультурному контексті, в зв'язку  
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з екстралінгвістичними факторами (установками, думками, знаннями, цілями 

адресата), певних смислів. Дискурс трактується як складна комунікативна подія  

і, одночасно, як зв'язна послідовність символів, слів, речень, висловлювань тощо, 

які можна проаналізувати з огляду на наявність кодів, фреймів, сценаріїв, 

установок, моделей контексту, соціальних репрезентацій, які організовують 

соціальне спілкування і розуміння. Нерідко під дискурсом розуміється 

послідовність здійснюваних в мові взаємоінтенціональних (взаємоспрямованих) 

комунікативних актів. Такою послідовністю може бути розмова, діалог, письмові 

тексти, які містять взаємні посилання та присвячені загальній тематиці. Дискурс 

пов'язують з такою активністю в мові, яка відповідає специфічній мовній сфері  

та має специфічну лексику. Продукування дискурсу здійснюється за певними 

правилами синтаксису і з певною семантикою. Дискурс створюється у певному 

смисловому полі і покликаний передавати певні смисли, він націлений  

на комунікативну дію. Вирішальним критерієм дискурсу є особливе мовне 

середовище, в якому створюються мовні конструкції (контекст дискурсу). Тому 

термін «дискурс» часто вимагає відповідного уточнення, у зв'язку з чим, 

виділяється «політичний дискурс», «філософський дискурс», «педагогічний 

дискурс» та інші. 

Включення дискурсу в комунікаційні контексти є одним з досягнень 

постмодернізму і постнекласичної науки. У постнекласичній соціології дискурс 

розуміється як нелінійна організація (мовної) комунікації, в якій суб'єкти 

висловлювань відрізняються від розповідачів. Поняття дискурсу та мови  

є близькими за змістом, однак в понятті дискурсу розкривається здатність мови 

впливати на соціальну реальність, змінювати її. У загальному сенсі, дискурс – 

мова, що прив’язана до розмовника, процес мовної діяльності. У спеціальному, 

соціогуманітарному сенсі – це соціально обумовлена організація системи мови,  

а також певні принципи, відповідно до яких реальність класифікується  

і репрезентується в ті чи інші періоди часу. З соціологічної точки зору,  

за допомогою дискурсу відбувається презентація соціальної реальності  

та її репрезентація у свідомості людей, що в підсумку впливає на їх сприйняття 
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ситуації, а слід за цим і на їх соціальні дії. Увага до дискурсу в соціології 

зумовила актуалізацію методу дискурс-аналізу, який передбачає аналіз «своїх» та 

«чужих» слів, розбір розуміння «нами» чужої мови й розуміння «іншими» нашої.  

Якщо спробувати охарактеризувати сучасне українське суспільство, 

проводячи паралелі між тими процесами і явищами, що мають місце  

на сьогоднішній день, і характеристиками теоретичних моделей модерного або 

постмодерного суспільства, абсолютно очевидним є те, що незважаючи  

на виразність деяких проявів, ознак постмодерну, епоха модерну, яка почалася 

більш ніж 200 років потому, все ще триває, про що свідчать такі явища, як 

дуальність масової свідомості та подвійна інституціоналізація.   

Подвійна інституціоналізація, хоча і є тимчасовим явищем, пов'язаним  

зі станом перехідності українського соціуму, однак, істотно гальмує процес 

трансформації. Для того, щоб цей процес запустився на повну потужність, 

необхідним є зростання кількості інтерналів – людей з активною життєвою 

позицією, високим рівнем відповідальності та низкою інших якостей,  

про які ми писали в попередньому підрозділі. Багато вітчизняних і зарубіжних 

соціологів сходяться в думці відносно того, що важливу роль у формуванні цих 

якостей відіграє саме інститут освіти.  

Освіта (як соціальний інститут, процес, результат) є найважливішим 

чинником формування ціннісних орієнтацій, зростання адаптивного  

та інноваційного потенціалу членів суспільства, від чого залежить характер  

і спрямованість соціальних змін. Дані емпіричних досліджень свідчать  

про те, що рівень освіти істотно впливає на соціальне самопочуття людей при 

кризових станах в суспільстві. В період інтенсивних соціальних змін 

спостерігається зниження рівня соціального самопочуття, особливо у тих людей, 

які мають тільки початкову або неповну середню освіту [130, с. 110]. 

Реалії сучасного українського суспільства, що трансформується, є такими, 

що освіта не реалізує повною мірою своєї факторної сили, що обумовлено 

протиріччями, пов'язаними з перехідним станом. Якщо суспільство переходить  

в новий стан, то і освіта теж має змінитися. Виникає закономірне питання: як саме 
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змінитися?  Це питання стосується як якості (готовності освіти до викликів нової 

епохи), так і кількості (людей, які отримали якісну освіту). Готовність вітчизняної 

освіти до нової епохи (постмодерну), до переходу в нове суспільство (знань) 

визначається його здатністю стати надійним базисом для формування гуманної 

особистості, яка володіє розвиненим критичним мисленням, творчим 

потенціалом, вільно орієнтується в багатовекторних потоках інформації, здатна 

«виловлювати» з цих потоків найважливіші достовірні факти, вміє перетворювати 

ці факти в знання і застосовувати це знання на практиці з користю для себе і для 

суспільства.  

На зламі епох трансформація суспільства як перехід від старого до нового 

соціального порядку – процес закономірний і необхідний. Цей процес вимагає 

уваги вчених до проблем поєднання традицій та інновацій, а також зміцнення 

спрямованості на формування ціннісних орієнтацій через освіту. Висловлюючись 

образно, трансформація – процес визначення майбутнього минулим. У зв'язку  

з цим виникає ряд запитань: від якого минулого, до якого майбутнього ми 

рухаємося в освіті? Яку модель освіти маємо на сьогоднішній день? Яка модель 

освіти бачиться оптимальною для сучасного українського суспільства? Відповіді 

на ці запитання спробуємо дати нижче.  

Трансформація українського суспільства проявила себе як процес змін  

у напрямку від державного соціалізму та економіки радянського типу  

до капіталізму та ринкової економіки. Традиції вітчизняної освіти прив'язані  

до її радянського минулого, а інновації тяжіють до «капіталістичних», ринкових 

ідеалів майбутнього. Отже, необхідно розібратися: а) які сильні якості та риси 

мала система освіти за часів державного соціалізму; б) які з цих якостей і рис слід 

відкинути, а які необхідно зберігати і підтримувати, розвивати, справляючи тим 

самим опір глобалізаційним тенденціям (які можуть привести і до негативних 

наслідків); в) що саме слід запозичити у систем освіти розвинених 

капіталістичних суспільств.  

Аналіз розмаїття моделей освіти дозволяє виділити дві найбільш всеосяжні  

і такі, що кардинально відрізняються одна від одної, – Західну і Східну моделі.  
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В англомовних неєвропейських країнах (США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії) 

за основу взято Західну модель. Тут домінує індивідуальний підхід до тих,  

хто навчається, чітко простежується орієнтація на практику, навчальний заклад 

виконує не тільки освітні, а й соціалізуючі функції, сім'я розглядається, 

переважно, як носій матеріальних благ і не має іншого впливу (окрім 

матеріального) на навчальний процес. У розвинених країнах Азії діє інша модель 

освіти – Східна. Тут навчання засноване на груповому принципі, упор в процесі 

освіти робиться на академічні дисципліни, а функція соціалізації покладається 

переважно на сім'ю.  

У Європі спробували піти третім шляхом: побудувати синтетичну модель 

освіти, взявши від Західної та Східної все найкраще та найкорисніше. Проте 

критерії відбору «кращого» і «корисного» встановлювалися довільно, внаслідок 

чого, створити «нову», універсальну модель освіти так і не вдалося. Сьогодні 

кожна держава самостійно встановлює освітні пріоритети: одні тяжіють до 

західного зразку (Швейцарія, Англія та ін.), інші – до східного (Німеччина, Росія 

та ін.) [351].  

Після розпаду СРСР всі без винятку країни, які входили до його складу, 

опинилися в стані невизначеності щодо того, чи підтримувати традиції або піти 

шляхом активного впровадження інновацій, здійснення докорінних реформ. Така 

дилема стала визначальною в діяльності всіх соціальних інститутів, у тому числі  

й інституту освіти, який виявився на роздоріжжі, так би мовити, «між Сходом  

і Заходом». Слід зазначити, що проблема співвідношення традицій та інновацій  

в освіті (і не тільки) на сьогоднішній день залишається досить актуальною, 

незважаючи на чверть-віковий проміжок часу, що відокремлює нас від 

радянського минулого. Багато хто з сучасних вчених, які представляють різні 

галузі наукового знання (істориків, культурологів, політологів, філософів, 

соціологів та ін.), проявляють інтерес до проблеми, так званого, «культурного 

прикордоння». Серед останніх наукових робіт, присвячених цій проблемі, слід 

виділити праці філософського і соціально-філософського змісту В. Авер'янова,  

В. Аграновича, С. Крючкова, О. Стовби та інших. Серед українських і зарубіжних 
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соціологів, які піддавали науковому аналізу співвідношення традицій та інновацій 

у суспільствах, що трансформуються (зокрема, пострадянських), слід виділити  

М. Блінова, О. Злобіну, Т. Кочкаєву, В. Тихоновича та інших.  Питанням 

діалектичного зв'язку традицій та інновацій в освіті приділяли увагу  

М. Горчакова-Сибірська, Т. Новікова, С. Редженова та інші [1; 142; 257].  

Аналіз змісту публікацій перелічених вище та інших авторів дозволяє 

зробити висновок про досить ґрунтовну опрацьованість «традиційно-

інноваційної» проблематики, особливо стосовно культури та освіти. У своїх 

працях вчені намагаються оцінити, що саме для сучасного суспільства є 

традиційним, а що – інноваційним, наводять результати досліджень, що 

характеризують ті чи інші пострадянські країни, окремі галузі, соціальні 

інститути як більш чи менш традиційні. У той же час, має місце брак практично 

орієнтованих висновків, рекомендацій стосовно того, що конкретно слід робити, 

щоб забезпечити гармонійний зв'язок традицій та інновацій заради підтримки 

відносної рівноваги всієї соціальної системи (за рахунок збереження деяких 

традицій) і, у той же час, забезпечення соціального розвитку (за рахунок 

впровадження певних інновацій).  

У науковій педагогічній літературі є чимало робіт, які пропонують детальні 

плани, програми, методи та методики навчання, розроблені з урахуванням вимог 

сучасного соціуму. Утім, на жаль, реальних результатів застосування всіх цих  

і подібних наукових напрацювань на практиці поки що не помітно. Такі 

«прикладні» труднощі викликані, здебільшого, об'єктивними причинами  

і факторами, особливо економічними та політичними. Проте в рамках даного 

підрозділу не будемо зупинятися на їх розгляді, оскільки наше найближче 

завдання полягає в тому, щоб соціологічно відрефлексувати проблему поєднання 

традицій та інновацій у вітчизняній системі освіти, визначити пріоритети 

розвитку наукової думки щодо вирішення цієї проблеми.  

Як відомо, освіта в Україні (як окремий випадок радянської, а по суті – 

Східної моделі) історично розвивалася у протистоянні до американської (по суті – 

Західної) моделі освіти. Думка більшості експертів в області порівняльної освіти  



124 
 

є  такою, що радянська модель була «просвітницькою», у той час як американська 

– утилітарною, тобто такою, що з просвітою не має нічого спільного [327; 329; 

346; 351; 415;  433]. Орієнтиром для американської освіти в усі часи служили 

закони ринку: попиту, пропозиції, товарообміну, споживання, вигідних інвестицій 

тощо. Люди отримували освіту виключно заради того, щоб бути 

конкурентоспроможними, успішно і вигідно «продавати» свій інтелект. 

Розвинений конкурентний ринок створював диференційований платоспроможний 

попит на кваліфікованих фахівців у певних вузьких областях, що різнилися  

рівнем кваліфікації. Відповідно до цього попиту, західна, особливо американська, 

система освіти досить ефективно забезпечувала (і забезпечує) отримання 

молоддю затребуваних ринком вузьких спеціальностей і кваліфікацій [356]. 

Середньостатистичний американець не відчуває потреби в отриманні 

фундаментальних і всебічних знань, не бачить в цьому доцільності. Утилітарна 

модель освіти його цілком влаштовує. Просвітницька модель зберігається і 

розвивається переважно в секторі елітарної освіти. У відповідних навчальних 

закладах, випускники яких поповнюють ряди правлячої еліти, фундаментальні та 

всебічні знання складають основу навчальних програм [356].  

Зауважимо, що формально будь-які відхилення освітніх моделей 

відображені в навчальних програмах. Вітчизняні навчальні програми традиційно 

були орієнтовані на фундаментальність знання. В тих країнах, що взяли за 

орієнтир Західну модель освіти, навчальні програми орієнтовані на 

трансляцію/отримання прикладних знань. З початком пострадянської 

трансформації у вітчизняну систему освіти і програми навчання все активніше й 

наполегливіше впроваджуються елементи Західної моделі. Колишні програми 

навчання сьогодні піддаються жорсткій критиці, яка багато в чому  

є справедливою, утім не завжди. 

Суперечки щодо того, яка саме модель освіти є кращою – Західна чи Східна 

– мають давню історію. Американський вчений Г. Стівенсон, який проводив  

в 1960–70 рр. масштабні дослідження в галузі освіти, робить висновки, що 

свідчать на користь переваги другої [463; 522; 523]: 1) чим більш різноманітною є 
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шкільна програма, чим більш насиченим є позашкільне життя тих, хто навчається, 

тим гіршими є успіхи у навчанні; ряд базових, академічних предметів з добре 

розробленою системою викладання виявляється більш корисним ніж безліч 

«екзотичних» дисциплін; 2) головний «камінь спотикання» для американської 

системи освіти – відсутність шанобливого ставлення в суспільстві та державі до 

шкільних успіхів дітей; 3) американських батьків в якості шкільних досягнень 

їхніх дітей, у першу чергу, цікавлять спортивні успіхи, незалежність  

і самостійність у прийнятті рішень і в меншій мірі успішність у навчанні, як така.  

Відповідно до класичної Східної моделі освіти, всім навичкам життя  

в суспільстві дитина вчиться вдома, у школі вона отримує тільки академічні 

знання. Західна модель підтримує діаметрально протилежний підхід: вважається, 

що школа, в першу чергу, має навчити життю в суспільстві. З цим твердженням 

важко сперечатися, враховуючи, що навчальний заклад є одним з найважливіших 

установ соціалізації, тільки за умови, що навчання соціальним функціям 

(практикам) не перешкоджає отриманню фундаментальних знань, які тому  

і мають саме таку назву, бо забезпечують фундамент подальшого і постійного 

розвитку особистості.  

На основі порівняльних досліджень Східної та Західної моделей освіти, 

Стівенсон виносить ряд рекомендацій, яких слід дотримуватися, для того, щоб 

вийти на більш високий рівень якості освіти в Америці. По-перше, подовжити 

уроки, навчальні чверті та навчальний рік в цілому. По-друге, збільшити число 

дітей у класі та створити постійні згуртовані групи (індивідуальний підхід  

до навчання, на думку вченого, є фікцією, яка шкодить навчальному процесу).  

По-третє, звільнити вчителя від невластивих йому функцій − він повинен давати 

знання, а не бути «нянею» або «інструктором з безпеки». Стівенсон наполягав  

на необхідності введення загального освітнього стандарту для всіх шкіл і був 

упевнений, що процес навчання і якість викладання мають бути однаковими 

скрізь. Потрібна капітальна ревізія підручників і навчальних посібників, 

приведення їх до єдиного стандарту. На думку дослідника, цілком припустимим є 

те, щоб деякі школи були спеціалізованими та/або експериментальними, але 
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введення в навчальні програми цих шкіл додаткових предметів не має йти на 

шкоду трансляції й засвоєнню фундаментальних знань. Окрім того, дослідження 

Стівенсона привели його до висновку про необхідність скасування розподілу 

учнів одного класу за принципом успішності навчання на відмінників, 

«середняків» та «двоєчників», що зовні виглядає «демократично», але насправді 

дискримінує деяких учнів. На думку вченого, треба постаратися змінити 

ставлення батьків до шкільних успіхів дітей. Академічна успішність дітей 

повинна стати однією з базових цінностей в американській сім'ї.  

Стівенсон не вважає свої висновки остаточними і безперечними. І все ж 

таки, за цими висновками стоять багаторічні дослідження і факти, які свідчать про  

те, що до кінця навчання в школі американські підлітки в інтелектуальному плані 

програють не тільки азіатським одноліткам, а й учням-європейцям.  

Надмірна захопленість вітчизняної освіти західними ідеалами, а також 

інноваціями, орієнтованими, переважно, на підтримку цих ідеалів, руйнування 

залишків традиційної фундаментальності, насправді, може тільки погіршити  

її кризовий стан. В умовах ринку і відсутності попиту на цілісну особистість, 

освіта ризикує втратити частину своїх найважливіших соціальних функцій, 

особливо тих, що стосуються процесів виробництва культури і  формування 

ціннісних орієнтацій, перетворитися на бізнес з надання «освітніх послуг». У той 

же час, є очевидним, що механізми утилітарної моделі, згідно з якими освіта 

нібито підміняється специфічною «ринковою соціалізацією», в Україні, як і в 

багатьох інших пострадянських країн, не приживаються. Це відбувається, по-

перше, через не(до)розвиненість ринкової економіки, а по-друге, у зв'язку зі 

специфікою менталітету населення в цих країнах [356; 433, с. 390].  

Вітчизняна освіта, уособлена чисельними навчальними закладами, 

незалежно від їх спеціалізації та рівня акредитації, намагається будь-якими 

способами витримати конкуренцію, реагуючи на нагальні потреби різних 

економічних суб'єктів. Нажаль, такою є об'єктивна ситуація, в якій опинилася 

наша держава. Змінити цю ситуацію – значить змінити ставлення до самої освіти, 

підвищити її значення в якості термінальної, а не інструментальної цінності, в 
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тому числі й шляхом відродження деяких традицій класичної Східної моделі 

освіти. Необхідність змін інтуїтивно відчувається, усвідомлюється частково або 

повною мірою майже кожним суб'єктом освітнього процесу. Держава реагує на 

усвідомлення цієї необхідності численними реформами, наукове співтовариство – 

численними публікаціями про те, як всі ці реформи втілити в життя, та якими 

можуть бути (чи вже є ) наслідки цього втілення. І все ж  таки, сучасна освіта 

зараз як і раніше, все ще перебуває у стані кризи. 

На наш погляд, висновки Г. Стівенсона є досить суперечливими. Вони 

суперечать багатьом, цілком виправданим, гаслам сучасної освіти. Вимоги 

тотальної стандартизації програм навчання та збільшення чисельності шкільних 

класів (аж до 40 осіб) безнадійно застаріли і не відповідають викликам 

перехідного суспільства. Вони підходять для епохи модерну, проте йдуть врозріз з 

викликами прийдешньої епохи, оскільки їх дотримання ніяк не сприяє (якщо не 

сказати навпаки) розвитку творчої особистості, особистості перетворювача, яка не 

боїться змін. І все ж таки, збереження основ традиційної для нас (Східної) моделі 

освіти є тим стартовим майданчиком, від якого слід відштовхуватися, рухаючись 

вперед. Слід ретельно продумати, які саме традиції вітчизняної освіти можуть 

скласти цю основу, не створюючи при цьому загрози її занурення в стан 

ригідності, який в умовах трансформації може стати згубним. 

Відомо, що традиційна (Східна) для нашої держави система освіти мала ряд 

дуже вагомих переваг, які не відкидаються навіть найбільш затятими її 

критиками. У свої найкращі роки радянська освіта була орієнтована не на 

приватні потреби промисловості, а на потреби державного управління та 

ідеологію, яка забезпечувала ці потреби, що вимагало фундаментальної 

теоретичної підготовки. Програми середньої і вищої школи будувалися за 

енциклопедично-просвітницькими принципами, з упором на широке коло 

фундаментальних дисциплін математичного, природничо-наукового  

і соціогуманітарного циклів. Разом із засвоєнням цих дисциплін, засвоювалися  

і основні ідеологічні догми, що здійснювалося переважно за допомогою зубріння. 

Ця особливість радянської системи освіти піддається найбільш інтенсивній 
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критиці. Тим не менш, безпосередні учасники освітніх процесів того часу 

стверджують, що програми навчання неможливо було побудувати тільки з 

«ідеологічної макулатури», не включивши туди матеріалів, що представляють 

справжні вершини світової філософської думки (наприклад, праці К. Маркса та 

ін.). Загальною виразною характеристикою класичної, традиційної для нас, освіти 

є її теоретичність, спрямованість на пошук об'єктивної істини, а також 

діалектично-критичний характер. Враховуючи те, що колишній світовий порядок 

будувався на антагонізмі між соціалізмом і капіталізмом, боротьбі між 

відповідними ідеологіями, можна сказати, що вітчизняна освіта також будувалося 

на критиці основ і порядків «буржуазного» суспільства, яка далеко не завжди 

була об'єктивною, а тому сам процес пошуку приводів і необхідних аргументів 

для цієї критики сприяв розвитку критичного мислення (особливо у студентів). 

Співвідносячи складні тексти класиків наукової думки з тим, що відбувається 

насправді, ті, хто навчалися, разом з багажем знань, умінь і навичок, отримували 

здатність критично мислити, критично оцінювати дійсність, а слідом за цим  

і можливість перетворювати цю дійсність. За рахунок розвитку критичного 

мислення особистість може піднятися на ряд щаблів вище у своєму розвитку  

і уникнути ризику уподібнення «сховищу інформації». Критики радянської освіти 

називають такий ефект «побічною дією», яка була не тільки непрогнозованою, але 

й небажаною. Зростання чисельності людей з розвиненим критичним мисленням 

було невигідним радянській номенклатурі, оскільки такі люди погано піддавалися 

маніпулюванню [356]. Навіть критики радянської системи освіти відзначають, що 

радянська школа (в широкому розумінні цього слова, тобто і середня, і вища), 

дійсно, розвивала. Вона створювала той базис знань, який є вкрай необхідним 

людині для подальшого постійного інтелектуального, професійного, культурного 

зростання, саморозвитку, самовдосконалення. Прихильність класичній Східній 

(просвітницькій) моделі освіти відкривала значно більше можливостей для 

розвитку особистості, ніж вузько і прагматично орієнтована (утилітарна) Західна 

модель, яку сьогодні активно намагається перейняти вітчизняна система освіти.  
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Що ми із задоволенням запозичуємо у Західної моделі освіти? По-перше,  

це – плюралізм: ідей, думок, підходів; можливість їх безболісного спільного 

існування на правах істини. Для Східної моделі освіти подібний плюралізм був 

абсолютно неприйнятним. Вважалося, що думка, народжена на перетині безлічі 

думок, має призвести до єдності дій, відкинувши початкову плюралістичну 

оболонку. Плюралізм обов'язково має бути в сучасній освіті, інакше не буде ані 

розвитку критичного мислення, ані розвитку творчих здібностей. У зв’язку з чим 

слід вирішити завдання, пов’язане зі встановленням рамок різноманітності. 

Інакше, втрачається сенс навчання, особливо, якщо йдеться про вивчення 

«неточних» наук, засвоєння дисциплін соціогуманітарного циклу.  

По-друге, у Західної моделі освіти ми запозичуємо лібералізм і ранню 

спеціалізацію. Це, дійсно, може піти на користь, проте, знову ж таки, за однієї 

умови – якщо вже з раннього віку молода людина твердо вирішила присвятити 

своє життя певній професії, знає, в яких саме знаннях вона потребує і які науки, 

предмети, навчальні дисципліни слід засвоїти для отримання цих знань. Саме  

їх вона і обирає, відвідуючи відповідні заняття. В умовах підвищеної соціальної 

нестабільності та невизначеності, в яких перебуває сьогодні кожен член 

українського суспільства, прогнозування та планування майбутнього є складним  

завданням. Окрім того, більшість старшокласників та випускників шкіл, які 

бажають продовжити своє навчання у ВНЗ, не кажучи про молодих людей більш 

раннього віку, є вкрай незрілими ані морально, ані соціально. У більшості 

випадків мотиви вибору майбутньої професії, спеціальності, ВНЗ, факультету є 

суто матеріальними, пов'язаними з тим, «щоб після закінчення вузу, як можна 

швидше, заробити якомога більше грошей» [319, с. 387–390]. Ні здоровий глузд,  

а прагматичний розрахунок може стати основним фактором вибору більш легких 

(замість потрібних) дисциплін та менш вимогливих викладачів. Підтримуємо 

точку зору сучасного західного соціолога М. Янга, який, висловлюючи свою 

думку з приводу лібералізму в школах і університетах, зазначив, що коли 

ціннісний базис для обґрунтованого вибору несформований, вкрай необачливим 

та ризикованим може видатися надання повної свободи  вибору [530, с. 12]. 
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Підводячи підсумки, підкреслимо, що питання про те, яку саме модель 

(Східну чи Західну) слід взяти за орієнтир для розвитку освіти українського 

суспільства, що трансформується, є досить складним. Зрозуміло одне:  ані перша, 

ані друга  у чистому виді еталоном бути не можуть. З одного боку, історично 

близькою нам є Східна модель освіти, з іншого боку, приєднання до Болонського 

процесу та цілком виправдане прагнення відповідати викликам сучасної епохи, 

уводять від цієї моделі все далі й далі. З початком пострадянської  трансформації, 

у вітчизняну освітню теорію і практику все активніше і наполегливіше 

проникають елементи Західної моделі. І це нормально, оскільки відкритість 

системи для чогось нового є необхідною умовою її життєздатності. Однак 

життєздатність системи забезпечується не тільки здатністю змінюватися, але  

і зберігати базисні, ядерні підстави функціонування. Процес самовідтворення 

системи стає можливим, тільки якщо система здатна підтримувати традиції. 

Резюмуючи, позначимо орієнтири розвитку сучасної наукової думки щодо 

можливих і перспективних змін в освіті в умовах трансформується соціуму:   

1). Плюралізм, множинність (спів)існування незалежних, таких, що не зводяться 

одне до іншого форм знання, стилів поведінки тощо, в сучасній освіті  

є обов'язковим, оскільки він створює підстави для розвитку критичного мислення. 

Утім плюралізм може принести позитивні результати лише за умови 

встановлення меж множинності, інакше освіта втратить орієнтири, а разом з ними 

і здатність виконувати ряд важливих соціальних функцій (виховну, формування 

морального потенціалу та ін.). Розв’язання потребує завдання визначення цих 

кордонів; 2). Лібералізм, як відносна свобода учасників освітнього процесу від 

тотального контролю з боку держави, свобода, надана тим, хто навчається, для 

вироблення власної стратегії і тактики отримання необхідних знань і досвіду, 

також є необхідним. Така свобода обов'язково повинна мати місце в освіті, 

оскільки саме вона сприяє максимальному самовираженню, розвитку творчої 

особистості. Але з урахуванням негативних наслідків, до яких може призвести 

надмірна свобода на тлі незрілості, нестійкості ціннісної свідомості та 

мотиваційних підстав діяльності тих, хто навчається, відкритим залишається 
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питання про допустиму норму лібералізму у вітчизняній освіті в цілому, як і на 

кожному її щаблі; 3). Практична орієнтованість (впровадження практики в 

освітній процес) є необхідною, оскільки той, хто навчається має бачити, навіщо 

він це робить, як саме можуть бути застосовані отримані знання. В іншому 

випадку отримання цих знань втрачає сенс. Однак практика не повинна 

переважати над теорією, оскільки виникає загроза утилітаризму та негативних 

наслідків, описаних вище. Актуалізується пошук шляхів і методів оптимального 

поєднання в освіті теоретичного та практичного знання; 4). Теоретичне знання та 

вивчення дисциплін загальноосвітнього циклу є необхідним в освіті, оскільки 

саме воно створює фундамент постійного (само)розвитку, розширення світогляду 

тих, хто навчається. Але, як зазначалося у попередньому пункті, актуальним 

залишається питання обсягу, представленості теоретичного знання в програмах 

навчання; 5). Індивідуальний підхід є обов'язковим, оскільки тільки завдяки йому 

уможливлюється розвиток індивідуальних здібностей особистості, особистісного 

потенціалу тих, хто навчається, і, що є особливо важливим, – інтернальних 

якостей (впевненості в собі, власних силах, готовності змінювати(ся), створювати 

і перетворювати, діяти, нести відповідальність). При цьому досить високим 

залишається ризик, що в результаті надмірної захопленості індивідуальним 

підходом, система освіти сприятиме наростанню соціального егоїзму, який знайде 

вихід в антисоціальній поведінці та діяльності індивідів і груп; 6). Контакт  

з батьками тих, хто навчається, є необхідним, оскільки саме батьки для більшості 

з них є найважливішими агентами соціалізації. Тому вони повинні діяти в одній 

команді з педагогами та інститутом освіти в цілому, щоб процес соціалізації 

протікав успішно і без істотних протиріч, які можуть притупити соціально 

адаптаційні здібності особистості, «заглушити» її творчий потенціал. У той же 

час, втручання батьків в освітній процес не повинно перевищувати допустимої 

норми. В іншому випадку є ризик формування у тих, хто навчається, таких 

негативних якостей як інфантильність, безвідповідальність, нерішучість тощо. 

Питання пошуку цієї «допустимої норми» на сьогоднішній день залишається 

відкритим; 7). Для того, щоб уникнути низки можливих ризиків, пов'язаних з 
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перехідним станом  суспільства, в основу сучасної освіти має бути покладений 

ціннісно-орієнтований підхід. Освіта тільки тоді є, дійсно, освітою, а не 

«прагматичним натаскуванням», коли вона мотивується зсередини, а не 

стимулюється зовнішніми факторами (престижем професії, ВНЗ тощо) чи 

вимогами «суспільства споживання» (хоча чинити опір їм досить складно), згідно 

яким інтерес до освіти і майбутньої професії вимірюється в грошових одиницях. 

У період стрімких змін, напередодні надходження нової епохи, актуалізується 

роль освіти, яка полягає в залученні до культури, до тих культурних цінностей, 

що могли б служити стабілізуючою основою соціальної взаємодії, сприяти 

самореалізації людини як творчої, мислячої особистості, здатної критично 

оцінювати все, що відбувається, такої, що прагне діяти – міняти, перетворювати, 

вдосконалювати.  

Отже, має місце ряд незакритих питань стосовно того, що саме залишити  

в освіті, а від чого відмовитися, що слід відкоригувати, а що піддати корінним 

реформам. Критерії відбору та балансування традицій та інновацій в освіті не 

можна встановлювати довільно. Навряд чи соціологія може дати вичерпні 

відповіді на ці питання, оскільки більшість з них виходить за межі компетенції 

соціолога,  має пряме відношення до педагогіки і психології. Місія соціології 

полягає у виведенні загальних орієнтирів – принципів, на які і педагогіка,  

і психологія, та інші науки могли б спиратися у розв’язанні складних завдань, що 

стосуються не тільки поєднання традицій та інновацій, а й інших протиріч в 

сучасній освіті. Вважаємо, що для цього у соціології є все необхідне: потужна 

теоретико-методологічна база та різноманіття методів емпіричних досліджень. 

Оскільки формально відмінності між Східною і Західною моделями освіти 

відображені в навчальних програмах (куррикулумах), на наш погляд, соціологічна 

концептуалізація куррикулуму сприятиме побудові такої моделі освіти, яка стане 

основою інтеграції традицій та інновацій, навчання та виховання,  умоглядного 

теоретизування (теорій освіти) і освітньої практики (освітніх методів, методик, 

технологій) в їх спільній орієнтації на виклики сучасного соціуму. 
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Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі роботи порушуються питання про те, як змінюється 

суспільство і як ці зміни впливають на процеси, що відбуваються в освіті. 

Підкреслюється, що за своєю соціологічною суттю питання про те, як змінюється 

суспільство, і як ці зміни пов’язані з тими, що відбуваються на рівні його 

підсистем (у тому числі в освіті), належить до проблематики соціального порядку, 

яка є стрижневою, з огляду на історію розвитку соціологічної думки. Соціальний 

порядок розглядається як відносно стійка зв’язність, узгодженість між 

елементами системи суспільства (якими є соціальні дії та взаємодії), з позиції 

розкриття механізмів відтворення та перетворення, а не з позиції визначення 

важелів соціального порядку (примусу та влади, норм та цінностей, утилітарних 

установок тощо). Зміна суспільства розглядається як процес творення, 

відтворення, перетворення соціального порядку, а теоретичні моделі соціальних 

змін − як можливі форми цих процесів. Ці моделі розрізняються як: еволюційні й 

революційні (в залежності від характеру переходу з одного стану в інший);  

2) лінійні, циклічні та нелінійно-синергетичні (з позиції процесуальності та 

періодизації зміни станів); 3) холістичні та індивідуалістичні (в залежності від 

ролі індивіда (людини, особистості) у процесах соціальних змін).  

Здійснюється теоретико-методологічний синтез наукових положень про 

суспільство як динамічну соціальну систему. З опорою на праці Т. Парсонса,  

Н. Лумана, Дж. Александера, І. Валлерстайна та інших вчених, привносяться 

синергетичні ідеї в системний підхід до розгляду суспільства.  

Сучасне суспільство розглядається як нерівноважна соціальна система, яка 

змінюється за рахунок процесу редукції комплексності соціальних структур, що 

постійно відбувається. Соціальні структури, як частина інтерсуб'єктивної 

реальності, є нормативними утвореннями соціальної свідомості. Джерело 

соціальних змін криється саме в соціальній свідомості, в домінуючих в цій 

свідомості латентних підструктурах (кодах, смислах, цінностях), які інформують 

та спрямовують дії індивідів і груп, забезпечуючи тим самим життя суспільства.  
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Слідом за Дж. Александером звертається увага на недостатню вивченість 

соціальної дії, її структури, а саме внутрішніх важелів, глибинних елементів, які 

складають основу дії, але залишаються без уваги соціологів. Внутрішню 

(невидиму) наповненість соціальної дії утворюють два контексти – культурний і 

психологічний, представлені символами, смислами, кодами. Ці контексти 

формують випадковість дії. Випадкові дії, що накопичуються, виводять систему з 

рівноважного стану. (Макро)соціальні зміни розглядаються як сукупний результат 

індивідуальних і групових відхилень (флуктуацій), що беруть початок на 

мікрорівні соціальної взаємодії, на рівні латентних елементів дії. Отже, 

соціальний порядок сучасного високо динамічного соціуму постає як вкорінений 

в ментальних пластах соціального − в колективних когнітивних і символічних 

утвореннях, згідно з якими відбувається індивідуальне приписування значень  

і смислів подіям і ситуаціям і, як наслідок, координація поведінки індивідів.  

Такий висновок конкретизуються по відношенню до сучасного українського 

суспільства. При цьому, під «сучасністю» мається на увазі не «модерність»,  

а відповідність теперішньому часу. Соціальний порядок сучасного суспільства, як 

високо динамічного, – це порядок самоорганізації. Здатність до самоорганізації є 

необхідною умовою життєздатності високо динамічних систем. Всі сучасні 

суспільства відрізняються одне від іншого ступенем самоорганізованості 

соціального порядку, який є тим вищим, чим більшою є міра причетності 

дорослих дієздатних членів суспільства до вироблення та прийняття рішень, 

обов'язкових для виконання всіма членами суспільства. Розвиток України як 

одного с сучасних суспільств висуває на перший план проблему встановлення 

самоорганізаційного соціального порядку. Для того, щоб визначити перспективи 

такого встановлення, що, власне, і призведе до справжньої (не декларативної) 

демократії, здійснюється звернення до більш детального розгляду тих змін, що  

відбуваються в Україні. Ці зміни позначаються терміном «трансформація», який 

характеризує високу ступінь нерівноважності системи, що переходить від старого 

до нового соціального порядку, за відсутності більш-менш виразних обрисів 

нового. Такий стан системи супроводжується значним послабленням впливовості 
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соціальних інститутів. Встановлення єдиного сталого інституційного порядку є 

неможливим. Встановлюються чисельні соціальні порядки, які утворюються та 

перетворюються соціальними практиками. Соціальна практика є формою 

реалізації інституту. Зміна типових способів поведінки індивідів веде до 

трансформації соціальної практики, що не змінює інститут, але впливає на 

реалізацію його функцій. Отже в аспекті концептуалізації взаємодії суспільства та 

освіти, останню можна розглядати як особливу соціальну практику, що 

передбачає створення специфічних комунікацій і взаємодій, способів узгодження 

і оформлення соціальних смислів і дій, в межах яких формуються певні габітуси, 

які є породженням цієї практики, але в той же час і самі породжують практики 

індивідів і груп. Виникає питання, які саме габітуси має породжувати освітня 

практика, з орієнтацією на виклики сучасного соціуму? Щодо українського 

суспільства, в ракурсі його демократизації як процесу встановлення 

самоорганізаційного соціального порядку, відповідь формулюємо на користь 

габітусів «свободи і творчості» (як їх називав П. Бурдьє). В такому ракурсі 

свобода осмислюється через призму автентичності ідентичності, тобто коли 

людина вчиняє і діє властивим для неї чином, а її дії залежать від її внутрішнього 

«центру», а не від зовнішніх умов (інтернальний локус контролю). 

Залежність змін, що відбуваються в освіті, від змін в суспільстві 

виражається у прив'язці специфіки освітніх практик до певного типу суспільства. 

У зв’язку з цим аналізу піддаються дві протилежні за суттю моделі освітніх 

систем − Східна і Західна, що відрізняються специфікою освітніх практик і, як 

наслідок, характеристиками габітусів, породжуваних цими практиками. Аналіз 

освітніх практик, які відповідають цим моделям показав, що жодна з них, в 

чистому виді, не продукує тих габітусів, які відповідали б сучасному високо 

динамічному суспільству.  Відмінності між цими моделями відображені  

в навчальних програмах (куррикулумах). Соціологічна концептуалізація 

куррикулуму дозволить з'ясувати, якою саме має бути освітня практика, щоб 

продукувати свободні і творчі габітуси. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕНДЕНЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В ОСВІТІ  

ТА ЇХ СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ 

 

2.1. Соціологія куррикулуму як методологічна основа управління 

змінами в освіті та створення підґрунтя змін у суспільстві  

 

Традиційною для соціології є конкретизація ролі освіти в процесах зміни 

суспільства через виконання нею (як соціальним інститутом, підсистемою 

суспільства) ряду соціально значущих функцій. Існує велика різноманітність 

підходів, що по-різному визначають набір цих функцій та їх ієрархію за критерієм 

значущості для суспільства. Можна виділити наступні ядерні функції, що 

представляють собою універсальні константи освіти:  

− соціально-економічні (підготовка до трудової діяльності нового покоління 

фахівців, представників різних професій та ін.);  

− соціалізації (включення особистості в соціальні стосунки та відносини, 

долучення до норм і цінностей суспільства тощо);  

− соціальної інтеграції та диференціації (долучаючи до єдиних цінностей  

і норм, освіта створює підставу для узгодженості дій, об'єднання (інтеграції) 

людей в різні соціальні групи і в той же час розділення (диференціації) по групах. 

На думку відомого російського дослідника проблем освіти Ф. Р. Філіппова, саме 

цей інтеграційно-діференційний механізм стримує суспільство від руйнування і 

сприяє його розвитку [377, с. 23];  

− структуролізації
23

 (термін «структура» говорить про кінцеву мету даної 

функції освіти, а термін «роль» − про те, за допомогою чого реалізується ця 

функція [410, с. 107]);  

− соціальної мобільності (освіта забезпечує вертикальне та горизонтальне 

переміщення індивідів і груп в соціальному просторі);  

                                                           
23

 Термін «структуролізація» вперше був вперше застосований д. соціол. наук  

Н. Шароновою на «Круглому столі з проблем освіти і соціології освіти», що проводиться 

Інститутом соціології РАН у 2003 р. 
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− соціальної селекції, заснованої на принципі меритократії (мається на увазі, 

що саме інститут освіти забезпечує справедливий відбір індивідів, найбільш 

придатних для посідання тих чи інших соціальних позицій, з опорою на їх 

схильності та здібності, але не за ознакою соціального походження і не за 

принципом соціального примусу);  

− гуманістичні (розвиток особистості, підвищення рівня її культури, 

формування системи відповідних якостей).  

Як відомо, освіта виконує і ряд латентних функцій: звільнення (на деякий 

час) батьків від необхідності доглядати за дітьми; формування кола спілкування, 

мереж зв’язків, які нерідко зберігають значення протягом всього життя та інші. 

Кумулятивний ефект від виконання освітою всіх цих функцій полягає, на 

думку деяких вчених, зокрема О. Осипова [253], в підтриманні взаємозв'язку між 

особистістю і суспільством для зміцнення цілісності останнього як соціальної 

системи. Досягнення цілісності стає можливим за рахунок того, що всі функції 

освіти, по суті, «працюють» на виробництво культури та соціальної структури, що 

є надзвичайно важливим для підтримки життєздатності суспільства як соціальної 

системи. Адже згідно з висновками, до яких ми прийшли в першому розділі 

дисертації, суспільство змінюється за рахунок постійної редукції комплексності 

соціальних структур, а джерело кардинальних соціальних змін криється  

в латентних підструктурах, які мають безпосереднє відношення до культури − 

цінностях і смислах, що направляють дії індивідів і груп, регулюють людську 

поведінку, а разом із тим і процеси, що відбуваються у суспільстві.  

Нажаль, результати численних досліджень, проведених в останні роки  

в Україні, а також країнах ближнього і далекого зарубіжжя, свідчать про те, що  

з більшістю своїх функцій освіта сьогодні не справляється: вона не задовольняє 

вимоги ринку праці, не формує ціннісні установки, не соціалізує особистість до 

стану соціальної зрілості, не виступає гарантом соціальної мобільності, 

«соціальним ліфтом», не забезпечує справедливої соціальної селекції, заснованої 

на здібностях і (в останні роки спостерігається не тільки помітне відтворення 

через освіту соціальної нерівності, а й посилення поляризації), тобто не 
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справляється із завданням вирівнювання шансів та низкою інших своїх завдань 

[20; 34; 46; 73; 89; 127; 341].  

Виходить, що освіта не функціонує, а, скоріше, дисфункціонує. Тому кризу 

освіти, про яку так багато говорять і пишуть в останні роки, з соціологічної точки 

зору, можна розглядати як дисфункціональність всієї освітньої системи. Базисною 

причиною дисфункціональності є протиріччя між постійно наростаючою 

динамікою соціальних процесів і природною консервативністю освіти.  

Як наслідок − невідповідність результатів освітнього процесу очікуванням 

індивіда та суспільства. Розв’язання цього  протиріччя багато в чому залежить від 

розвитку соціологічної теорії та методології освіти, з урахуванням постійної 

мінливості сучасного світу.  

На наш погляд, мета будь-якої наукової праці з проблематики освіти 

полягає не стільки в констатації і без того очевидної кризи, скільки в поясненні 

того парадоксу, з яким ця криза пов'язана. Парадокс тієї ситуації, яка сьогодні 

склалася у вітчизняній освіті, полягає в тому, що, з одного боку, спостерігається 

значне послаблення зв'язку між рівнем освіти і можливістю успішного 

працевлаштування; зниження якості освіти та поширення корупції в освіті тощо.  

З іншого боку, має місце «освітній бум» − всі критикують освіту, особливо вищу, 

але всі хочуть її отримати. Постає питання: чому так відбувається? Це питання є 

досить складним, щоб дати відповідь на нього без попереднього проведення 

масштабних досліджень. Очевидним є те, що освіта сьогодні функціонує зовсім 

інакше, ніж, приміром, двадцять років тому. Як ми писали в першому розділі 

дисертації, такі зміни у функціонуванні освіти пов'язані зі змінами, що 

відбуваються в суспільстві. Там же ми прийшли до висновку, що занадто висока 

динаміка соціуму занурює його як систему в стан нерівноважності. Перебування в 

такому стані суттєво послаблює вплив інститутів на (взаємо)дії акторів 

мікрорівня, у той час, як суб'єктність цих акторів, їх здатність впливати на 

соціальні процеси зростає. Тому в рамках другого розділу дисертації, 

розглядаючи можливі зміни в освіті, як підґрунтя змін в суспільстві, в об'єктиві 

нашої уваги буде, переважно, мікрорівень соціальної взаємодії. Оскільки механізм 
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глибинних соціальних змін запускається саме з мікрорівня соціальної взаємодії, а 

можливість активного включення освіти в цей процес визначається її здатністю 

впливати на мікрорівень, формуючи особистість, що володіє якостями (в тому 

числі й інтернальними), які підсилюють її суб'єктність, сприяючи нарощуванню 

та розкриттю її діяльнісного потенціалу.  

У суспільстві, що трансформується, в якому виразно проявляються ознаки 

постмодерну, освіта з інструменту формування особистості, структурованого за 

зовнішнім принципом (таким як, наприклад, соціальне замовлення), стає таким 

собі автономним простором, самостійним соціальним феноменом, що детермінує 

спектр можливих варіантів розвитку соціальної реальності. Позитивний вектор 

соцієтальної трансформації буде взятий в тому випадку, якщо освіта вийде на 

новий якісний рівень, досягнутий в результаті неогуманістичної трансформації 

традиційних функцій освіти. Саме освіта має допомогти людині й людству 

відповісти на виклики нової епохи. Український вчений і державний діяч  

В. Г. Кремень [179, с. 7] ці відповіді бачить у наступному:  

− у необхідності забезпечити високу функціональність людини в умовах, 

коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна 

поколінь людей; система освіти має знайти раціональні схеми співвідношення 

лавиноподібного розвитку знань та людської здатності творчо їх засвоювати;  

− у забезпеченні оптимального балансу між локальним і глобальним для 

того, щоб людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії 

соціуму, що глобалізується, була здатною жити і діяти в цьому соціумі, нести 

частину відповідальності за нього;  

− у досягненні високого рівня демократизації та гуманізації суспільства; 

освіта має формувати, на індивідуальному та загальносоціальному рівнях, 

ставлення до людини як найвищої цінності, сприяти реалізації права кожної 

людини залишатися собою у відповідності зі своїми природними задатками;  

− у розвиненні у людини здібностей до свідомого й ефективного 

функціонування в умовах ускладнення відносин у суспільстві, яке глобалізується, 

інформаційному, а в майбутньому – «знанієвому» суспільстві; йдеться, 
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насамперед, про здібності постійного поповнення власних знань, умілого 

володіння інформацією, орієнтації в інформаційних потоках, про перетворювальні 

(креативні) здібності;  

− в культивуванні у особистості поглядів і установок, які базуються на 

принципах толерантності, загальнолюдських цінностях і національних традиціях.  

Виникає питання: що конкретно потрібно міняти в освіті, щоб забезпечити 

таку реакцію на виклики сьогодення і майбутнього? Відповідь експертів 

представимо в наступних пунктах, кожен з яких є похідним від попереднього 

[132; 133; 179; 194; 254]: 1) з урахуванням вимушених і неминучих змін 

концептуально-змістовної основи розвитку суспільства, слід посилити науковий 

пошук найбільш оптимальних варіантів розвитку суспільства, інтенсифікувати 

розробку методологічно адекватних концепцій (розвитку) освіти; 2) необхідно 

кардинально змінити зміст і методи освіти, навчальні програми і державні 

стандарти освіти, переорієнтувати їх на проблемно орієнтоване навчання, яке 

базується на методології когнітивного розвитку, розвитку критичного мислення 

та творчого потенціалу особистості; 3) потрібно здійснити широкомасштабну 

підготовку та перепідготовку викладацьких кадрів; внести суттєві корективи у 

зміст педагогічної освіти в цілому.  

Згідно з представленим вище переліком, запровадження необхідних заходів 

щодо зміни освіти з метою реагування на виклики нової епохи, потребує від 

сучасної науки розробки міждисциплінарних підходів. Платформою 

міждисциплінарної взаємодії щодо вирішення актуальних проблем освіти, за 

нашим стійким переконанням, може стати саме соціологія як наука, в рамках якої 

уможливлюється створення загальних орієнтирів для визначення кордонів та меж 

досліджуваних явищ і принципових зв'язків між ними та всередині них, 

конструювання структурної і функціональної (освіта як соціальний інститут, 

соціальна система), а також діяльнісної (освіта як процес комунікації) моделі 

освіти [254, с. 126; 402, с. 273].  

Входження в нову епоху, як би ми її не назвали (постмодерн, новий модерн, 

постпостмодерн тощо) вимагає від соціології, як і від педагогіки, психології, 
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філософії освіти та інших наук, зміни мови освіти, а розвиток соціологічної теорії 

освіти потребує пошуку нових «засобів» опису та пояснення сучасних соціальних 

реалій і механізмів включення індивіда в суспільство через освіту. Волає до 

оновлення інструментарій сучасної соціології, понятійний ряд, за допомогою 

якого описуються процеси, що відбуваються в освіті та пов'язані з освітою.  

З урахуванням нерівноважності стану сучасного соціуму, текстуальності  

і дискурсивності соціальної реальності, цей ряд сьогодні потребує розширення за 

рахунок включення в нього таких понять, як самоорганізація, відтворення, смисл, 

дискурс, код та інших. Погодимося з англійським соціологом М. Янгом, який 

стверджує, що на перше місце в сучасних дослідженнях освіти слід поставити 

питання про диференціацію, структурування і стратифікацію знанієвих структур  

в освіті (тих чи інших дисциплін, предметів, тем, що входять до структури та 

складають зміст навчальних програм). Відповідь на це питання дозволить 

розібратися в тому, що саме і як саме відбувається в освіті, розкрити, описати  

і пояснити механізм відтворення культури та соціальної структури через освіту. 

Для цього, на думку М. Янга, з яким ми повністю солідарні, необхідним є поворот 

соціології до питань навчальних програм і того знання, яке вони містять. Вчений 

пропонує розвивати окремий напрямок соціології, визначаючи його як «соціологія 

куррикулуму» (соціологія навчальних програм). Розвиток даного напрямку 

допоможе знайти ефективні рішення щодо попередження тих негативних 

наслідків, до яких можуть призвести такі тренди перехідного стану суспільства, 

як дистанціювання та віртуалізація, «знецінення» загальнолюдських цінностей  

і багато інших, описаних нами в попередньому підрозділі дисертації. Підхід до 

організації освітнього процесу, що розробляється західними вченими в рамках 

соціології куррикулуму, на наш погляд, є актуальним, містить потенціал 

виведення вітчизняної освіти на новий, більш високий рівень якості.  

Вважаємо за необхідне звернути увагу на один ключовий момент у розвитку 

сучасної соціологічної теорії освіти, який на сьогоднішній день українськими 

соціологами ігнорується. Річ у тім, що невідповідність результатів освітнього 

процесу вимогам та очікуванням кожного індивіда і суспільства в цілому можна 
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розглядати як результат фундаментальної несумісності тих знань, які містяться  

в навчальних програмах, та знань, які дійсно знадобляться випускникам 

навчальних закладів у їх практичній діяльності. З цього приводу підтримаємо 

позицію М. Янга, відображену наступним висловленням: «Мислити про освіту, 

яка є процесом накопичення, трансляції та отримання знання, не звертаючись до 

питань самого знання − значить мислити вкрай поверхово й примітивно» [530,  

с. 3]. Ще один, не менш відомий, англійський вчений Б. Бернстайн зазначив:  

«... Я, звичайно, не заперечую, що педагогічна комунікація передає структури 

домінування, зовнішні по відношенню до неї самої... Але мене цікавить питання 

про те, якими є ті засоби, за допомогою яких відбувається ця передача... В якості 

такого засобу виступає структура педагогічного дискурсу» [31, с. 11]. Саме ця 

структура, на думку вченого, має стати об'єктом сучасного соціологічного 

теоретизування, як і емпіричних досліджень проблем освіти.  

Особливість освіти полягає в тому, що це − цілеспрямований  

і контрольований процес. У зв'язку з тим, що інститут освіти є найбільш державно 

керованим інститутом соціалізації, на нього завжди покладали і покладатимуть 

тягар компенсації соціальних дефектів інших, більш спонтанних і менш 

керованих інститутів соціалізації, таких як, наприклад, сім'я та ЗМІ. Крім 

спонтанної передачі соціального досвіду і знань суспільство виробило способи 

інституціоналізації цього процесу, які є, в той же час, способами 

«інституціоналізованого соціокультурного відтворення», як пише один з 

російських вчених Г. Герасимов [82, с. 87−88]. У такому ракурсі освіта може 

розглядатися як інститут, який направляє процеси соціалізації й трансляції 

знання, що робиться за допомогою навчальних програм. Завданням соціології є не 

просто критика результатів такої «направляючої» діяльності, а пошук механізмів, 

за допомогою яких цю діяльність можна зробити більш ефективною, соціально 

корисною, активно підключившись до процесу управління цією діяльністю. 

Зокрема, найважливішими питаннями, що потребують відповідей саме від 

соціології, є питання про те, які саме види знання мають складати навчальну 

програму і як зробити так, щоб ці знання були доступним для більшості, а не 
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тільки для «обраних» (чий культурний та інтелектуальний рівень максимально 

наближений до «культури» навчальних програм).  

Доцільність звернення соціології до проблематики навчальних програм, 

того знання, яке за їх допомогою транслюється, способів і методів трансляції, 

пояснюється необхідністю інтеграції теорії освіти та освітньої практики, 

забезпечення їх взаємодії. Будь-яка програма створюється з метою управління, а 

точніше, з метою формалізації та регламентації процесу управління, його 

заданості на конкретний результат. У звичному розумінні навчальна програма − 

це державний нормативний документ, яким визначаються цілі навчання, зміст 

навчання і вимоги до підготовки тих, хто навчається; навчальне видання, яке 

визначає зміст, обсяг, порядок вивчення і викладання навчальної дисципліни  

(її розділу або окремої частини). Дотримання навчальних програмам − обов'язкова 

вимога держави та відповідних органів влади до всіх без виключення закладів 

освіти. За ступенем засвоєння навчальної програми тими, хто навчається, 

визначається об'єктивний рівень їх освіти, робиться висновок про готовність їх 

переходу до наступного освітнього рівня. Коли всю програму навчання пройдено, 

і державна перевірка підтвердила, що людина, яка пройшла цю програму, засвоїла 

її на достатньому рівні, цій людині видається відповідний документ (свідоцтво, 

диплом), що свідчить про закінчення навчання.  

Однак освітня діяльність навчального закладу виходить за межи всього 

того, що зазначено в спеціальних документах. На сьогоднішній день твердження 

про те, що освітній процес об'єднує в собі як навчання, так і виховання, не 

ставиться під сумнів. В англійській мові ці два процеси позначаються одним 

словом − «education». Можливо, саме тому в зарубіжній педагогіці та соціології 

відсутнє таке поняття, як «навчальна програма». Замість нього вживається слово 

«curriculum». Поняття куррикулуму має більш широкий зміст, ніж поняття 

«навчальна програма», до речі, сенс власне соціологічний, який розкриває 

справжню соціальну сутність освіти. Найбільш вдало та влучно, на наш погляд, 

соціологічне визначення куррикулуму сформульоване сучасним німецьким 

вченим, доктором порівняльної освіти С. Браславськи [50]. Доповнивши це 
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визначення, куррикулум будемо трактувати як суспільної угоду між індивідом, 

суспільством, державою та фахівцями в галузі освіти щодо курсу навчання, який 

повинна пройти людина в певний період свого життя. При цьому під суспільною 

угодою розуміємо не стільки певний правовий акт, а непроголошуваний договір 

між людьми, відповідно до якого, одна «сторона» дає добровільну згоду щодо 

правил, за якими нею буде керувати інша «сторона». Від цього обидві сторони 

отримують вигоду: «керуюча сторона» стає гарантом дотримання певних прав 

«керованої сторони», в обмін на це перша отримує гарантію виконання другою 

своїх обов'язків. Інститут освіти, як і будь який інший інститут, певним чином 

підпорядковує своїм правилам діяльність індивідів і груп. При цьому він гарантує 

реалізацію права на освіту: забезпечує освітній процес, видає відповідні 

документи тощо. В обмін на таку гарантію індивіди, які прагнуть отримати освіту, 

готові відмовитися від частини своєї особистої свободи, тобто дають згоду 

підкорятися правилам, приписуваними інститутом освіти. Відомий французький 

економіст та соціолог П. Ж. Прудон звертає увагу, що суспільний договір може 

укладається не тільки між державою та її громадянами, а й між самими 

громадянами. Саме за рахунок цього суспільство існує як цілісна система. 

Куррикулум визначає: а) кому і коли вчитися; б) навіщо вчитися;  

в) що вчити; г) де вчитися; д) як вчитися, е) з ким вчитися, а також встановлює 

зв'язки між цілями освіти і повсякденним життям в навчальних закладах.  

За допомогою куррикулуму здійснюється управління не тільки навчанням, але  

й процесами, які виходять за межі навчальної діяльності − соціальними 

процесами, такими як відтворення культури, відтворення соціальної структури, 

нерівності (майнової, гендерної та ін.), відтворення відносин панування/ 

підпорядкування, здійснення соціального контролю [31, с. 7; 56, с. 8].  

На сьогоднішній день поняття «куррикулум» знаходиться в процесі 

оновлення й уточнення. В цілому робіт, присвячених куррикулуму, досить багато, 

проте всі вони переважно зарубіжного походження. Що стосується 

пострадянських країн, то перегляд наукових праць, присвячених питанням 

організації навчальних програм (куррикулумів), показує нерівномірну 
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зацікавленість цими питаннями. За розробку куррикулумів активно взялися 

Азербайджан і Молдова, а, приміром, Україна і Росія менш активні в цьому 

відношенні. Крім того, слід зазначити, що серед авторів робіт, присвячених 

куррикулуму, які написані на території колишнього СРСР, соціологи відсутні.  

У той час, як в сучасній західній соціології ситуація зовсім інша, там соціологи 

дуже активно займаються дослідженням куррикулуму, що вилилося, як ми вже 

писали, у створення окремого напряму соціологічної думки.  

У деяких пострадянських країнах куррикулум пов'язують виключно  

з розвитком національної концепції освіти, розглядаючи його як основну частину 

і гарант успіху реформ національної освіти [58; 308]. При цьому, йдеться про 

реформи, покликані позначити остаточне відмежування сучасної освіти від моделі 

радянського періоду. І реформування, і модернізація − цілеспрямовані зміни  

в освіті, які впроваджуються з метою приведення її стану у відповідність до вимог 

та викликів сучасності. Структурні поновлення куррикулуму можуть 

розглядатися як такі, що спрямовують і інтенсифікують процеси змін.  

Для того щоб реагувати на постійні досить швидкі зміни соціальної 

реальності та процеси стрімкого «старіння» знання, освітні стандарти мають бути 

гнучкими. Багато хто з сучасних експертів освіти вважає, що із введенням  

в пострадянську освітню практику куррикулумів, із заміною куррикулумом 

традиційної навчальної програми, уможливлюється забезпечення цієї гнучкості. 

Така точка зору не є безпідставною, утім справжня сутність куррикулуму не 

усвідомлюється повною мірою. Як правило, поняття «куррикулум» вживається 

для того, щоб показати відмінності застарілої традиційної навчальної програми та 

програми «інноваційної», складеної за новим зразком. У цілому ж ситуація є 

такою, що одні експерти у сфері освіти наполягають на проведенні розмежування 

між традиційною програмою навчання та «інноваційним» куррикулумом, 

висловлюючись негативно в бік «однотипної» і «скутої» радянської моделі освіти, 

в той час, як інші використання терміну «куррикулум» вважають категорично 

неприйнятним, розглядаючи його як безглузде запозичення.  
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На наш погляд, такі категоричні трактування куррикулуму не  

є правомірними. Вони є наслідком нерозуміння його істинної соціальної сутності, 

що полягає, як ми підкреслювали вище, у взаємозв'язку особистості, освіти та 

суспільства. Можливо, таке нерозуміння пов'язане з тим, що серед наших 

співвітчизників, які досліджують куррикулум, замало соціологів – представників 

тієї науки, предметне поле якої вибудовується саме на такому взаємозв'язку. 

Дефіцит наукових напрацювань з питань навчальних програм (куррикулумів)  

у вітчизняній соціології, волає до вивчення досвіду, накопиченого за кордоном  

і, можливо, часткового запозичення цього досвіду, що, на наш погляд, є тим 

запозиченням, яке допоможе сучасним соціологічним дослідженням освіти, як 

теоретичним так і емпіричним, вийти на новий рівень пояснення тих проблем, які 

існують в освіті, щоб, на цій підставі, визначити шляхи їх подолання. 

Досліджуючи та пропонуючи наукове визначення куррикулуму, західні 

соціологи переконують наукове співтовариство у тому, що освітній процес не 

пов'язаний лише з професійно-трудовим майбутнім тих, хто навчається. Зміст 

цього процесу складають не тільки професійні знання, але і певні культурні 

смисли, які транслюються за допомогою складних комунікаційних процесів, що 

протікають в освіті. З позиції західної соціології куррикулуму, в системі освіти 

(зокрема вищої) розгортаються такі стратегії, реалізація яких може сприяти (чи не 

сприяти) породженню актора, здатного реконструювати соціальну реальність, в 

яку йому належить увійти. Тому зарубіжні представники цього напрямку 

соціологічної думки, здебільшого, є прихильниками конструктивістських ідей. 

Такі уявлення черпають життєву силу з наукових праць П. Бергера і Т. Лукмана та 

найбільш яскраво проявляються в працях представників критичної та некласичної 

соціології освіти (С. Боулза, П. Бурдьє, Г. Гінтіса, М. Еппла та ін.). Ці вчені 

піддають критиці саму систему освіти, соціальний устрій, політиків, педагогів за 

те, що через освіту відбувається соціальна дискримінація, відтворюється  

і посилюється соціальна поляризація [30; 56; 445; 446; 460].  

Центральною ідеєю представників критичної соціології освіти є ідея зміни 

соціального порядку, який пригнічує, що має відбутися за допомогою освіти, яка 
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покликана активізувати, «суб'єктивувати» індивіда. Точніше, зміна соціального 

порядку починається зі змін на рівні свідомості індивідів, але тільки за умови, що 

такі зміни будуть односпрямованими, та матимуть масовий характер. 

Односпрямованість і масовість досягається за рахунок освіти − тієї соціальної 

системи, того соціального інституту, через «жорна» якого сьогодні проходить 

практично кожна людина. Подібні ідеї в соціології нерідко мають революційний 

підтекст, про що ми ще будемо писати в одному з наступних підрозділів,  

і висувають на перший план ряд ключових питань, відповіді на які можуть 

наблизити до розуміння, що саме потрібно сучасній освіті для гармонійного 

входження в нову епоху: 1). Яке знання має переважати в навчальних програмах: 

теоретичне (відповідно до просвітницької Східної моделі освіти), практичне 

(відповідно до утилітарної Західної моделі освіти), або ж потрібно шукати шляхи 

оптимального суміщення теорії та практики, традицій та інновацій у вітчизняній 

освіті? 2). Якими мають бути ефективні механізми трансляції знання у високо 

динамічному соціумі з ознаками постмодерну?  

З урахуванням описаних в попередньому розділі особливостей постмодерну 

як прийдешньої епохи, слід звернути увагу на ті соціологічні теорії, які 

розкривають комунікаційну сутність освіти, дискурсивність і текстуальність 

освітнього простору як місця трансляції/отримання знання. Зокрема, вважаємо 

доцільним звернутися до наукових напрацювань декількох зарубіжних вчених, 

погляди яких лягли в основу розвитку соціології куррикулуму, а саме йдеться про 

П. Фрейре, П. Бурдьє та М. Еппла (представників критичного та некласичного 

підходів до розгляду освіти), М. Янга та Б. Бернстайна (представників соціології 

куррикулуму). В рамках даного підрозділу ми в загальних рисах опишемо ідеї цих 

вчених і в подальшому неодноразово будемо на них посилатися. Обґрунтовуючи 

нашу зацікавленість роботами саме цих вчених, вважаємо за необхідне 

підкреслити наступне: по-перше, жоден з них не впадає в крайнощі наукового 

теоретизування і не доводить зміст своїх робіт до рівня «наукової фантастики»,  

всі освітні процеси та явища, що описуються та аналізуються ними (причому, 

зовсім по-різному), знаходять підтвердження в сучасній освітній практиці; по-
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друге, за допомогою основних положень цих робіт, виведених з досвіду західних 

капіталістичних суспільств і відповідних (утилітарних) систем освіти, дуже добре 

описують ту ситуацію, яка склалася в суспільстві та освіті сучасної України; по-

третє, незважаючи на відмінності, деякі положення можуть бути розглянуті як 

такі, що доповнюють одне інше, і виступити в якості підстави для створення такої 

концепції взаємодії суспільства та освіти, яка послужить теоретичною основою 

для побудови дієвої моделі освіти, такої, що відповідає умовам високо 

динамічного соціуму.   

Критик освіти, бразильський соціальний педагог і психолог П. Фрейре, 

переконаний у тому, що освіта сприяє затвердженню соціального порядку,  

який пригнічує. Свою теорію освіти він вибудовує на положеннях 

конструктивізму, ключовим з яких є наступне: реальність така, якою її бачать 

люди. Вчений наполягає на тому, що змінити суспільство можна тільки за 

допомогою «критичної інтервенції в дійсність». Критичну інтервенцію в дійсність 

визначимо як втручання (вторгнення), що змінює (порушує) існуючий соціальний 

порядок та відбувається за рахунок зростання числа індивідів, здатних критично 

аналізувати, оцінювати, переосмислювати соціальні відносини і власну роль у цих 

відносинах. Вона починається з формування критичного мислення в освіті [383]. 

Разом із розвитком критичного мислення відбувається визрівання соціальної сили 

індивідів і груп, міцнішає здатність до перетворення соціальної реальності.  

Французький соціолог-постмодерніст П. Бурдьє, як і П. Фрейре, у своїх 

роботах акцентує увагу на тому, що повноправними суб'єктами побудови 

навчальних програм (куррикулумів) є елітні групи. Прикриваючись гаслами 

народної освіти, вони розробляють і втілюють в життя такі програми освіти, які 

формують габітуси «пристосування», а не «свободи і творчості», обмежуючи тим 

самим суб'єктність представників нижчих верств соціальної піраміди, 

побоюючись, що останні можуть досягти вершин цієї ієрархії та посісти 

«насиджені» елітні місця. Бурдьє критикує існуючий соціальний порядок і 

систему освіти, яка його підтримує, та пише про здійснення в освіті (і через 

освіту) символічного насильства. Вчений наполягає на розвитку «дослідницької 
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педагогіки» як засобу боротьби з цим насильством. Однак, спираючись на 

особистий досвід участі в управлінні освітою, вчений підкреслює, що 

впровадження будь-яких змін в освіту, особливо тих, в яких не зацікавлена 

правляча еліта, є вкрай важким процесом, оскільки сам інститут освіти є занадто 

неповоротким та перебуває під постійним пильним наглядом держави і влади, 

представники якої, як правило, знаходяться в опозиції до народу. Тому змінити 

освіту, переорієнтувавши її на інтереси народу, неймовірно складно.  

Більш оптимістична точка зору стосовно функціонування інституту освіти 

відрізняє західного теоретика освіти М. Еппла. В одній зі своїх останніх 

публікацій, яка вийшла в світ у 2013 році, вчений нагадує про те, що інновації  

в освіті не завжди можуть бути прогресивними і корисними для основної маси 

людей. І все ж таки, він робить вельми оптимістичні висновки, наводячи приклади 

з освітньої практики, які свідчать про те, що завжди існували й існують способи 

сказати «ні» у відповідь на твердження «альтернативи не існує» [445, с. 54]. На 

думку М. Еппла, завжди були і є перспективи комбінованої політики фахівців  

у сфері освіти, права та соціальної політики, лідерів громадянських об'єднань 

тощо, спільна і координована діяльність яких може змінити ситуацію в 

суспільстві на користь соціальної справедливості. Роль фахівців у сфері освіти 

вчений вбачає у тому, щоб пропонувати варіанти розширення впливу освіти на 

процеси соціального відтворення, способи опору спробам представників вищих 

верств забезпечити своє закріплення на привілейованих соціальних позиціях за 

допомогою освіти, через укорінення нерівності в освіті. У цьому ми повністю 

солідарні з М. Епплом, який протягом всієї своєї наукової діяльності зберігає 

оптимізм щодо перспектив реконструювання навчальних програм таким чином, 

щоб вони працювали на вирівнювання шансів успіху в освіті, а разом з тим і 

шансів на вертикальну соціальну мобільність вихідців з різних верств суспільства.  

Погодимося з М. Янгом, який цілком справедливо зазначає, що, незважаючи 

на об'єктивність і правомірність тих ідей, які, за ініціативи М. Еппла, набули 

поширення, злившись в єдиний критичний підхід до розгляду навчальних 

програм, цей підхід не став чимось більшим за критику існуючої системи освіти. 



150 
 

 

Це трапилося тому, що такий підхід не мав в якості підстави теорії пізнання. Його 

представники не знали, куди рухатися далі. Вони критикували освіту, виявляли  

її недоліки, але всі міркування щодо перспектив розвитку освіти обмежувалися 

або песимістичними висновками про неймовірність встановлення справедливості 

(в освіті й через освіту), або оптимістичними твердженнями без достатньої 

аргументації. Переважна більшість критичних теорій освіти ґрунтується на 

конструктивістських ідеях. Фахівці, що наголошують на недосконалості як цих 

теорій, так і, власне, конструктивізму, підкреслюють, що визначення 

взаємозв'язку знання, освіти і процесів, що відбуваються в суспільстві 

(диференціаційних, ідентифікаційних та ін.), слід починати з виявлення ставлення 

людини до світу, частиною якого вона є, і символів, які вона використовує, 

сприймаючи і осмислюючи цей світ. Саме такий, символічний характер ставлення 

до світу уможливлює існування знання, його трансляцію і перетворення.  

Слід визнати, що деяким конструктивістам і критикам освіти, зокрема  

П. Бурдьє, вдається гармонійно інтегрувати в логіку своїх міркувань про освіту 

ідеї семіотики та структуралізму, а також поєднати теоретичні розробки  

з емпіричними даними. Хоча, той же самий П. Бурдьє критикується за 

«економічний редукціонізм», за те, що він постійно підкреслює класове 

відтворення через освіту, позбавляючи автономії культуру, роблячи її тотально 

залежною від соціальних структур. На думку Дж. Александера, це є великою 

помилкою, оскільки культура, насправді, має своєю внутрішню логіку  

і незалежність. Те ж саме, на наш погляд, можна сказати і про освіту, яка, за 

словами О. Полоннікова, не принципово відрізняється від культури,  

є її формальним вимірюванням і може розглядатися як соціальна практика 

конструювання значень, які додають сенсу людському життю [291, 68−67].  

Помилка, що була допущена представниками критичного підходу до освіти, 

заснованого на конструктивістських ідеях, полягала в тому, що вони намагалися 

довести існування нерівності в освіті, яка закріплювалась навчальними 

програмами, вважаючи, що це може стати підставою для розробки більш 

«демократичних» програм навчання. Такі намагання не дали очікуваного 
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результату. З плином часу стан освіти не покращився, а тільки погіршився.  

В одній зі своїх робіт М. Янг наводить влучний приклад, який віддзеркалює 

ситуацію, що склалася сьогодні в нашому суспільстві. Вчений описує одну з 

останніх освітніх реформ в Англії, націлену на розширення прав школярів − з 14 

років обирати програму свого навчання, залежно від власних інтересів. По суті, 

такі зміни є кроком демократизації освіти, сприятимуть свободі професійного 

вибору та задоволенню соціально-професійних потреб кожної людини, 

починаючи з ранніх років. Але такий, на перший погляд, «демократичний» крок 

може мати негативні наслідки. Усвідомлений, самостійний вибір обов'язково в 

якості підстави повинен мати культурну і моральну зрілість особистості того, хто 

навчається. В іншому випадку розширення його прав може призвести до нових, 

хоча можливо і більш м'яких, форм нерівності [530, с. 15].  

Навчальна програма завжди буде чимось зовнішнім, об'єктивним по 

відношенню до того, хто навчається, тому вона може бути незрозумілою чи не 

відповідати його власній позиції, представляючи тим самим «символічну 

небезпеку» для нього і викликаючи опір цій небезпеці. Відстань між «культурою» 

навчальної програми та культурою тих, хто за нею навчається, і, як наслідок, при 

необхідності, розробка методів, способів, засобів скорочення цієї відстані,  

є проблемою, яка попадає до зони експертизи соціологічної науки, оскільки 

пов'язана з фундаментальною для соціології проблематикою соціальної 

нерівності. Ця відстань буде найбільшою для вихідців з нижчих верств 

суспільства, що, начебто, цілком «природно» відтворює соціальну нерівність, про 

що пише сучасний західний соціолог Б. Бернстайн (1924−2000 рр.), праці якого  

є популярними в сучасній зарубіжній соціології освіти й співвідносяться саме  

з соціологією куррикулуму [31; 452]. 

В цілому теорія Б. Бернстайна має еклектичних характер: ідеї і положення, 

що її наповнюють, запозичені у Е. Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера, П. Бурдьє,  

П. Фрейре та об'єднані єдиним задумом нової теорії. Не дивлячись на те, що 

досить яскраво простежується соціально-конструктивістська спрямованість цієї 

теорії, деякі науковці, яким добре знайомі ідеї Бернстайна, відносять його скоріше 
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до «соціальних реалістів»
24

, ніж до «конструктивістів». В своїй теорії Бернстайн 

розкрив, як саме «символічне» (опосередковане символами) ставлення до світу 

обмежує «необмежені» можливості конструювання кожним індивідом своєї 

власної, відмінної від інших, картини світу. Згідно з її положеннями, саме 

символічний характер відносин індивіда і суспільства, на основі знань про це 

суспільство, обмежує, на перший погляд, безмежні способи конструювання ним 

соціальної реальності. Утім, якщо знанієві структури можуть стати бар'єром для 

соціальної справедливості, вони завжди можуть бути змінені, а бар’єр зламаний 

чи, як мінімум, занижений, причому не без участі самого індивіда.  

Б. Бернстайн, не менше, ніж всі класики соціологічної думки, був 

стурбований проблемою мікро-макрозв'язку. Іншими словами, вченого хвилювало 

питання про те, як зовнішнє стає внутрішнім, а внутрішнє об'єктивно виявляє себе 

і формує зовнішнє. Відповіді на це питання, на думку Б. Бернстайна, передує 

виявлення та ретельне осмислення принципів, що конструюють «зовнішнє». Щоб 

відповісти на це питання, необхідно з'ясувати: (1) за допомогою яких процесів 

«внутрішнє» отримує початкову форму (тобто, як саме формуються смисли),  

(2) як саме ця форма перетворюється самим індивідом в його взаємодіях зі світом  

[31, с. 127]. У виведенні мікро-макрозв'язку саме освітні процеси і феномени 

стають об'єктом дослідницької уваги Б. Бернстайна. На думку вченого, саме в 

освіті (та за допомогою освіти) відбувається закладення смислів − процес 

трансформації зовнішнього у внутрішнє, як і зворотний процес – вихід 

внутрішнього у зовнішнє (у вигляді тих чи інших дій).  

Роблячи висновок підкреслимо, що критичні теорії освіти дали багато для 

розуміння соціальних реалій освіти. Але будь-яка критика, щоб бути 

конструктивною і практично-корисною, має супроводжуватися альтернативними 

пропозиціями. Тобто реальна користь від критики може бути тільки тоді, коли 

                                                           
24 Реалізм − термін, що вживається для позначення напряму соціально-філософської 

думки, який постулює існування реальності, незалежної від суб'єкта, що пізнає. Наприклад, 

сім'я і умови життя − це ті реальності, які існують незалежно від людини. Людина не обирає, в 

якій сім'ї їй народитися, як не обирає і способів спілкування зі своїми близькими, які стають для 

нього «нормальними» або «ненормальними» тільки в процесі соціалізації.  
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вона здійснюється не заради критики як такої, а заради конкретних пропозицій 

щодо вирішення проблемної ситуації, розробки теоретичних, а згодом і 

практичних моделей, альтернативних тим, які критикуються. Представники 

критичного підходу до освіти, як і некласичного (постмодерністського), 

переважно, критикують, але не пропонують. Одним з небагатьох критиків 

існуючої системи освіти, що пропонував альтернативні їй варіанти, є П. Фрейре. 

Вчений велику увагу приділяв питанню структурування та побудови 

«демократичних», таких, що «звільняють» (від нерівності), навчальних програм, 

детально описував, як саме це треба робити. Однак недоліком теорії П. Фрейре є 

надмірна захопленість конструктивістськими ідеями, з яких витікає надмірна 

довільність навчальних програм. Згідно з цією теорією, для того, щоб протистояти 

імітації освіти, нав'язуванню непотрібного знання з боку правлячої еліти, 

необхідно перевіряти всі зроблені відкриття (все те, що вже давно відомо як 

істинне), як би відкриваючи їх заново − явно утопічна ідея. Причому головними 

суб'єктами такої діяльності є ті, хто навчається. Педагогу відводиться роль 

другого плану, в чому П. Фрейре сам собі суперечить, наполягаючи на 

необхідності педагогічної революції, постійно підкреслюючи у своїх працях 

рівнозначність тих, хто навчає, і тих, хто навчається, як рівноправних суб'єктів 

освітнього процесу.  

Оскільки освіта є важливим соціальним інститутом соціалізації, відіграє 

провідну роль в процесах соціального відтворення, передачі соціального досвіду, 

знання, культури з покоління в покоління, більшість теорій відтворення культури, 

соціальної структури і владних відносин в освіті та через освіту абсолютизують 

роль освіти виключно як культурного «провідника» і «прислужника» влади. За що 

ці теорії цілком справедливо піддаються критиці, оскільки упускають з уваги 

самобутність інституту освіти як такого, наявність його власної культури, 

структури, внутрішньої логіки, специфіки освітніх практик і власних системних 

властивостей як окремої соціальної системи, що відрізняють її від інших 

соціальних систем, виділяють з оточуючого середовища. На наш погляд, 

теоретико-методологічна і практична значущість соціології куррикулуму полягає 
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у зверненні уваги соціологів на власні внутрішні властивості освіти, що пов'язані 

зі специфікою взаємодії суб'єктів освітнього процесу та відображені в навчальних 

програмах, їх структурі (поєднанні різних видів знань), так само, як і в освітніх, 

педагогічних практиках, засобах, методах, прийомах, за допомогою яких ці 

програми реалізуються.  

Резюмуючи, ще раз підкреслимо, що нова епоха, яка проявляє ознаки 

постмодерну, в яку поступово переходить весь світ, а разом з ним і українське 

суспільство, вимагає від сучасних наук про людину і суспільство нових підходів 

до розуміння і пояснення тих протиріч, які викликані цим переходом. Одним  

з таких протиріч є невідповідність результатів освітнього процесу вимогам та 

очікуванням кожного індивіда і суспільства в цілому. Соціологія має потужній 

потенціал для вирішення цього протиріччя. В силу багатогранності предмета 

дослідження, багатоаспектності проблемного поля і міждисциплінарності методів, 

вона може виступити в якості теоретико-методологічної платформи взаємодії 

різних наук про людину і суспільство, об'єднавши зусилля представників цих 

наук у вирішенні актуальних проблем освіти [254, с. 121]. Однак для цього 

соціології слід стати більш сучасною та, наслідуючи приклад представників 

західної соціології куррикулуму, піддати розгляду позначене протиріччя, як 

результат фундаментальної несумісності тих знань, що містять в собі навчальні 

програми, і тих знань, що є дійсно необхідними для випускників навчальних 

закладів в їх практичній діяльності.  

Соціологія куррикулуму підкреслює, наскільки важливим є те, як саме 

здійснюється освітній процес. Засоби, методи, прийоми та педагогічні практики 

наче «оформляють» зміст освіти, причому, нерідко, міняючи його докорінно. Для 

того, щоб соціологія могла бути справді корисною для суспільства, необхідно, 

щоб зусилля соціологів концентрувалися не тільки на абстрактному 

теоретизуванні щодо функцій освіти чи на емпіричних дослідженнях, що 

стосуються окремих, локальних проблем освіти. В умовах кризи освіти соціологія 

повинна шукати шляхи виходу з цієї кризи, конкретизуючи, «що саме» і «як саме» 

потрібно для цього робити в освіті. У зв'язку з цим, на наш погляд, особливої 
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уваги соціологів заслуговують такі поняття як «навчальна програма» і «освітній 

дискурс» (аудиторний, дисциплінарний, педагогічний), які відображають «що» і 

«як» освіти як процесу соціальної взаємодії, а тому потребують соціологічної 

концептуалізації. 

Аналіз існуючих праць і публікацій, що стосуються проблематики 

навчальних програм і куррикулуму, показує, що незалежно від теоретико-

методологічних засад, на які спираються дослідники (соціальний  конструктивізм, 

конфліктологічний підхід, структуралізм та ін.), всі вони сходяться в одному:  

в куррикулумі тісно сплітаються дві сутності освіти − явна (видима педагогіка, 

офіційний куррикулум, офіційна навчальна програма тощо) і неявна (невидима 

педагогіка, прихований куррикулум, прихована, латентна навчальна програма, 

прихований навчальний план тощо). Причому увага соціологів, більшою мірою, 

зосереджується на вивченні та дослідженні саме неявних форм куррикулуму.  

Що є цілком зрозумілим, оскільки явні форми куррикулуму − предмет вивчення 

інших наук, зокрема педагогіки та психології. 

Офіційний куррикулум (або навчальна програма) представлений сукупністю 

різних документів: базовий навчальний план, затверджений відповідними 

державними органами, робочі навчальні програми з окремих предметів (курсів), 

затверджені та завірені адміністрацією навчального закладу та інші. Офіційний 

куррикулум переслідує цілі, які офіційно ставить перед освітою держава, які 

задокументовані й оприлюднені, а саме: а) забезпечення наступності між етапами 

загальної освіти та навчальними дисциплінами, що вивчаються на цих етапах;   

б) постійне оновлення змісту предметів відповідно до потреб суспільства;  

в) забезпечення розвиваючого та попереджувального характеру навчання,  

г) чітке визначення знань, умінь і навичок, набутих на окремих етапах освіти;  

д) забезпечення об'єктивної оцінки досягнень у навчанні та інші.  

Однак освітній процес та його результати − це не тільки отримання певних 

знань, умінь, навичок та компетенцій з конкретних навчальних предметів  

і дисциплін, які вивчаються згідно з офіційним навчальним планом, відповідно до 

офіційної програми навчання. Так само, як і інші інститути, що транслюють 
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інформацію і знання, найбільш активним з яких, на сьогоднішній день, є ЗМІ, 

освіта може транслювати неявне знання (і робить це), маючи все необхідне для 

цього: матеріали, засоби, «дійових осіб», а іншими словами − тексти, дискурси, 

«речників» і аудиторію «споживачів». Е. Гідденс вказує на той факт, що в 

навчальному закладі багато чому індивіди навчаються саме на неформальному 

рівні. Навчальні заклади, вчителі, викладачі можуть розглядатися, як 

«розповсюджувачі» досвіду, інкорпорованого в їх практичну діяльність, яка не є 

обов'язковою та такою, що відповідає загальноприйнятим документам. Існує набір 

цінностей, установок і принципів, які транслюються в процесі навчання неявним 

чином, поза офіційною навчальною програми, що дає підстави для виділення двох 

форм освіти: явної (формальної, офіційної) і неявної (неформальної, неофіційної). 

У зв'язку з цим представники західної педагогічної думки та соціології освіти 

вводять в науковий обіг новий термін − «прихований куррикулум». Як ми вже 

писали вище, власне соціологічне вивчення куррикулуму не тяжіє до його 

формальної сутності. Соціологів навчальна програма цікавить не стільки як 

документ, скільки як набір певних правил передачі знань/культури (інформації, 

досвіду тощо). На думку Б. Бернстайна, ці правила передують змісту [31, с. 94]. 

Від них залежить, як саме цей зміст буде сприйнятий «споживачем» інформації та 

«одержувачем» досвіду (тобто тим, хто навчається), які саме смисли внесуться в 

його свідомість, затримаються в ній.  

Вітчизняній соціології, якщо вона прагне зробити свій внесок у вирішення 

проблеми невідповідності освіти потребам індивіда, вимогам та викликам 

суспільства, слід приділити увагу дослідженню прихованого куррикулуму.  

 

 

2.2.  Неявні форми взаємодії учасників освітнього процесу: соціологічна 

концептуалізація, соціальні функції  

 

Соціальна взаємодія − система взаємообумовлених соціальних дій.  

У першому розділі дисертації ми зауважували, що природа і структура соціальної 
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дії, на сьогоднішній день, залишається недостатньо вивченою. Зокрема, це 

стосується його латентних підструктур, внутрішніх, глибинних елементів, які, 

хоча і є непомітними, утім, складають основу соціальної дії. Слідом за  

Дж. Александером та Е. Тірікьяном, наголосимо, що одне з найважливіших 

завдань соціології полягає в тому, щоб виявити ці підструктури, що посилить 

розуміння соціальних явищ і процесів, відкриє нові можливості управління 

суспільством.  

Взаємодія учасників освітнього процесу, як і будь-яка інша взаємодія,  

є системою взаємообумовлених соціальних дій, що мають свої латентні 

підструктури, які, в силу їх культурної та психологічної природи, представлені 

такими елементами як смисли, культурні та когнітивні коди.  Впорядковуючись, 

ці елементи утворюють особливі (неявні) форми взаємодії в освіті, які потребують 

наукового дослідження і осмислення, з урахуванням того, що джерело 

кардинальних соціальних змін криється саме в латентних підструктурах, які 

«непомітно» спрямовують та координують соціальні дії індивідів і груп.  

Розкриття неявних форм взаємодії учасників освітнього процесу буде 

здійснюватися нами за допомогою соціологічної концептуалізації таких 

несоціологічних понять як прихований куррикулум, неявна педагогіка, прихована 

навчальна програма, прихований навчальний план.  

Термін «прихований куррикулум» (hidden curriculum), що має західне 

походження, в україномовній версії має безліч інтерпретацій: неявна чи 

імпліцитна педагогіка; прихована чи латентна навчальна програма, прихований 

навчальний план та подібні. Аналіз відповідної наукової літератури показує, що 

всі перераховані терміни, зазвичай, вживаються як синоніми. Здійснюючи на цих 

сторінках огляд праць і публікацій, присвячених прихованому куррикулуму, 

спочатку, для уникнення плутанини, ми також будемо вживати ці терміни як 

синоніми. При цьому розуміємо, що «педагогіка» − це не те ж саме, що 

«навчальна програма» або «навчальний план», а характеристики «прихований», 

«неявний» і «латентний» мають різне смислове навантаження. Тому наприкінці 

даного підрозділу спробуємо вибудувати чітку понятійну схему, яка допоможе 
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впорядкувати всі ці терміни, а разом з тим і знання про неявні форми взаємодії 

учасників освітнього процесу.  

Термін «прихований куррикулум» вводиться до наукового обігу 

представниками критичної педагогіки, з метою розкриття механізмів формування 

людини у відповідності з цілями суспільства, не задекларованих у офіційній 

програмі навчання [491]. Офіційна навчальна програма, як уже зазначалося, 

представлена сукупністю документів (базовий навчальний план, робочі навчальні 

програми та ін.). Під прихованим куррикулумом, у загальних рисах, розуміється:  

1) особлива структура і стиль навчання, підбір знань і елементів освітнього 

середовища, що справляють на того, хто навчається, непомітний вплив  

і змушують його (можливо, на шкоду його природнім здібностям та уподобанням) 

приймати наполегливо рекомендовану суспільством соціальну роль [385, с. 60];  

2) набір цінностей, установок і принципів, які транслюються в процесі навчання 

неявним чином, на відміну від офіційної навчальної програми, яка охоплює ті 

галузі академічного знання, що розглядаються як необхідні для вивчення [328];  

3) єдиний набір освітнього досвіду, розповсюджуваного навчальними закладами 

та педагогами, шляхом практичної діяльності, яка не завжди є обов'язковою, 

документально регламентованої [50, с. 2]. 

Великий психологічний словник під редакцією Б. Мещерякова  

та В. Зінченко розглядає приховану навчальну програму в контексті 

проблематики культурного відтворення. Процес культурного відтворення при 

цьому трактується як трансляція  культурних цінностей і норм від попереднього 

покоління до наступного, що відбуваються за допомогою дії певних механізмів, 

які забезпечують безперервність процесів засвоєння і трансляції знань та 

культурного досвіду. В якості одного з таких механізмів пропонується розглядати 

приховану навчальну програму.  

Слід підкреслити, що спочатку поняття прихованої навчальної програми 

вживалося переважно з негативною конотацією, але з часом воно еволюціонувало. 

Розглянемо більш детально процес його еволюції.  
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У вітчизняній педагогіці та соціології освіти проблематика неявної 

педагогіки, включаючи суміжні теми, присвячені прихованій навчальній 

програмі, є слабо опрацьованою. Склався стереотип: якщо педагогіка «неявна», а 

програма «прихована», отже обов'язково має місце маніпуляція свідомістю тих, 

хто навчається. Оскільки інститут освіти служить інтересам держави, виходить, 

що саме держава виступає «маніпулятором» (або ініціатором маніпуляцій). 

Держава, першорядною цінністю якої є людина, громадянин, не може бути 

маніпулятором. Отже, неявна педагогіка і прихована навчальна програма − 

метафори, що не заслуговують уваги наукового співтовариства.  

Вчених, чий інтерес до неявної педагогіки і прихованої навчальної 

програми знайшов відображення в наукових працях, в пострадянській науці − 

одиниці. Серед них зарубіжні соціологи, філософи, психологи і представники 

педагогічної науки: В. Дудіна, Л. Окольська, Н. Смирнова, А. Тубельський,  

І. Фрумін,  Г. Чередниченко, О. Ярська-Смирнова, О. Полонніков. Проте ні для 

одного з перерахованих вчених, за винятком О. Полоннікова [290; 291], неявна 

педагогіка (або прихована навчальна програма) так і не стала предметом 

довготривалої уваги та емпіричних пошуків.  

У більш ліберально налаштованій соціально-гуманітарій думці Заходу 

існування неявної педагогіки і прихованої навчальної програми, як  

і їх значимість з точки зору результатів освітнього процесу, вже давно під сумнів 

не ставиться. Вагомий внесок у розвиток наукових тлумачень та пояснень щодо 

неявної педагогіки і прихованої навчальній програми внесений Б. Бернстайном,  

С. Боулзом, П. Бурдьє,  Г. Гінтісом, А. Грамші, Ф. Джексоном, Дж. Дугласом,  

І. Іллічем, У. Кілпатриком, А. Мак-Дугалом, П. Мехоні, Д. Спендером,  

М. Стенуортом, П. Фрейре, T. Хейнцем, Дж. Хенрі, М. Епплом, І. Шор та іншими.  

Зачатки сучасного розуміння неявної педагогіки простежуються в роботах 

американського філософа і педагога Дж. Дьюї (1859−1925 рр.). Освіту, що 

розумілась в єдності навчання і виховання, вчений розглядав, як процес 

накопичення та реконструкції досвіду з метою поглиблення його соціального 

змісту. На цьому підґрунті він засновував свій педагогічний метод, суть якого  
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полягала у постійному включенні того, хто навчається, в практику. Основні 

шляхи пізнання, отримання знання − гра та праця (в прямому сенсі слова
25

), що, 

на наш погляд, відповідає наведеному визначенню прихованого куррикулуму.   

Вагомий внесок у розробку проблематики неявної педагогіки був зроблений 

учнем Дж. Дьюї американським педагогом У. Кілпатриком (1871−1965 рр.), який 

в 1925 році опублікував роботу під назвою «Засади методу: неформальні розмови 

про викладання», що вийшла у світ в 1925 році [453, с. 470]. Вчений виділяє три 

форми навчáння і відповідні види знань: первинне, асоціативне і супутнє. 

Первинне навчання здійснюється в безпосередньому взаємозв'язку з будь-якою 

діяльністю. Асоціативне, навпаки, не має прямого зв'язку з конкретним видом 

діяльності, але побічно прив'язане до діяльності в цілому. У ході супутнього 

навчання відбувається освоєння і засвоєння тим, хто навчається, цінностей, норм, 

установок. Наприклад, на заняттях зі швейної справи, знання різних видів швів і 

особливостей їх застосування − є первинним знанням. Асоціативне знання 

стосується загальних принципів роботи з тканиною, голкою і ниткою, а також зі 

швейною машиною або іншим аналогічним обладнанням. Найбільш яскравим 

прикладом супутнього знання є професійна етика, однак не тільки вона. До нього 

ж можна віднести знання загальних правил спілкування і взаємодії в колективі,  

з людьми іншого статусу, знання того, які саме соціальні ролі і як саме потрібно 

грати, щоб бути успішним. Результати супутнього навчання, як на 

індивідуальному, так і на загальносоціальному рівні, є не менш важливими, ніж 

результати первинного та асоціативного. По суті, супутнє навчання здійснюється 

саме неявною педагогікою.  

Слід зазначити, що ані Дж. Дьюї, ані У. Кілпатрик не вживали специфічних 

термінів для визначення та характеристики латентних процесів в освіті. Термін 

«прихована навчальна програма» («прихований навчальний план» та подібні),  

в педагогіці та соціології освіти став вживатися приблизно з кінця 60-х рр.  

                                                           
25 Цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона, за допомогою знарядь праці, 

впливає на природу і використовує її з метою створення споживчих вартостей, необхідних для 

задоволення потреб.  
 



161 
 

 

ХХ століття. У науковий обіг його ввів американський соціолог Ф. Джексон у 

своїй книзі «Життя в аудиторіях» [489, с. 7]. У силу американського походження 

та англомовної етимології, родовим для цього терміну є слово «куррикулум», яке  

в перекладі може інтерпретуватися і як «навчальна програма», і як «навчальний 

план», і як «навчальний курс». Всі західні вчені писали і пишуть саме про 

«прихований куррикулум» (hidden curriculum).  

У вищезгаданій книзі Ф. Джексон звертає увагу на те, що в освітньому 

процесі передаються і транслюються не тільки спеціальні знання з того чи іншого 

навчального предмету, навчальної дисципліни, але й цінності, норми, диспозиції 

(аттітюди) і навички, які засвоюються незалежно від теми заняття. Навчальний 

заклад, його особливий «уклад життя» вчить не тільки читанню, правопису тощо, 

але і тому, як жити в суспільстві, як спілкуватися з людьми різного статусу, які 

ролі й як саме слід грати в тих чи інших ситуаціях. Цей «особливий уклад» і є 

прихованим куррикулумом, який справляє сильний вплив на тих, хто навчається. 

За допомогою прихованого куррикулуму передається повсякденний досвід 

спілкування (взаємодії), який міцно закріплюється в практиках (колишніх) учнів.  

З опорою на праці вчених, які розвивають ідеї Ф. Джексона, механізм 

реалізації прихованої навчальної програми можна відобразити «формулою 

чотирьох  R»: rules (правила), regulations (інструкції), routines (процедури), rituals 

(ритуали) [291, с. 50; 489, с. 57]. Вимоги витримувати строго відведений час (від 

дзвінка − до дзвінка), готувати домашні завдання, виходити до дошки на вимогу 

вчителя (викладача), піднімати руку для відповіді на запитання, система 

заохочень/покарань у вигляді хороших/поганих оцінок, високих/низьких балів та 

інше вчить школярів і студентів підкорятися законам, дотримуватися 

субординації тощо. Прихований куррикулум виявляє себе у впливі, який чиниться 

освітою на процес соціалізації, в культурному досвіді, який інвестується в 

особистість. Йдеться про засвоєння певних норм і цінностей 

(підпорядкування/незалежності, пристосування/перетворювання, колективізму/ 

індивідуалізму та ін.), необхідних для інтеграції в суспільство, членами якого є ті, 

хто навчається. 
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Більшість сучасних класиків соціально-гуманітарної думки розглядає 

приховану навчальну програму як «побічну дію» навчання, яка або не 

усвідомлюється тими, хто навчає, або усвідомлюється ними, але не декларується  

і не афішується, залишаючись завжди прикованою від тих, хто навчає [52, с. 200; 

291, с. 51; 473, с. 28−30; 486, с. 472; 510, с. 8]. Отже, прихована навчальна 

програма може бути непомітною як для тих, хто навчає так і для тих, хто 

навчається, або тільки для других. У першому випадку суб'єктами прихованої 

навчальної програми виступають держава і владні структури, представники влади, 

а в другому − владні структури, навчальні заклади й власне педагоги.  

Німецький учений T. Хейнц, на основі аналізу праць Ф. Джексона, робить 

висновок, що «офіційний навчальний план» − це чітка послідовність передачі 

знань і технік, в той час, як «прихований навчальний план» не має чіткої 

визначеності й послідовності, а тому його ефекти не можуть бути заплановані, 

вони не рефлексуються [491]. На наш погляд, в цьому визначенні відсутня логіка. 

Воно є більш підходящим для визначення неявної педагогіки, але не 

«прихованого навчального плану», бо на те він і «план», щоб чітко визначати 

впорядкованість і послідовність дій, спрямованих на досягнення певної мети, 

конкретних результатів. У спробах дослідження прихованої навчальної програми 

T. Хейнц, слідом за Ф. Джексоном, закликає вчених акцентувати увагу на освітній 

повсякденності. Однак він привносить свою специфіку у розуміння прихованої 

навчальної програми, підкреслюючи, що її «продуцентами» є не тільки, а часом  

і не стільки, ті що навчають, скільки ті, хто навчається. Правила поведінки в 

стінах навчального закладу встановлюються не тільки педагогами, адміністрацією 

і загальноприйнятими етичними нормами. Багато з цих правил придумані, 

вироблені і транслюються учнями і студентами. Насамперед, маються на увазі 

схеми поведінки, які складають практичні стратегії «виживання» в навчальному 

закладі, такі як, наприклад, маскування незацікавленості та імітування ентузіазму 

(соціальна мімікрія). Т. Хейнц також звертає увагу на той факт, що нерідко для 

самих учнів і студентів критика й осуд з боку інших учнів і студентів мають 

більше значення, ніж критика з боку педагогів.  
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Ще один німецький послідовник Ф. Джексона − Дж. Хенрі, звертаючись до 

терміну «прихований куррикулум», зазначає, що людині властива здатність 

навчатися відразу декільком речам в один і той же момент. Процес освіти за 

своєю суттю − процес комунікації. У процесі комунікації, разом з основним 

змістом повідомлення, передаються і «шуми», які, до речі, можуть суттєво 

вплинути на сприйняття змісту цього повідомлення. Дж. Хенрі пише, що «шуми» 

слабо піддаються контролю і впливу з боку учасників комунікаційного процесу, 

але активно сприймаються і засвоюються учнями і студентами, що педагогів, на 

жаль, мало цікавить. У навчальному закладі можна навчитися не тільки писати, 

читати, аналізувати, але і багато чого іншого – того, що не має прямого зв'язку з 

освітою, як такою, наприклад, конкурентній боротьбі, слухняності, 

пунктуальності. Однак більш за все вченого хвилювало придушення навчальними 

закладами, особливо школою, спонтанності особистості, «гасіння» її творчих 

проявів [490, с. 52].  

Слід зазначити, що всі вчені, про яких ми писали вище, розглядали 

приховану навчальну програму, насамперед, як один з інструментів соціалізації в 

освіті та здійснення соціального контроля через освіту. Але можна виділити ще 

одну традицію у дослідженні прихованої навчальної програми, прихильники якої 

розглядають її як інструмент культурного та (слідом за ним) структурного, 

класового відтворення (Б. Бернстайн, П. Бурдьє, П. Фрейре, М. Еппл, І. Шор та 

ін.). Витоки цієї традиції можна знайти в роботах відомих критиків освіти  

С. Боулза, Г. Гінтіса, А. Грамші та інших.  

Економісти С. Боулз (1939 р. н.) і Г. Гінтіс (1940 р. н.) випустили ряд 

спільних наукових праць, що містять яскраву неомарксистську критику 

навчальної програми, яка, на думку вчених, без сумніву, є класовою, тобто 

найважливішим інструментом класової боротьби [ 47, с. 3−4; 460].  

П. Фрейре має аналогічне ставлення до навчальних програм. Вчений  

розділяє дві полярні концепції освіти: банківську і постановки проблеми. Він 

стверджує, що перша розроблена «пригнічувачами» (можновладцями) спеціально 

для того, щоб зберегти свої привілейовані позиції від «зазіхань» з боку вихідців з 
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нижчих верств суспільства. Суть прихованої програми освіти, за Фрейре, полягає 

в тому, щоб не дозволити «пригнічуваним» здогадатися про їх пригнічування, яке 

є несправедливим. Навчальні програми розробляються і затверджуються саме 

можновладцями як «пригнічувачами», які зацікавлені в тому, щоб за допомогою 

цих програм створити ілюзію соціальної справедливості: освіта доступна всім і 

кожному, кожен може навчатися і досягти соціального успіху завдяки отриманим 

знанням. Однак, на жаль, в силу нестачі здібностей, виходить це далеко не у 

кожного. Насправді ж, здатності тут ні до чого. У даному випадку «підступність» 

прихованої навчальної програми та масової освіти в цілому полягає в тому, що 

тим, хто навчається, дається «мертве» знання – непридатне для використання на 

практиці, для досягнення високих позицій в соціальній ієрархії. Сам освітній 

процес та його зміст вибудувані таким чином, що (непридатні, пусті) знання 

складуються в головах учнів (як у банку), забивають уми, лежать мертвим 

вантажем, не знаходячи практичного виходу. Згідно із банківською концепцією 

освіти, знання в процесі навчання подається в готовому вигляді, тобто у вигляді 

докси, без прив'язки до особистого життєвого досвіду, до культури тих, хто 

навчається. В їх свідомості, що містить великі масиви непридатного знання, не 

залишається «простору» для аналізу, розвитку думок.  

М. Еппл також звертає увагу на те, що програми навчання далеко не завжди 

є нейтральними. Вчений детально описує, як у шкільних класах, за допомогою 

специфічно організованої та оформленої педагогічної праці, щоденних 

педагогічних практик вчителів, відбивається і відтворюється нерівність 

капіталістичного суспільства. Посилаючись на роботи П. Уілліса та А. Грамші, 

вчений констатує, що владні відносини завжди будуть відбиватися у діяльності 

інституту освіти, справляти вплив на неї [445, с. 54].  

Найбільш яскраво основні риси традиції, яка підкреслює роль прихованої 

навчальної програми в культурному та структурному відтворенні, представлені  

в роботах П. Бурдьє. Вчений відкрито заявляє про існування «невидимих реалій» 

освіти, про приховані ефекти цієї інституції, один з яких, найбільш вагомий, 

полягає в тому, що, завдяки майже повній своїй монополії, особливо по 
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відношенню до найбільш знедолених, вона «позбавляє тих, хто навчається, 

розуміння позбавлення» (свободи у власному виборі траєкторії освіти, життєвого 

шляху, досягнення успіху тощо) [56, с. 10]. Посилаючись на статистичні дані,  

П. Бурдьє стверджує, що освітні успіхи тих, хто навчається, залежать більшою 

мірою від: а) успадкованого від сім'ї культурного капіталу, б) схильності до 

навчання, яка формується соціально, тобто в процесі соціалізації. Успішні, 

слухняні учні, ще до початку свого навчання у початковій школі, мають соціальну 

схильність до засвоєння диспозицій, які від них вимагає навчальний заклад та 

інститут освіти в цілому, тобто позитивно ставляться до цінностей та правил, що 

домінують в освіті, до стилю людини, прийнятого в освіті. Вони мають схильність 

до підпорядкування (у тому числі державі), до фундаментальної поваги негласних 

вимог соціального порядку [52, с. 47; 56, с. 10].  

П. Бурдьє, як і багато інших прихильників теорії культурного та 

структурного відтворення через освіту, підкреслював величезну роль політичного 

контролю над системою освіти. У своїй роботі «Університетська докса
26

  

і творчість: проти схоластичних поділів» («Socio-Logos», 1996) вчений зазначає, 

що сам устрій навчального закладу сприяє відтворенню соціальної ієрархії, 

класових цінностей та інтересів. Наприклад, спеціальності за якими навчаються 

студенти у ВНЗ, ієрархизовані за принципом престижності/непрестижності, що 

повторює існуючу в суспільстві ієрархію професій за престижем. Наприклад, у 

нашому суспільстві студенти, що навчаються на хірургів чи прокурорів, є 

вихідцями з більш високих соціальних верств, ніж студенти, що навчаються на 

геологів чи біологів. Те ж саме стосується і викладачів, які викладають  

у відповідних ВНЗ, на відповідних факультетах [56, с. 18].  

Всі навчальні заклади, на думку П. Бурдьє, підпорядковані інтересам 

політики, вони активно включені в «ігри» та «інтриги» влади. Таке включення не 

                                                           
26

 Докса  (від грецького Δόξα − думка, погляд) − загальноприйнята думка. Термін виник в 

Стародавній Греції і пов'язаний з риторикою. Софісти використовували або спростовували 

докси у своїх цілях, змушуючи слухачів (пацієнтів) змінювати свою думку. При цьому слухачі, 

вважали, що інакше і бути не може. У Римській республіці, як і в сучасному суспільстві, 

доксичний метод використовується в юриспруденції та політиці. 



166 
 

 

афішується і не може бути офіційним, оскільки будь-яка сучасна держава прагне 

зарекомендувати себе як демократична − така, що гарантує рівні права і свободи 

для всіх своїх громадян. Тому зв'язок освіти і політики не може забезпечуватися 

офіційною навчальною програмою, а забезпечується прихованою програмою.  

В даному випадку вона стає інструментом класової боротьби і підтримки 

політичних інтересів певних соціальних верств, груп. З цього приводу 

підтримуємо думку О. Полоннікова, який підкреслює, що під словом «прихована» 

в даному випадку розуміється не стільки латентність соціальних впливів, скільки 

невизначеність їх джерела і каналів реалізації [290].  

Слід зазначити, що в інтерпретації П. Бурдьє, як і багатьох інших вчених, 

прихована навчальна програма розглядається з негативної точки зору − як засіб 

«омани», маніпулювання свідомістю та діями людей. Аналогічно вона 

трактується американським вченим, представником критичної педагогіки  

П. Мак-Лареном (1948 р. н.), який розглядає її як частину бюрократичного 

пресингу, як засіб пригнічення мас, підпорядкування панівній ідеології. Головну 

функцію інституту освіти вчений бачить у вирівнюванні соціальних шансів 

вихідців з різних верств суспільства та у встановленні, за рахунок цього, 

соціальної справедливості. Прихована навчальна програма, на думку вченого, 

перешкоджає реалізації цієї функції [208, с. 371].  

Таких саме поглядів дотримується і австрійський філософ і соціальний 

критик, відомий своїм радикалізмом щодо освіти, І. Ілліч (1926−2002 рр.; 

Deschooling Society, 1970) [494]. Прихована навчальна програма розглядається  

І. Іллічем не як частина освіти, а як освіта в цілому. На його думку, за допомогою 

інституту освіти, особливо шкільної, відбувається пригнічення і поневолення 

людей за рахунок притуплення їх здатності критично і творчо мислити. У школах 

«учень навчається плутати викладання з навчанням, просування з класу в клас із 

освітою, диплом з компетентністю, жвавість мови зі здатністю сказати щось нове. 

Його уява є вишколеною − у ній обслуговування займає місце цілі. Місце охорони 

здоров'я займає лікування, поліпшення умов життя підміняється соціальною 

роботою, особиста безпека – поліцейським захистом, національна безпека − 
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військовим протистоянням... » [149, с. 21; 494]. Єдиний вихід для позбавлення від 

цього невидимого насильства, як вважає Ілліч, − зробити школу необов'язковою.  

Аналогічно ставився до освіти і Дж. Т. Гатто (1934 р. н.) − відомий 

американський педагог, який виклав свій педагогічний досвід на сторінках книги-

бестселера, що вийшла в світ у 2002 році, під назвою «Dumbing Us Down: The 

Hidden Curriculum of Compulsory Schooling» («Наше отупіння: прихований 

куррикулум обов'язкової шкільної освіти»). У цій роботі Дж. Т. Гатто пропонує 

перелік семи уроків освіти, що «не освідчує» [456; 481]. Формально всі люди  

мають право на освіту, яке дається для того, щоб кожна людина, не залежно від 

свого походження, мала можливість просуватися вгору по щаблях соціальної 

ієрархії, досягати особистих і соціальних успіхів. Утім така формальна рівність  

є тільки прикриттям, зовнішньою оболонкою сучасної освіти, під якою приховано 

її справжню сутність, що полягає в націленості на відтворення існуючої 

соціальної нерівності шляхом «прибивання до землі» вихідців з нижчих 

соціальних верств і «підкидання» до високих позицій «спадкоємців» соціальної 

еліти. Нижче наведений перелік семи «уроків», за допомогою яких, на думку Дж. 

Т. Гатто, держава через освіту «отупляє» (від англ. dumbing  down) людей, 

особливо тих, хто знаходиться біля підніжжя соціальної ієрархії. Ці «уроки» 

можуть бути розглянуті як прийоми, за допомогою яких прихована навчальна 

програма реалізується:  

1. Плутанина: «Все вирвано з контексту. Я вчу незв'язності» [456, с. 4];  

2. Класове положення: «Урок з фальсифікації конкурсного відбору (тобто 

фальсифікації можливості досягнення успіху за рахунок власних знань;  курсив 

наш І. Н.). До школи Ви приходите, щоб знати своє місце» [456, с. 5];  

3. Байдужість: «Урок, який нам дає дзвінок з уроку та на урок, який 

сигналізує про те, що будь-яку виконувану роботу слід відразу ж перервати, 

навіть якщо її не закінчено. Цей урок вчить тому, що ніяка робота не варта того, 

щоб бути закінченою. Так навіщо ж в неї глибоко занурюватися, виконувати її 

ретельно і якісно, якщо головне − вкластися у відведений час?» [456, с. 6];  
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4. Емоційна залежність: «Видаючи «зірочки» і «червоні картки», 

висловлюючи похвалу і присоромлюючи, посміхаючись і хмурячись, я вчу дітей 

відмовлятися від власних емоцій, від власної оцінки ситуації, свого особистого 

ставлення до всього що відбувається» [456, с. 7];  

5. Інтелектуальна залежність: «З мільйонів найважливіших і найцінніших 

предметів вибираються тільки ті, на вивчення яких може вистачити часу; той, хто 

навчається нічого не обирає, за нього це робить його «безликий роботодавець»   

(в особі якого виступають не тільки приватні структури, а й держава; курсив 

наш − І. Н.).  Цікавість, прагнення пізнати щось конкретне не має ніякого 

значення. Важливою є лише відповідність (робочому плану, базовому стандарту 

тощо; курсив наш − І. Н.)» [456, с. 8]. Дж. Т. Гатто уточнює, що цей урок  

є «найважливішим», оскільки він вчить як педагогів, так і їх вихованців тому, що 

вони не можуть бути господарями своїх власних бажань та дій; 

6. Попереджання самооцінки: «Видача табелів, проведення іспитів є уроком, 

який учить нас тому, що ми не повинні довіряти самі собі чи своїм батькам, а 

повинні покладатися на оцінки «сертифікованих чиновників», які краще за нас 

знають нам ціну. Людям має бути озвучено, чого вони варті, щоб вони знали свою 

ціну» (не претендували на більше; курсив наш − І. Н.) [456, с. 11];  

7. Нічого неможливо приховати: «Нагляд і контроль − древній імператив, 

що підтримувався деякими впливовими мислителями (Платоном, Августином,  

Ж. Кальвіном, Ф. Беконом, Т. Гоббсом та ін.). Всі ці бездітні люди ... наполягали 

на одному: дітей необхідно ретельно контролювати, щоб зберігати суспільство під 

жорстким контролем» [456, с. 11−12];  

Ще раз підкреслимо, для соціологів навчальна програма може бути цікавою 

не стільки як документ, скільки як набір певних правил передачі знань, культури 

(інформації, досвіду та ін.). На думку Б. Бернстайна, ці правила передують змісту, 

що передається [31, с. 94]. Те, як саме буде сприйнятий переданий зміст 

«одержувачем» (тим, хто навчається), які саме смисли внесуться у його 

свідомість, затримаються і укоріняться там, багато в чому залежить саме від цих 
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правил. Всі ці правила, за Б. Бернстайном, умовно можна розділити на: 1) правила 

ієрархії; 2) правила швидкості і послідування; 3) нормативні правила.  

Правила ієрархії пов'язані зі статусом того, хто передає знання 

(інформацію), тобто того, хто навчає, а також зі статусом того, хто їх отримує, 

тобто, хто навчається. За допомогою цих правил регламентується спілкування між 

цими двома сторонами, визначається, чи зможе той, хто навчається, стати 

повноцінним суб'єктом освітнього процесу. Іншими словами, від цих правил 

залежить, якою мірою буде реалізовано суб'єкт-суб'єктну модель освіти. Чим 

менш віддаленим є статус того, хто навчає, від статусу тих, хто навчається, тим 

більшою є ймовірність реалізації цієї моделі. Якщо статус педагога є занадто 

високим, більш ймовірним буде нав'язування ним своєї точки зору і 

маніпулювання свідомістю тих, хто навчається, у своїх (і не тільки) інтересах. 

При цьому трансльоване знання сприймається тими, хто навчається, як докса – 

абсолютна істина, твердження, яке не потребує додаткової перевірки, що не 

сприяє розвитку критичного мислення та креативності. Якщо статус педагога є 

занадто низьким, то знання, яке він намагається передати, взагалі не сприймається 

з боку тих, хто навчається, і, навіть, може відкидатися як неправдиве. 

Оптимальними є такі стосунки між вчителем та учнем (викладачем та студентом), 

коли статуси першого і другого є аналогічними статусам партнерів, колег, 

зацікавлених у досягненні спільної мети − (допомогти) розібратися в матеріалі. 

Статуси вчителя та учня (викладача та студента) при цьому мають бути 

максимально наближеними один до іншого, з незначним піднесенням першоготяк 

більш зрілого та досвідченого партнера. Є вкрай важливим, щоб стосунки між 

тими, хто навчає, і тими, хто навчається, ґрунтувалися на взаємній повазі. 

Відповідальність за встановлення стосунків взаємної поваги несе педагог. Їх 

вставлення базується на прикладі позитивних педагогічних практик, у тому числі 

й дискурсивних. Якщо педагог своєю поведінкою, діями демонструє повагу до 

оточуючих (причому не тільки учнів, студентів, а й до інших педагогів і 

працівників навчального закладу, аж до обслуговуючого персоналу), це не 

залишиться непоміченим з боку тих, хто навчається, збільшить ймовірність того, 
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що вони поводитимуться схожим чином, особливо, якщо будуть усвідомлювати, 

що така поведінка позитивно позначиться на їх освітніх успіхах.  

Правила  швидкості і послідування (що за чим і з якою швидкістю вивчати) 

стосуються, насамперед, роботи з текстами та реалізації офіційної навчальної 

програми. Педагог може найбільш значущі та важливі, з його точки зору, факти 

представити на початку лекції (заняття) і зупинитися на них більш докладно.  

У той же час, ті факти, які, на його думку, є менш значущими та/або такими, що 

не відповідають його точці зору, можуть бути представлені дуже стисло, без 

акцентів, з мінімальними витратами часу, або ж і зовсім не розкриті. Стосовно 

цього досить вдало висловився Б. Бернстайн: «Те, що не проговорюється, 

залишається неіснуючим» [31, с. 97]. Саме тому в освіті вкрай важливою є 

діалогова форма спілкування «вчитель-учень» («викладач-студент»), оскільки 

така форма мінімізує можливість занадто вузького, однобічного представлення 

інформації. Ті, хто навчається, отримують можливість торкатися тих питань, які 

цікавлять саме їх, а не педагога, обговорювати ці питання, наводячи доводи, що 

підтверджують чи спростовують слова педагога. Діалогова форма проведення 

заняття сприяє розвитку критичного мислення, підтримці суб'єкт-суб'єктних 

стосунків. Окрім того, не тільки різні теми, але й різні ступені освітнього процесу, 

мають бути послідовно пов'язаними. Швидкість передачі матеріалу має бути 

оптимальною для засвоєння його змісту всіма учнями (студентами), з 

урахуванням того, що схильність до швидкого засвоєння залежить від ступеня 

складності, «розвиненості» когнітивних кодів, які формуються в процесі 

первинної соціалізації, в результаті первинної (тобто тієї, що передує) 

педагогічної праці. Освітня практика, що не враховує цих відмінностей, правил 

швидкості та послідування, створює передумови для закріплення і поглиблення 

соціально-класової нерівності. Наприклад, вік, в якому дитина повинна вміти 

читати, визначається саме правилами послідування. Жорсткість цих правил 

означає жорсткість кордонів визначення цього віку. Дитина, яка не навчилася 

читати до встановленого віку, виявляється аутсайдером освітнього процесу та 

буде неуспішною в освіті не тому, що нерозумна, а тому що її вчасно не навчили 
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читати (у батьків не було часу та/або грошей на репетитора). Уміння читати 

«економить» педагогічну працю і педагогічний дискурс. Замість того, щоб 

розповідати, педагог пропонує «прочитайте на сторінці ...». Хто не вміє читати, 

читає погано або повільно, не засвоює в повному обсязі ту інформацію, що 

підлягає засвоєнню, та перетворенню на знання, згідно з вимогами офіційної 

програми навчання та/або педагога. «... Ті діти, які не можуть відповідати 

правилам послідування стосовно читання, стають більш залежними від вчителя і 

від усних форм дискурсу... Якщо діти не можуть задовольняти правилам 

послідування і залучаються до стратегії виправлення, то вони (часто з сімей 

некваліфікованих робітників, в тому числі й тих, що належать до етнічних груп, 

які знаходяться в невигідному становищі) обмежуються локальними, залежними 

від контексту, пов'язаними з контекстом навичками, тобто світом фактичності. 

Діти, які задовольняють вимогам правил послідування, отримують доступ до 

принципів власного дискурсу. Ці діти, швидше за все, будуть належати до 

середнього класу і прийдуть до розуміння того, що серцевиною дискурсу є хаос, а 

не порядок, неоднозначність, а не ясність, і що в цій серцевині прихована 

можливість нових реальностей ... » [ 31, с. 105−106].  

Необхідною умовою освіти, яка дійсно освідчує, є наступність: між різними 

темами в рамках одного навчального курсу (предмету), між різними курсами 

(предметами), між теорією і практикою, між різними ступенями навчання. 

Згадаймо Дж. Т. Гатто, який у якості одного з головних правил освіти, що 

отупляє, виділяв незв'язність матеріалу [456]. Про те ж саме пишуть і польські 

вчені З. Мілосик і Т. Шкудлярек, які підкреслюють, що завжди існує 

конфронтація значень, їх «дописування до смислів, які вже існують» [215, с. 222]. 

У тих, хто навчає, і тих, хто навчається, ці значення можуть не збігатися, бути не 

просто різними, а полярними і навіть конфліктними. Цілісність і спадкоємність 

між різними ступенями освітнього процесу − запорука ефективності освіти як для 

окремо взятого індивіда, так і для всього суспільства.  

Нормативні правила стосуються, насамперед, оцінювання. Адже освітній 

процес націлений на певний результат, який обов'язково об'єктивується у вигляді 
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конкретної оцінки. На розвиток творчого потенціалу тих, хто навчається, значно 

впливає ступінь репресивності оцінювання. Те, наскільки «сильно» (прикро, 

принизливо) й часто їх «наказують» за «неправильні» відповіді, помітно 

позначається на бажанні відповідати, розмірковувати, брати участь у дискусії, 

висловлювати власну точку зору, іншими словами − на активності того, хто 

навчається, як повноцінного суб'єкта освітнього процесу.  

Слід підкреслити, що всі ці правила можуть бути латентно присутніми  

в освітньому процесі, проте, навіть якщо вони задекларовані, істинний задум їх 

застосування «маскується» гаслами виховання й усвідомлюється небагатьма з тих, 

хто навчає, не кажучи про тих, хто навчається. Однак, у будь-якому разі, чим 

більш суворими є правила, тим меншою мірою освітній процес сприяє розвитку 

критичного мислення і творчого потенціалу особистості. Чим більш жорсткою  

є дисципліна дотримання цих правил, тим більшою мірою конкретний навчальний 

заклад чи система освіти в цілому сприяють закріпленню і поглибленню 

соціальної нерівності, не виконуючи функцію «соціального ліфта».  

Правила ієрархії та контролю (нормативні правила) і, особливо, правила 

послідуваня та швидкості, можуть створювати підґрунтя для здійснення відбору 

далекого від мерітократичних принципів − відбору тих, хто в змозі опанувати 

«домінантний педагогічний код» навчального закладу, що (приховано) 

здійснюється за класовою ознакою. Причому нерідко буває так, що подібний 

відбір усвідомлюється і вважається справедливим представниками управлінської 

верхівки навчального закладу. У проведених нами інтерв'ю з освітянами, серед 

яких були вчителі та представники адміністрації, багато хто з них наголошував на 

тому, що якщо батьки не в змозі приділити належної уваги дитині, то вони самі 

винні, що їх дитина не буде показувати успіхів в освіті. Батьки, може, й винні, але 

в чому винна дитина? Парадокс в тому, що в розвиненому демократичному 

суспільстві успадковування статусів, «титулів» не є і не вважається нормою.  

В той же час, репродукція в освіті та засобами освіти передумов такого 

успадкування сприймається як норма.  
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На жаль, на практиці більшість вітчизняних навчальних закладів (особливо 

середніх загальноосвітніх) прагне до підвищення строгості виконання всіх 

зазначених вище правил, а навчальний процес у багатьох з них організований за 

принципом семи «уроків», описаних Дж. Т. Гатто. Виняток складають, мабуть, 

приватні дошкільні та шкільні заклади (причому, здебільшого, тільки початкові 

класи): «Школа радості», ліцей «Професіонал», «Дитяча школа раннього 

розвитку», «Спеціалізована економіко-правова школа (при Харківському 

гуманітарному університеті «Народна українська академія») та інші. Однак всі 

перелічені заклади освіти є приватними. В них навчаються, переважно, діти із 

заможних родин − вихідці з верств суспільства, що є вищими за середні. Навіть 

якщо «середньостатистичний» українець в змозі матеріально забезпечити своїй 

дитині розвиваюче дошкільне навчання, потрапляючи після цього до звичайної 

загальноосвітньої школи, яка в своїх практиках відтворює 7 «уроків»  

Дж. Т. Гатто, його дитина опиняється в більш складній ситуації, ніж однолітки, 

що не пройшли спеціальної розвиваючої програми. Така ситуація є прикладом 

розриву між двома освітніми ступенями (дошкільною і шкільною).  

З. Мілосик і Т. Шкудлярек [215], подібно до І. Ілліча, підкреслюють 

латентність, прихованість, завуальованість «намірів» і ролі освіти в цілому. На 

їхню думку, освіта є саме такою, а не будь-якою іншою, відповідно до актуальної 

культури. Вчені закликають всіх «вчених-гуманітаріїв» спрямувати свою 

дослідницьку увагу на виявлення прихованих задумів влади (як «пригнічувача»), 

які криються в різних способах конструювання ідентичності, у тому числі й через 

освіту. З точки зору вчених лібералізація чи повна автономія особистості щодо 

вироблення політик своєї ідентичності є неможливою (що, до речі, суперечить 

твердженням З. Баумана). «Будь-яке знання, у тому числі і про самого себе, 

виявляється текстом кимось і в якихось умовах створеному, що несе в собі 

частково пізнавальну перспективу та умови її конструювання...» [291, с. 68].  

З. Мілосик і Т. Шкудлярек вбачали приховану програму в усьому оточенні 

людини, не тільки в освіті (в музиці, образотворчому мистецтві, художній 

літературі, публіцистиці, телепередачах і взагалі у всіх «посланнях» ЗМІ). При 



174 
 

 

цьому вони зазначали, що вплив прихованого програмування не обов'язково є 

негативним. Якщо провести певні аналогії з роботами вчених, які вбачали 

приховану програму у вихованні і вважали, що виховання є процесом, який буде 

результативним тільки за умови латентності, прихованості свого протікання, то 

саме так і виходить. Адже жодне послання, яке пропонується увазі слухачів, 

читачів, глядачів, не робиться просто так і має свій задум. У кожного тексту є 

«своя мораль», «червона нитка», що пронизує його. Її не завжди видно, більшістю 

людей вона відчувається «інтуїтивно». Як відомо, мораль виховує та є способом 

нормативної регуляції поведінки людини, в якому (в загальних правилах, нормах, 

приписах і оцінках) можуть бути зафіксовані соціально позитивні, гуманні та 

подібні образи, зразки поведінки у тій чи іншій ситуації, підкріплені потребою в 

координації, співіснуванні у суспільстві.  

Сучасний польський соціолог М. Пришмонт-Цесельська пов'язує поняття 

прихованої навчальної програми з усім тим, що не можна віднести до ряду 

офіційно визнаних елементів освітнього процесу. Специфіка її підходу, на відміну 

від розглянутих вище, полягає в тому, що прихована навчальна програма може 

функціонувати і «в унісон» офіційній програмі, посилювати її ефективність. 

Наукові напрацювання М. Пришмонт-Цесельської, з нашої точки зору, мають 

наукове значення тому що вона не просто пропонує досить оригінальне 

визначення прихованої навчальної програми, здійснюючи спробу 

операціоналізації цього поняття, а й формулює ряд рекомендацій щодо того, як 

саме можливості прихованої навчальної програми можуть бути використані при 

технологізації освітнього процесу, при організації освітнього простору, кожен 

елемент якого завжди містить смисли, частку прихованої навчальної програми.  

У пострадянської педагогіці і соціології освіти тема неявних (прихованих, 

латентних) реалій освіти ніколи не була предметом спеціальних теоретико-

методологічних досліджень. Утім багато хто з представників радянської 

педагогіки, можливо не бажаючи цього, у своїх наукових працях досить відкрито 

обговорював деякі питання, пов'язані з неявними реаліями освіти. Навіть більш 

відкрито, ніж це робили ліберально налаштовані західні вчені. Така відкритість  
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є «породженням» специфічної соціалістичної педагогіки, яка наполягала на 

політичній природі будь-якої освіти, її змісту, вважаючи це нормою. Можливо 

тому пострадянські вчені концертують свою увагу саме на позитивних сторонах 

неявної педагогіки та прихованої навчальної програми.  

Російський вчений О. Тубельський (1940−2007 рр.) асоціював приховане 

навчання переважно з освітнім середовищем навчального закладу (як 

середовищем взаємодії). На думку вченого, результати освітнього процесу і якість 

освіти в цілому багато в чому визначаються не тільки набором предметів та їх 

змістом, а й специфікою освітньої атмосфери навчального закладу. Він не вживав 

термінів таких, як «неявна педагогіка» та подібних, однак розмірковуючи про 

особливий «уклад життя» у навчальних закладах, мав на увазі саме ті процеси та 

явища, які західними вченими визначались як прихований куррикулум [368, с. 2], 

а саме: 1) диференціацію тих, хто навчається, за здібностями (класи-коректори, 

спеціальні класи, в тому числі для обдарованих дітей); 2) структуру «владних» 

відносин (тоталітарна, демократична, ліберальна); 3) «мову» навчального закладу 

(не за національною ознакою, а за реально діючою семантикою, тональністю, 

стилем, обсягом лексикону тощо); 3) практику відповідей тих, хто навчається, на 

запитання на заняттях (чи відповідають вони те, що самі думають, або ж те, що 

хоче почути той, хто навчає); 4) вміння діяти в ситуації контрольної роботи або 

іспиту (маються на увазі не загальноприйняті правила культури поведінки, а 

правила списування, підглядання, відгадування та подібні, що склалися в 

начальному закладі за роки його існування); 5) розподіл навчального часу (не за 

навчальним планом, а фактично, тобто розподіл того часу, який використовується 

учнями чи студентами, наприклад, при підготовці до занять; сюди ж слід віднести  

і строгість дотримання учнями часових екстремумів початку і кінця занять та ін.).  

Аналогічної позиції дотримується ще один російський вчений − І. Фрумін. 

Він звертає увагу на існування іншої − неявної, прихованої реальності освіти. Під 

прихованою реальністю вчений розуміє безліч факторів, що діють всередині 

навчального закладу, які справляють прямий та непрямий освітній вплив, 

створюючи особливі умови протікання освітнього процесу [387, с. 4]. Фрумін 
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закликає дослідників розмежовувати приховані чинники (латентні процеси)  

і приховані ефекти (несподівані, непередбачувані результати освітнього процесу).  

У роботах Л. Окольської наголошується на науково-інтерпретативній 

продуктивності прихованого куррикулуму. На думку дослідниці, сам термін 

«прихований куррикулум» дозволяє включити в концептуальний апарат 

соціології освіти категорії найрізноманітніших наукових течій: феноменології та 

конструктивізму, функціоналізму, структуралізму і конструктивістського 

структуралізму та інших, але головне − здійснити теоретико-методологічний 

синтез, «примирити» суперечливі наукові точки зору. Цей термін виявляється 

евристичним для аналізу процесу соціалізації в освіті [247, с. 83].  

Російський вчений Н. Смірнова визначає приховану навчальну програму як, 

такий собі, «побічний наслідок» освіти [332]. В її трактуванні прихована програма 

освіти − сукупність культурних смислів і способів взаємодії зі світом, які 

спонтанно транслюються освітнім середовищем − системою взаємодій і відносин, 

зразками колективної дії, що складаються в процесі освітньої комунікації, реально 

реалізованими в цьому середовищі цінностями і нормами. Освітнє середовище 

при цьому розуміється як сукупність зовнішніх умов, в яких відбувається 

повсякденна життєдіяльність учасників освітнього процесу, що розглядається під 

кутом зору наявних можливостей для формування його освіченості. 

Підкреслюється, що прихована навчальна програма може міститися в освітніх 

текстах (усних та письмових) як знакових системах.  

Аналогічно трактує приховану навчальну програму російський соціолог  

В. Дудіна [120, с. 93]. Вона зазначає, що разом з більш-менш успішним 

оволодінням фіксованим набором знань та отриманням документа, який це 

підтверджує, випускник закладу освіти отримує те, що не фіксується ніякими 

документами − певне практичне знання, досвід, ідентичність, уявлення про 

«правила гри» в суспільстві. «Сукупність знань, яка формально підтверджена 

дипломом, тягне за собою шлейф значень, досвіду, практик, які не виражені 

експліцитно і не підтверджені документально. Багато з них не рефлексуються їх 

носіями, але всі вони, тим не менш, пов'язані саме з навчанням у конкретному 
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навчальному закладі (за конкретною спеціальністю) і відіграють важливу роль у 

подальшій реалізації професійних практик» [120, с. 100].  

З усіх трактувань прихованої навчальної програми найбільш повними, на 

наш погляд, є запропоновані Н. Смирновою та В. Дудіною. Перша акцентує увагу 

на культурно-смисловій природі прихованої навчальної програми, а друга − на її 

інкорпорваності в агентів освітнього процесу, в габітуси тих, хто навчає, що дає 

підстави розглядати приховану навчальну програму як структуру, яка формує 

габітуси тих, хто навчається. Окрім того, В. Дудіна зауважує, що зміст прихованої 

навчальної програми представлений схемами структурування досвіду. На рівні 

офіційної програми ті, хто навчається, отримують певний набір знань, умінь  

і навичок, а на рівні прихованої − відбувається «засвоєння культурних смислів, 

типізацій та інтерпретацій», існуючих в рамках певної експертної та академічної 

культури навчального закладу [120, с. 93−95].  

В. Дудіна виділяє дві основні функції прихованої навчальної програми: 

соціалізація в академічному полі та соціалізація в полі експертної культури, що 

стосується, насамперед, вищої освіти. Крім того, вона окреслює концептуальну 

рамку дослідження прихованої навчальної програми, яка, в найзагальніших рисах, 

припускає дослідження структури освітнього простору навчального закладу, 

устрою та організації освітнього середовища, з метою з'ясування, якою мірою 

вони сприяють розвитку свободи критичного і творчого мислення тих, хто 

навчається [120, с. 106−108].  

О. Ярська-Смирнова робить акцент на потужному соціалізуючому 

потенціалі прихованої навчальної програми. У своїх роботах вона підкреслює 

роль освіти як одного з головних соціальних інститутів, які виконують функції 

трансляції цінностей, норм, ролей від покоління до покоління, що здійснюється 

через отримання певних знань і вмінь, через розвиток здібностей, сприяння 

самореалізації та творчості [434, с. 193]. Прихована навчальна програма виступає 

як засіб, що допомагає освіті виконувати всі ці функції. Дослідниця визначає три 

виміри прихованої навчальної програми: 1) внутрішня організація навчального 

закладу (його устрій, структура, стратифікація стосунків); 2) зміст навчальних 
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предметів (курсів); 3) стиль викладання. На думку вченої, ці три виміри не просто 

відображають певні соціальні стереотипи (зокрема, гендерні), але і підтримують 

гендерну нерівність, віддаючи перевагу чоловічому домінуванню. Аналогічним 

чином прихована навчальна програма може працювати на підтримку не тільки 

гендерної, але й соціально-класової та інших форм нерівності.  

Аналіз праць і публікацій, присвячених розгляду латентних процесів  

в освіті, дозволяє зробити висновок, що неявна педагогіка має не тільки 

контекстуально-просторово-середовищну природу (чи локацію прояву),  

а й текстуально-дискурсивну [31; 48; 54; 241; 291; 323]. Прихована навчальна 

програма криється не тільки в освітньому середовищі навчального закладу, але  

й в текстах освіти. У даному випадку під «текстами освіти» маємо на увазі 

семіотичний продукт, як письмовий, так і усний. Отже, прихована навчальна 

програма може бути розглянута, як така, що має знакову природу, як частина 

знакової, комунікаційної системи. У такому розумінні у якості структурних 

одиниць прихованої навчальної програми можуть виступати лінгвістичні (мовні) 

коди, які, за визначенням Б. Бернстайна, являють собою «регулятивний принцип 

відбору та інтеграції релевантних смислів, форм їх реалізації, контекстів, 

викликають до життя ці смисли та реалізації» [ 31, с. 41].  

Б. Бернстайн спрямував свою дослідницьку увагу на виявлення програми, 

прихованої в усному мовленні (тобто в неписьмових текстах) агентів первинної та 

вторинної соціалізації (виконувачів первинної та вторинної педагогічної праці − 

за визначенням П. Бурдьє і Ж.-К. Пассерона). За результатами проведених 

емпіричних досліджень він прийшов до висновку, що діти, які є вихідцями з сімей 

працівників інтелектуальної (розумової) праці мають більше шансів на 

досягнення успіхів в освіті, ніж діти, чиї батьки працюють, здебільшого, фізично. 

Це відбувається не внаслідок інтелектуальних відмінностей, а з тієї причини, що 

система освіти «закодована» таким чином, що розшифрувати її коди, отримавши 

доступ до розуміння інформації, а слідом за цим і до успіху в освіті, можуть, 

переважно, вихідці з сімей працівників інтелектуальної (розумової) праці.  



179 
 

 

Їх когнітивні установки та схеми символічного вираження думок (когнітивні та 

мовні коди) за своєю складністю відповідають складним кодам освіти.  

Вчений стверджував, що у дітей різного соціального походження  

з дитинства розвиваються різні мовні коди (схеми символічного вираження 

думок, форми вербального спілкування), що впливають на їх подальший досвід 

навчання. Він звертав увагу на той факт, що домінантним модусом людської 

комунікації є розповідь, а не аналіз. Аналіз − важлива складова офіційного 

педагогічного контексту, тобто контексту освіти. Родини «інтелектуалів» не 

тільки створюють цей контекст всередині самих себе, а й соціалізацію своїх дітей 

здійснюють в стилі офіційної педагогічної комунікації, що містить вагомий 

аналітичний компонент. Внутрішня структура комунікації в такій сім'ї є більш 

близькою до аналізу, ніж розповіді, до нелінійних, ніж лінійних комунікативних 

компетенцій [31, с. 94]. Основний результат реалізації прихованої навчальної 

програми вчений вбачав в закріпленні та поглибленні соціальної нерівності.  

Польській соціолог В. Жлобицький аналізує письмові тексти, а саме тексти 

шкільних підручників, з метою виявлення прихованих смислів, закладених  

в їх зміст. У результаті були виявлені деякі неузгодження і навіть спотворення, які 

вчений визначив, як ознаки прояву символічного насильства, яке автор 

підручника, (за)ангажований певними владними структурами, цілеспрямовано 

справляє на тих, хто навчається за цим підручником [531, с. 132].  

Принципове значення має не тільки зміст тексту, а і його структура, а також 

те, як саме, в якій формі, з якими наголосами і конотаціями цей текст подається 

аудиторії. З дослідницької точки зору, текст є матрицею значень, задум якої 

полягає в тому, щоб «породжувати» певні смисли, конструювати певне бачення 

реальності у читача (слухача) цього тексту.  

О. Полонніков провів серію досліджень різних освітніх текстів 

(підручників, конспектів лекцій, наукових статей та ін.) і прийшов до висновку, 

що «проведені спостереження дозволяють трактувати педагогічні установки 

суб'єктів освіти не тільки як когнітивні структури, сформовані попереднім 

досвідом соціалізації, але і як ситуативні продукти текстуальної взаємодії, що 
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функціонують на базі семіотичного звернення» [291, с. 55]. Вчений виділяє два 

основні прийоми прихованої регулятивної дії текстів (прихованого 

програмування): масштабування і ціннісне насичення. Масштабування − це коли 

оповідач задає масштаби (глобальні або локальні), надаючи тим самим значимість 

(більшу чи меншу) тому, про що говорить. Ціннісне насичення веде до 

перетворення привілейованого смислу в підтекст. Володіння підтекстом та 

орієнтація в смислах набувають великого значення  для досягнення освітніх 

успіхів. Наприклад, студент, який не відвідував заняття або готувався до атестації 

не за тим підручником, що був рекомендований викладачем, хоча і має шанси на 

успіх, але завжди може бути розпізнаний як «чужинець», який мимоволі 

«нівечить загальноприйняту мову» [291, с. 117]. Такою є соціальна дія підтексту. 

Сьогодні проблематика неявної педагогіки вже виходить за межі чистого 

теоретизування, з'являються емпіричні дослідження, націлені на виявлення її 

ознак, визначення ефектів і наслідків. Вивчаються канали, засоби і методи 

трансляції ідеології, інтересів влади, тих чи інших цінностей, за допомогою 

прихованих навчальних програм. Однак слід зазначити, що емпіричні 

дослідження прихованої навчальної програми частіше апелюють до її 

текстуально-дискурсивної сутності та ґрунтуються на методах дослідження тестів 

(контент-аналізі, дискурс-аналізі), в той час як теоретико-методологічні розробки 

зосереджені на контекстуально-середовищній природі неявної педагогіки.  

Серед вчених, які займаються не тільки теоретизуванням, а й емпіричними 

дослідженнями неявної педагогіки − уже згадувані представники західної та 

пострадянської наукової думки: Б. Бернстайн, Дж. Таф, І. Шор, С. Брагіна,  

В. Жлобицький, Л. Окольська, О. Полонніков, Н. Самоукіна, В. Сєдов та інші.  

Л. Окольською було здійснено поглиблений аналіз радянських шкільних 

підручників на трудову тематику, який показав, що як би «між рядків» зчитується 

завищена оцінка фізичної праці та занижена − розумової, акцент робиться на 

значній суспільній користі виробничої діяльності й незначній – підприємницької, 

як орієнтованої на особисту вигоду у вигляді прибутку. Прихована дія текстів 
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підручників отримує назву «інформаційний протекціонізм», який активно схиляє 

тих, хто навчається, до певної трудової поведінки [247, с. 74].  

Оригінальний підхід до дослідження прихованих навчальних програм 

продемонстрував О. Полонніков. Приховану навчальну програму він намагається 

ідентифікувати, застосовуючи метод дискурс-аналізу до текстів про приховані 

навчальні програми, написані різними авторами. Дослідник ставить перед собою 

завдання виявити конотації, які непомітно призводять читачів до розуміння 

сутності прихованої навчальної програми саме в тому ключі, в якому  

її бачать автори текстів [291, с. 72−80].  

С. Брагіна та В. Сєдов [48; 323] досліджують педагогічний дискурс, 

діалогові та розмовні практики тих, хто навчає, та тих, хто навчається, в 

результаті роблячи висновки щодо необхідності розвитку діалогових форм 

комунікації, спілкування учасників освітнього процесу. Монолог педагога 

призводить до формування «однобокого» уявлення про досліджуваний предмет, 

нав'язування (навмисного чи ненавмисного) педагогом свого бачення цього 

предмету. Критичне і творче мислення формується тільки в діалозі й тільки в 

тому випадку, якщо ті, хто навчається, можуть ставити під сумнів точку зору 

педагога і висловлювати свою власну думку, аргументуючи її.  

На завершення визначимо певний порядок основних термінів, що 

вживаються для характеристики латентних процесів в освіті. На наш погляд, 

найбільш широким з них є «імпліцитна» або «невидима педагогіка». На основі 

аналізу чисельних формулювань, пропонованих різними вченими щодо 

визначення неявних форм взаємодії учасників освітнього процесу, виведемо 

власну дефініцію. Під «неявною педагогікою» ми розуміємо діяльність тих, хто 

навчає, з управління якістю та результативністю освітнього процесу шляхом 

організації діяльності тих, хто навчається, із залученням для цього імпліцитних 

практик, в результаті чого транслюється та засвоюється не тільки (і не стільки) 

наукове знання, але й повсякденне, а також певні цінності, установки та принципи 

соціальної взаємодії. Неявна педагогіка − швидше ноумен освіти, ніж його 

феномен. Вона є непомітною для суб'єктів освітнього процесу (причому, не тільки 
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для учнів та студентів, педагоги також можуть про неї не здогадуватися). При 

цьому педагогіка розуміється не як галузь науки, а як педагогічна діяльність, 

тобто діяльність педагога з управління освітнім процесом. Оскільки в соціальних 

системах управління полягає в організації діяльності індивідів та груп, то 

діяльність педагога полягає в організації освітньої діяльності тих, хто навчається 

[240, с. 154−155].  

У сучасній педагогіці й соціології освіти педагогічна діяльність 

розглядається як педагогічний проект, заснований на спільній діяльності педагога 

та його вихованців (учнів, студентів). Кожен проект обов'язково повинен мати 

технологічну складову. Технологізація процесу включає в себе складання певної 

програми, яка, у свою чергу, припускає розробку плану, який конкретизує, «що 

саме», «коли саме» і «як само» потрібно робити. Звідси виводяться ще два 

терміни, які більш часто вживаються в науковій літературі: «прихована навчальна 

програма» (як синонім «прихованого куррикулуму») і «прихований навчальний» 

план. Вони використовуються, коли мається на увазі, що неявна педагогіка 

програмується на досягнення певної мети, конкретних результатів, коли 

розробляється детальний пан педагогічних дій, щодо максимально можливого 

підвищення ймовірності отримання цих результатів. Отже, прихована навчальна 

програма визначається нами як непроголошуваний припис, що спрямовує неявну 

педагогіку на досягнення певної мети та конкретних результатів через 

алгоритмізацію дій учасників освітнього процесу, встановлення особливого стилю 

їх взаємодії, через структурування знань, що транслюються, та організацію 

складових, елементів освітнього середовища навчального закладу.  

За допомогою неявної педагогіки та прихованої навчальної програми 

справляється непомітний вплив на тих, хто навчається, що сприяє засвоєнню 

ними соціальних ролей, очікуваних (рекомендованих, нав’язуваних) суспільством. 

Введення в науковий обіг цих термінів представляється важливим з огляду на їх 

евристичний потенціал щодо аналізу освітньої діяльності навчальних закладів, як 

чогось більшого, ніж просто передача знань згідно з офіційним навчальним 

планом. На наш погляд, за допомогою неявної педагогіки та прихованої програми 
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можливо не тільки відтворення нерівності, але й культурне відтворення. Вони 

можуть як обмежувати індивідуальні прояви особистості, так і сприяти їх 

розвитку, формувати якості, необхідні для успішної самореалізації індивіда  

в соціально-професійній сфері життєдіяльності. Окрім того, неявна педагогіка і 

прихована навчальна програма можуть сприяти здійсненню соціального контролю 

не тільки в навчальному закладі, але й в суспільстві в цілому, оскільки через їх 

посередництво люди привчаються до конформізму, підпорядкуванню авторитету. 

З урахуванням таких уявлень нами були сформульовані функції неявної 

(імпліцитної) педагогіки, як і прихованої (латентної) навчальної програми:  

1). Сприяння реалізації основних функцій освіти, а саме: соціалізуючої 

(засобами якої є навчання й виховання), трансляції та відтворення культури, 

відтворення соціальної структури, селективної та регулятивної, соціального 

контролю. Зокрема, соціалізацію в навчальному закладі (освітньому просторі 

навчального закладу) можна представити, як двоєдиний процес соціалізації в 

рамках експертної та академічної культури. Соціалізація в рамках експертної 

культури − засвоєння правил, норм, цінностей, зразків поведінки, які стосуються 

сфери майбутньої професійної діяльності. Соціалізація в рамках академічної 

культури − засвоєння «правил гри», норм і зразків поведінки, розвиток стратегій, 

що дозволяють досягати успіху в тих чи інших практичних ситуаціях [120,  

с. 94−96]. До цього переліку, на наш погляд, слід додати засвоєння 

загальнокультурних норм і цінностей, як уявлень про справедливість, патріотизм, 

любов, дружбу та інше, таких, що схвалюються, підтримуються, розділяються 

більшістю людей. Як відомо, соціалізація забезпечується дією складних 

механізмів, одним з яких є інтеріоризація − процес засвоєння, прийняття певних 

норм, цінностей, правил і зразків поведінки. Повноцінне забезпечення цього 

процесу в освіті уможливлюється тільки за тієї умови, що він буде здійснюватися, 

з одного боку, експліцитною (видимою, формальною), а з іншого − імпліцитною 

(вбудованою, інкорпорованою в освітнє середовище і габітуси учасників 

освітнього процесу) педагогікою.  
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2). Формування або зміна (трансформація) установок на смисли, на 

розуміння соціальної реальності (когнітивних кодів), що припускає 

розшифровування інформації (що сприймається) про дійсність та її подальшу 

(ре)організацію для вирішення конкретних завдань (зміст цієї функції більш 

детально буде розкрито в рамках одного з подальших підрозділів дисертації). 

3). Формування габітусів і компетенцій  (професійних, загальнокультурних 

та інших; компетенції розглядаються нами як складові габітусу). Як відомо,  

в соціологію поняття габітусу введене П. Бурдьє. За Бурдьє, габітус − це:  

а) структура, що структурує; система міцних придбаних схем мислення та 

схильностей до дії (диспозицій), що діють на практиці як категорії сприйняття  

і оцінювання або як принцип, що організовує дію, а також принцип класового 

розподілу; принцип, який породжує практики, які відтворюють об'єктивні 

структури; б) стійке утворення, результат інтеріоризації культури, що зберігається 

довгий час після припинення педагогічного впливу і (як наслідок) відбивається  

в практиках, що продовжують існування принципів інтеріорізованих культурних 

норм, цінностей, зразків поведінки; в) аналог генетичного капіталу, оскільки 

генетично людині не передається здатність до виживання і самозбереження 

(людина − єдина жива істота на планеті, позбавлена генетичної пам'яті; всі 

соціальні види діяльності засвоюються в процесі соціалізації). 

Габітуси виробляються об'єктивним соціальним середовищем і надалі 

використовуються індивідами, як вихідні установки, які породжують конкретні 

соціальні практики. У якості одного з таких «виробляючих» середовищ ми 

розглядаємо освіту. За Бурдьє, габітус є, з одного боку, породженням освітнього 

середовища, а з іншого − він і сам породжує уявлення індивіда про соціальну 

реальність, породжує конкретні соціальні практики, структурує їх. Габітус − 

нескінченна здатність вільно (але під контролем) породжувати думки, сприйняття, 

вираження почуттів, дії. Продукти габітусу завжди лімітовані історичними  

і соціальними умовами його власного формування. Гарантована ним свобода 

обумовлена і умовна, вона не допускає ані створення чогось небачено нового, ані 

простого механічного відтворення [56].  
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У структуралістській теорії Ж. Піаже, як і в деяких інших теоріях розвитку 

особистості, компетенція розглядається як «вроджена граматика». Вона 

набувається в результаті взаємодії з людьми іншої культури (дитини −  

з дорослим, вчителя − з учнем та ін.). Підставою для виникнення компетенції  

є вроджена схильність до виконання певних дій і здатність взаємодіяти, завдяки 

чому ця компетенція розвивається. Набуття компетенції відбувається тільки якщо 

той, хто набуває, сам братиме активну участь у цьому процесі, завдяки його 

здібності та схильності до перетворення. Подібні теорії компетенції об'єднують 

біологічне і соціальне у відриві від культурного, що, на нашу думку, є необачним. 

Адже абсолютно не враховується зв'язок між смислами і структурою, через які 

стає можливим існування цих смислів. За словами Б. Бернстайна: «...Демократія 

теорій компетенції є демократією, відірваною від суспільства» [31, с. 123].  

Останні дві функції прихованої навчальної програми є похідними від 

функції трансляції неявного знання (яку буде розкрито далі), і не є специфічними 

для неявної педагогіки і прихованої навчальної програми, оскільки на 

формування певних установок і габітусів видима (формальна) педагогіка також 

впливає. Однак саме неявна педагогіка визначає те, якою мірою ці функції будуть 

реалізовані, а також кінцевий результат − ефективність їх реалізації.  

4). Трансляція неявного знання. Поняття «неявна педагогіка» більшою мірою 

пов'язане не стільки з тим, «що» передається, транслюється, скільки  

з тим, «як саме» і за допомогою яких засобів, прийомів та методів це робиться. 

Неявна педагогіка припускає, що процес трансляції знань здійснюється 

непомітно, принаймні для «одержувача» цих знань і досвіду.  

Явне знання виражається вербально, в логічно експікуємих формах, воно 

носить безособовий характер, тобто не несе на собі ніяких рис суб'єкту, що його 

транслює. Явне знання транслюється разом з інформацію, яка сприймається  

і усвідомлюється однаково всіма суб'єктами, яким відомі її семантика, правила 

утворення і перетворення. Засобами трансляції явного знання є стандартні та 

відтворювані канали інформації: таблиці, діаграми, комп'ютерні програми тощо.  
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Неявне знання (від англ. tacit knowledge) − приховане, імпліцитне, 

периферійне (на відміну від явного знання, яке знаходиться «у фокусі»). Термін 

«неявне знання» був введений в науковий обіг М. Полані (1891−1976 рр.) − 

відомим англійським фізиком і філософом, автором численних праць з філософії 

науки [287, с. 5]. Неявне знання включає в себе  навички, культуру і компетенції, 

притаманні людям, але не усвідомлювані. Вони можуть бути передані й отримані 

двома способами: через  навчання (як демонстрацію певних дій) і через особистий 

досвід (як спостереження за певними діями, їх копіювання). Наприклад, вміння 

кататися на ковзанах або водити автомобіль неможливо отримати тільки лише з 

книжок. Неявне знання тому так і називається − воно набувається непомітно та  

є вбудованим в фон, контекст взаємодії, повсякденного життя. Отримання 

неявного знання асоціюється з ефектом малих сприйнятть, який детально 

описаний в одній з наукових робіт відомого філософа Г. В. Лейбніца. Вчений 

пише: «Існує тисячі ознак, які свідчать, що в кожен момент в нас є нескінченна 

безліч сприйнятть, але без їх усвідомлення і рефлексії, тобто в нашій душі 

відбуваються зміни, яких ми не усвідомлюємо, оскільки враження, отримані у 

результаті сприйнятть, є або занадто слабкими і численними, або занадто 

однорідними − такими, що нічим не відрізняються одне від іншого, але в 

поєднанні з іншими сприйняттями вони справляють свій вплив, хоча і 

невідчутно... Так, під впливом звички ми не звертаємо уваги, наприклад, на рух 

млина або водоспаду, якщо ми тривалий час находилися, жили поруч із ними. Не 

слід думати, ніби цей рух не діє постійно на наші органи відчуття, і що в душі 

нічого не відбувається …; враження, що знаходяться в душі й тілі, які позбавлені 

новизни, є недостатньо сильними, щоб привернути до себе нашу увагу і нашу 

пам'ять, спрямовані на більш цікаві предмети. Будь-яка увага вимагає пам'яті, і 

якщо ми не отримуємо певного «попередження» звернути увагу на деякі з наших 

сприйнятть, то ми їх часто пропускаємо, не замислюючись над ними і навіть не 

помічаючи їх; але якщо будь- хто негайно вкаже нам на них і зверне нашу увагу, 

наприклад, на шум, який щойно пролунав, ми миттєво згадуємо про млин чи 

водоспад ...» [189, с. 16−17]. Такою є природа неявного знання. У наведеному 



187 
 

 

уривку досить докладно описаний механізм його отримання. Отримане шляхом 

«малих сприйнятть», воно може несподівано для його власника актуалізуватися за 

певних обставин.  

Неявне знання має дві основні форми: контекстуальну (середовищну)  

і дискурсивну (текстову). Відповідно, неявна педагогіка або прихована навчальна 

програма можуть критися в освітніх, педагогічних практиках і етосі навчального 

закладу (як непредметній області його освітнього середовища), а також в освітніх, 

педагогічних дискурсах, як письмових, так і усних.  

Потрібно сказати, що є науковці, які відкидають існування невидимої 

педагогіки, критикуючи при цьому і Б. Бернстайна, і П. Бурдьє, й інших вчених, 

які наполягали на її існуванні. Зокрема, С. Кінг, ґрунтуючись на результатах 

досліджень, проведених ним у школах, не виявив «прихованого куррикулуму». 

Однак, на наш погляд, вчений просто дав йому іншу назву, позначивши 

прихований куррикулум, як «імпліцитну педагогічну практику» [497, с. 82]. 

Уважне прочитання робіт С. Кінга дозволяє зробити висновок, що він не 

заперечував існування прихованого куррикулуму як певної освітньої, педагогічної 

практики, а заперечував можливість його існування в чистій формі.  

Зрозуміло, що як видимої, так і невидимої педагогіки в чистому вигляді 

існувати не може. Зазвичай на практиці зустрічаються «гібридні» моделі, в яких 

невидима педагогіка вбудована в видиму. Очевидним є також і те, що невидима 

педагогіка, в найбільш розгорнутому варіанті, найчастіше застосовується саме до 

дітей. У школі, як і у вищому навчальному закладі, безумовно, не можна обійтися 

без видимої педагогіки. Освіта, все ж таки, є соціальним інститутом, покликаним 

впорядковувати життя людей, робити її зрозумілим, більш-менш прогнозованим.  

Можна припустити можливість цілеспрямованого створення такої видимої 

педагогіки, яка послаблятиме зв'язок між соціальним походженням і успіхами  

у навчанні. Це потребує додаткового розвитку дошкільних установ, а також 

допоміжних дошкільних підструктур, на кшталт репетиторства, творчих гуртків, 

підкурсів тощо. Утім слід розуміти, що видима і невидима педагогіки створюють 

різні просторово-часові концепції розвитку. Невидима педагогіка розрахована на 
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тривалий освітній процес, оскільки вона є непомітною, а тому її ритм є досить 

слабким, а придбані під її впливом знання не носять яскраво вираженого 

спеціалізованого характеру. Часова (як і просторова) структури невидимої 

педагогіки, що формує габітуси свободи і творчості, віддають пріоритет часу  

і простору дітей, а не батьків. При цьому всі вікові статуси (до віку одного року 

дитина повинна вміти ходити, до трьох років − вміти розмовляти тощо), 

поступаються місцем індивідуальним особливостям та періодам розвитку дитини.  

Погодимося з Б. Бернстайном щодо того, що всяка освіта, в силу своєї 

багатофункціональності, є (моральною) діяльністю, яка здійснюється  

в комунікативних актах − актах передачі (трансляції) знань (умінь, навичок та 

іншого), як і культури та ідеології. Внутрішня логіка педагогічної практики, як 

культурного механізму передачі, ґрунтується на трьох правилах, що мають 

дискурсивно-регулятивний характер: 1) ієрархії; 2) послідування і швидкості;  

3) норм (критеріїв реалізації практик, що переймаються). Ці правила створюють 

внутрішню логіку освітньої та, зокрема, педагогічної практики, визначають зміст 

освіти. За словами Б. Бернстайна, ««як» будь-якої практики, створене сукупністю 

певних правил, визначає «що» цієї практики, формує її зміст» [31, с. 93].  

Проведений нами аналіз теоретичної спадщини, представленої науковими 

працями різних вчених, присвячених дослідженню прихованих програм в освіті та 

їх впливу на процес становлення особистості, дозволяє зробити наступні 

висновки. По-перше, про приховані навчальні програми йдеться, переважно, в 

контексті шкільної освіти. По-друге, це робиться, як правило, з негативною 

конотацією: підкреслюється роль «прихованого навчального плану», «неявної 

педагогіки» у відтворенні несправедливої соціальної нерівності шляхом 

позбавлення вихідців з нижчих верств можливості самореалізуватися, проявити 

свої індивідуальні здібності, використати їх для досягнення більш високих 

позицій в соціальному просторі [232; 234; 456, с. 2−5; 460, с. 10].  

Російський вчений І. Фрумін, розмірковуючи про неявну педагогіку  

і приховану навчальну програму, висловлює переконаність у тому, що 

використання терміну «неявний зміст світи» ознаменувало новий етап у науці про 
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освіту. Таку переконаність вчений підтверджує цитатою американського вченого 

А. Жиро: «Дебати з приводу прихованого змісту освіти є важливими не тільки 

тому, що вони акцентують такі аспекти шкільного життя, які пов'язують школу із 

суспільством, але також тому, що стала очевидною необхідність створення нового 

набору категорій, за допомогою яких можна було б аналізувати функції  

і механізми шкільної освіти» [388, с. 10]. Такої ж самої точки зору дотримується  

і О. Полонніков, підкреслюючи, що введення в науковий обіг терміну «прихована 

навчальна програма» (прихований куррикулум) пов'язане з прагненням сучасних 

вчених привернути увагу громадськості та наукової спільноти до гострих проблем 

освіти, що не лежать на поверхні, а також із неспроможністю в цьому відношенні 

«застарілих» базових категорій та метафор [290]. Як І. Фрумін, так  

і О. Полонніков констатують, що це амбітне завдання не було розв’язане ані в 

західній, ані в пострадянській науці. Все ще відсутні роботи узагальнюючого 

характеру про неявний зміст освіти, не виведено загальноприйнятої типології 

неявних процесів, що протікають в освіті. Утім організація інституційного 

контексту освіти вимагає побудови такої типології, яка фіксувала б певні 

загальнотеоретичні положення про «неявні реалії» освіти.  

В цілому аналіз змісту праць і публікацій, присвячених розгляду та 

визначенню латентних процесів в освіті, показує, що прихована навчальна 

програма постає увазі читача, скоріше, як «провідник» в освіту «сторонніх 

інтересів», що міцно пов'язує освіту з політичним апаратом держави та 

ідеологією, сприяє формуванню безальтернативного бачення існуючого 

соціального порядку. Саме за допомогою прихованої навчальної програми 

навчальні заклади можуть вчити не зовсім тому (або зовсім не тому), що 

проголошують. Парадоксальним чином «жертвами» впливу прихованої 

навчальної програми стають ті, хто найбільше зацікавлені в позитивних 

результатах освіти − ті, хто навчає (вчителі, викладачі), і ті, хто навчається. На 

цей парадокс звертає увагу сучасний французький вчений Ф. Перрену. Він не 

тільки зосереджується на «побічних наслідках» освіти, що виникають в результаті 

латентних процесів, а й пропонує реальні заходи, реалізація яких уможливлює 
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згладжування цих наслідків. Вчений підкреслює, що необхідно «поважати 

відмінності» самих учнів, які приходять в один навчальний заклад, заходять в 

одну аудиторію (шкільний клас), але при цьому можуть мати соціальний досвід, 

який кардинально відрізняє їх від інших. Саме тому підхід до навчання та 

виховання, що об’єднуються в єдиному освітньому процесі, має бути 

«диференційованим», тобто таким, що враховує соціальні, культурні та інші 

відмінності тих, хто навчається. Такий підхід до освіти не є чимось «казковим», 

таким, що неможливо реалізувати. Він вимагає іншого способу підготовки тих, 

хто навчає, інших схем проведення занять, іншого підходу до управління 

навчальним закладом, іншої оцінки освітніх ситуацій. Він не є більш складним, 

ніж традиційне навчання. Утім потребує особливої організації аудиторної роботи 

з тими, хто навчається. Кожному вчителю, викладачу під силу організувати цю 

роботу так, щоб кожен з його учнів вчився краще. Для цього вчителям і 

викладачам необхідно пройти перепідготовку щодо вдосконалення навичок 

індивідуальної та колективної роботи з тими, хто навчається, що дозволить 

рухатися в напрямку більш справедливої та ефективної освіти  [512, с. 4−6]. 

Знайомство з роботами Ф. Перрену дозволяє віднести його до тих нечисленних 

авторів, які розкривали не тільки негативні, а й позитивні сторони неявної 

педагогіки та прихованої навчальної програми. Вчений виражає переконаність  

у тому, що будь-яка виховна дія не може містити тільки явні, відкриті наміри. У 

такому випадку вона була б малоефективною і не давала б очікуваних результатів. 

Отже, процес світи завжди має «неявну сторону», оскільки його невід'ємною 

частиною є виховання. Однак у цьому випадку педагогіка виявляється «неявною» 

тільки для тих, хто навчається, але не для педагогів. Наприклад, за таким 

принципом працює система розвиваючого навчання Ельконіна-Давидова.  

На наш погляд, практична значущість теоретичної рефлексії та емпіричних 

досліджень неявної педагогіки полягає в тому, що результати такої наукової 

роботи могли б послужити налагодженню технологізації освітнього процесу, 

незважаючи на те, що деякі вчені висловлюють сумнів з цього приводу. Зокрема, 

І. Фрумін вважає, що погляд на освітній процес з позиції його прихованих реалій 
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суперечить основному прагненню до технологізації, раціоналізації людського 

життя з встановленням машинно-механічного бачення світу. Прихильником 

такого (антитехнологічного) підходу є також швейцарський педагог  

І. Г. Песталоцці, який локалізує увагу на внутрішніх процесах, що відбуваються в 

кожній дитині, критикуючи прагнення школи вирівнювати всіх, орієнтуючись на 

зовнішні шаблони і використовуючи шаблонні методики та методи (об'єднані в 

технології). Однак у нашому розумінні поняття «технологізація» має дещо інший 

сенс. Сучасні освітні, соціально-педагогічні технології можуть бути і творчо-

розвиваючими, і особистісно-орієнтованими.  

Праці представників критичного та некласичного підходів до вивчення 

освіти, як і праці представників соціології куррикулуму, а особливо ті з них, які 

присвячені прихованим навчальним програмам, приводять до усвідомлення, що 

сучасні освітні технології мають бути розраховані на використання резервів 

«периферійного» інтелектуального зору, відходу від «комфортного», 

безпроблемного лінійного мислення. Така тенденція, як актуальна «мода», 

підтримується багатьма сучасними методиками освіти. Вона не є безпроблемною  

і загрожує певними ризиками, утім відкриває нові можливості налагодження та 

удосконалення освітніх процесів.  

На закінчення вважаємо за необхідне підкреслити, що поняття неявної 

педагогіки та прихованої навчальної програми тісно пов'язані як з теорією, так  

і з практикою соціології, з тими її ключовими темами, які ніколи не втратять 

актуальності. Маємо на увазі наступні: 1) тема включення індивіда в суспільство  

і соціальні процеси (соціалізація в освіті як цілісному процесі навчання  

і виховання); 2) тема соціальних нерівностей (соціальна диференціація  

і стратифікація в освіті і через освіту); 3) тема якісної визначеності суспільства, 

рівня його розвитку (трансляція в освіті культурних норм, цінностей, соціального 

знання); 4) тема соціальних зв'язків (у широкому сенсі: соціальні дії, інтеракції, 

комунікації, конфлікти, консенсуси тощо в процесі освіти і через освіту).  

Включення в соціологічну теорію освіти таких понять, як «куррикулум», 

«неявна педагогіка», «прихована навчальна програма», «освітній (аудиторний, 
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педагогічний) дискурс та подібних дозволяє переосмислити звичні освітні 

феномени. Те, що традиційно описувалося в термінах «дотримання правил 

шкільної (університетської) дисципліни», «строгості педагога», «об'єктивності 

оцінювання», постає тепер, як прояв прихованого (культурного) програмування  

в освіті. Увага до латентних структур, що складають основу взаємодії учасників 

освітнього процесу, створює передумови для подолання існуючого розриву між 

теорією освіти і освітньою практикою, а також для їх тісної взаємодії, розгорнутої 

в майбутнє. Перелічені вище поняття є важливими інструментами теоретизування 

щодо конструювання максимально ефективних моделей освіти, відповідно до 

особистісно-орієнтованої, діяльнісної парадигми освіти. Дослідження прихованої 

навчальної програми відкриває можливості виходу на конкретні рекомендації 

щодо вдосконалення освітнього процесу. Вихідним пунктом такого 

вдосконалення можуть стати, наприклад, практики тих, хто навчає (педагогічні 

практики), в тому числі і дискурсивні.  

 

 

2.3. Якісні зміни в освіті як фактор соціальних перетворень  

 

Теоретична і практична значущість даної дисертації полягає в розробці  

в її рамках концепції взаємодії суспільства та освіти, яка може послужити 

підставою для привнесення в сучасну освіту таких змін, які б не просто усували 

невідповідність його результатів вимогам сучасного суспільства, а й сприяли 

(позитивним) змінам в самому суспільстві. Постійна і повна відповідність 

вимогам є не тільки недосяжною в умовах високої динаміки соціуму (вимоги 

швидко змінюються), але і не завжди обов'язковою, оскільки «вимоги» або 

«виклики» сучасного суспільства, що перебуває в стані нерівноважності, можуть 

суперечити закону самозбереження системи
27

, про що ми писали в заключній 

частині першого поділу дисертації.  

                                                           
27

 Відповідно до закону самозбереження, всяка система прагне зберегти себе як цілісність. 
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Ключовим поняттям сучасної соціології, як і нашого дисертаційного 

дослідження, є соціальна взаємодія. Суть цього поняття полягає в наявності двох 

сторін, що «обмінюються діями», взаємно впливають одна на одну. Оскільки в 

соціології прийнято розглядати три рівні соціальної взаємодії (мікро-, мезо-  

і макро-), кожен з цих рівнів характеризується «своїми» сторонами і суб'єктами. 

Взаємодія суспільства (як системи) і освіти (як його підсистеми, соціального 

інституту) є макрорівневою. Взаємодіючими сторонами тут виступають 

суспільство та освіта. З урахуванням сформульованої вище теоретичної та 

практичної значущості дисертації, в рамках даного підрозділу наведемо декілька 

прикладів яскраво вираженої впливовості освіти у взаємодії з суспільством. 

У першому розділі дисертації ми описували різні теорії та моделі 

соціальних змін. Йшлося про те, що суспільство може еволюціонувати  

і прогресувати, змінюватися революційно, циклічно, сінергетично, може 

реформуватися, модернізуватися і трансформуватися. Всі ці процеси змін можуть 

відбуватися і з окремою підсистемою суспільства, у тому числі з освітою.  

Процес еволюції освіти нерозривно пов'язаний з еволюцією всього людства 

і може розглядатися, швидше, як процес, підлеглий всьому тому, що відбувається 

в суспільстві, але не навпаки. Що стосується прогресу, то даний термін, як ми вже 

писали, не відображає суті змін, що відбуваються сьогодні, оскільки ці зміни 

далеко не завжди мають наслідком покращення, особливо у сфері освіти. 

Доцільність вживання відносно світи терміну «трансформація» також поставимо 

під сумнів, пам'ятаючи, що трансформація не має кінцевого ідеального образу, 

результату, а тому не є (і не може бути) процесом цілеспрямованим, у той час, як 

освіта, в силу її інституційної специфіки, завжди має чітко визначену мету і цілий 

комплекс конкретних завдань. Будь-які процеси зміни освіти, як правило,  

є цілеспрямованими. Саме тому щодо освіти найчастіше вживаються терміни 

«реформування» та «модернізація» − як сукупність цілеспрямованих заходів щодо 

її удосконалення, «осучаснення» тощо. Між модернізацією та реформуванням  

є певні відмінності. Головна з них полягає в тому, що реформування потребує 

суттєвих, корінних перетворень на рівні структури освіти і принципів освітньої 
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діяльності, в той час як модернізація не потребує докорінних змін, а припускає 

оновлення об'єкта (змін), приведення його у відповідність до нових вимог і норм, 

стандартів якості тощо.  

Мають місце експертні суперечки щодо того, що саме є необхідним 

вітчизняній системі освіти − реформування чи модернізація. Утім, як би ми не 

назвали процеси змін в освіті, що спостерігаються сьогодні, ключові проблеми 

освіти все ще залишаються нерозв'язаними. Як і раніше, мають місце: 

дискретність процесу освіти, неузгодженість його змісту та методів на різних 

етапах, відсутність наступності при переході від одного освітнього етапу до 

іншого, невідповідність результатів освіти вимогам ринку праці та очікуванням 

індивідів, включених в освітні процеси, а також потребам суспільства у 

збільшенні долі не стільки високо кваліфікованих фахівців і професіоналів, 

скільки зрілих особистостей, здатних бути повноцінними соціальними суб'єктами 

та акторами, готовими до дії і діючими, готовими брати на себе відповідальність  

і «рухати» соціальні процеси в позитивному напрямку.  

Як показує досвід нашої держави, ані реформування, ані модернізація освіти  

не призвели до позитивних змін в суспільстві. Багато хто з фахівців, експертів у 

сфері освіти (О. Асмолов, Т. Козар, О. Локшина, О. Савченко, А. Сбруєва,  

О. Семьонов та ін.) переконані, що ці процеси змінили тільки форму освіти і лише 

злегка зачепили її зміст. Саме тому вони виявилися безрезультатними.  

Спровокувати помітні зсуви в суспільстві можуть тільки якісні зміни  

в освіті. З позиції системного підходу, що складає теоретико-методологічну 

основу нашої дисертації, якісна сторона освіти як системи представлена єдністю 

найбільш важливих властивостей освіти, в тому числі її власних системних 

властивостей, що відрізняють її від інших (під)систем. Отже якісні зміни в освіті – 

це зміни, що відбуваються на рівні її системних властивостей. Виникає питання: 

про які саме властивості йдеться? Відповідь на це питання є концептуально 

важливою в рамках нашого теоретизування про взаємодію суспільства та освіти  

і має велике значення для досягнення мети дисертаційного дослідження. Тому з 

відповіддю на нього поспішати не будемо, оскільки в роботі ще не були розкриті 
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в повному обсязі ті теоретичні положення, які могли б послужити достатньою 

підставою для переконливої аргументації. І все ж таки, вважаємо за необхідне 

проблематику якісних змін в освіті порушити вже зараз, здійснивши  

в теоретичній спадщині класиків і сучасників соціально-гуманітарної думки 

пошук таких сценаріїв кардинальних змін в освіті, які викликали зміни  

в суспільстві в цілому. На нашу думку, результати такої пошукової роботи 

дозволять дати відповідь на питання стосовно того, що саме слід розглядати як 

системну властивість освіти.  

Згідно з головним положеннями теорії соціальних змін, поняттям «якісні 

зміни» характеризуються різного роду революції. У тому числі й ті, що відбулися 

в освіті. Революція є відносно швидкою, кардинальною, якісною зміною, що 

починається з низів соціальної піраміди. В ідеалі, стверджувати що відбулася  

революція можна тільки в тому випадку, якщо головними акторами цього процесу 

були не представники управлінської верхівки, а представники нижчих та/або 

середніх верств суспільства.  

Тему революції в освіті порушує Т. Парсонс в своїй науковій праці 

«Система сучасних суспільств», підкреслюючи, що вона має таке саме значення, 

як і промислова та демократична революції [266, с. 127]. У ході промислової 

революції відбулася диференціація економічної та політичної систем, 

встановилися нові зв'язки між ними. У ході демократичної − відбулися аналогічні 

зміни у відносинах між політичною системою і соцієтальною спільнотою.  

На думку Т. Парсонса, XX століття відкрило нову стадію переходу від 

спадково-аскриптивної до неаскриптивної стратифікації. Ідеологія промислової 

революції посилила значення «переслідування індивідами власних інтересів»  

заради покращення свого матеріального становища. «Ідеальний» учасник такої 

конкурентної системи − людина, яка всього у житті досягає самостійно, власними 

зусиллями, яка вміє поєднувати свої вроджені здібності з можливостями, що 

відкриваються конкурентним середовищем. Проголошувалося, що найбільший 

успіх належить найбільш здатним. З демократичною революцією асоціювалася 

ідеологія політичної рівності всіх громадян на противагу аскриптивній нерівності, 
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системи привілеїв, аристократії та державному абсолютизму. Мотиви цих двох 

революцій, на думку Т. Парсонса, синтезує освітня революція, націлена на 

встановлення та підтримання справедливого соціального порядку − соціальної 

рівності, як рівності можливостей, громадянських прав і свобод. Одна з головних 

рис освітньої революції, що проявилася на початкових її етапах, за Парсонсом, 

полягає у масовізації початкової освіти. Масовість початкової освіти (в ідеалі) 

мала б сприяти справедливій соціальній селекції, зміцненню залежності освітніх 

успіхів від вроджених здібностей до розумової роботи, послабленню цієї 

залежності від соціального походження.  

Наступна хвиля освітньої революції, на думку Парсонса, була пов'язана  

з прагненням максимально знизити залежність освітніх успіхів від вроджених 

здібностей індивіда. Основний постулат полягав у тому, що стратифікація за 

здібностями (соціальна селекція) має опосередковуватися комплексом стадій, що 

проходить індивід у процесі соціалізації, які не пов'язані з соціальним 

походженням. На рівні вищої школи створювалися і постійно вдосконалювалися 

умови для того, щоб люди, які мають гірші початкові позиції та/або менш якісну 

початкову освіту, могли досягти успіхів на своєму подальшому освітньому шляху 

за допомогою відбору, що регулюється універсальними нормами.  

На думку Т. Парсонса, освітня революція, що відбулася слідом за 

промисловою та демократичною, через розвиток академічного комплексу  

і каналів практичного застосування наукових розробок, дала старт перетворенню 

всієї структури суспільства [266, с. 131]. Вона підірвала колишні принципи 

соціального структурування, зробивши їх більш «справедливими», що посприяло 

підвищенню загальної адаптаційної здатності суспільства. І все ж таки, залежність 

освітніх успіхів і подальшого просування угору соціальної ієрархії від 

соціального походження і донині залишається досить сильною. На наш погляд, ця 

залежність зберігається тому, що революційні зрушення в освіті слідували після 

промислової та демократичної революцій і були скоріше наслідком соціальних 

змін, ніж їх передумовою. Виходить, що революційні зміни в освіті були 

ініційовані представниками влади. Наслідки будь-яких змін, спричинених 
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«владою», детально описані в роботах критиків освіти  С. Ароновіца, С. Боулза,  

Г. Гінтіса, І. Ілліча та інших вчених. Найбільш реалістично, на наш погляд, вони 

розкриті П. Бурдьє  [52; 56]. У своїх спільних працях з Ж.-К. Пассероном [458; 

459] вчений проводить думку про те, що освіта і педагогіка є символічним 

насильством. Будь-які спроби передати, транслювати культуру і знання, будь-які 

форми такої трансляції обов'язково пов'язані з нав'язуванням, яке здійснюється 

приховано, а тому є насильницьким.  

П. Бурдьє акцентує увагу на тому, що повноправними суб'єктами побудови 

навчальних програм є саме представники влади. Прикриваючись гаслами 

народної освіти, вони розробляють і втілюють в життя такі програми, які 

розвивають габітуси «пристосування» у представників нижчих верств соціальної 

ієрархії, обмежуючи тим самим їх суб'єктність, для того, щоб вони не могли 

досягти вершин цієї ієрархії та «потіснити» представників еліти. Як відомо, 

поняття габітусу є центральним у теорії П. Бурдьє. Вчений піддає ретельному 

аналізу ті умови, в яких габітус формується. На думку П. Бурдьє, соціологам, 

небайдужим до проблем освіти, слід, в першу чергу, замислитися над питанням 

про те, наскільки «вільними» є ті габітуси, які ця освіта формує. Чим більш 

вільними вони є, тим більш потужною є здатність їх носіїв до критичного 

переосмислення і творчого перетворення навколишнього світу, тим більшої 

виразності набуває їх суб'єктність (як здатність змінювати дійсність, впливати на 

події). Той максимум, який може зробити система освіти для усунення соціальної 

несправедливості (зокрема, «несправедливої» соціальної нерівності та 

соціального порядку, що пригнічує) −  формувати габітуси «свободи й творчості». 

П. Бурдьє звинувачує всі існуючі моделі освіти в тому, що вони не формують 

таких габітусів. Особливо він критикує радянську систему освіти за те, що вона 

формувала людину-пристосуванця, а не людину, здатну впливати на соціальні 

процеси, сприяти перетворенню соціального порядку. Критикуючи існуючий 

соціальний порядок і систему освіти, що його підтримує, Бурдьє пише про 

здійснення в освіті (і через освіту) символічного насильства, яке і формує габітуси 

пристосування і підпорядкування. На думку вченого, змінити соціальний порядок 
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може тільки «символічна» революція в освіті, обов’язковою умовою якої є 

впровадження в освітню практику такої педагогіки, що максимально (наскільки 

це можливо) виключала б символічне насильство і формувала б габітуси свободи. 

Ще раз підкреслимо, що під «педагогікою» в даному випадку розуміється не 

наука, а діяльність, що забезпечує стосунки, які виникають між людьми при 

передачі духовно-практичного досвіду від покоління до покоління. Відповідно, 

терміном «педагогічний(-а, -е, -і)» позначається не приналежність до науки,  

а зв'язок з певною діяльністю.  

За логікою П. Бурдьє, в ролі головних «революціонерів» могли б виступити 

саме педагоги. І з точки зору теорії соціальних революцій, такі міркування не 

позбавлені здорового глузду. Для того, щоб освітня революція, дійсно, дала 

помітні та відчутні результати щодо встановлення соціальної справедливості, 

справедливого соціального порядку, вона має бути «революційною» в прямому 

сенсі цього слова, тобто виходити не від управлінської верхівки, а слідувати 

«знизу», від нижчих і середніх соціальних верств, представниками яких є, в тому 

числі й педагоги. Під соціальною справедливістю в соціології розуміється 

відповідність між роллю людини (соціальної групи) у житті суспільства та її 

соціальним статусом; між правами та обов'язками людини; працею і винагородою 

за працю; заслугами і суспільним визнанням. Оцінка фактів суспільного життя як 

справедливих чи несправедливих базується на: 1) зіставленні потреб та інтересів 

людей зі ступенем їх задоволення; 2) зіставленні реалій життя з їх соціальними 

ідеалами, закріпленими, наприклад, в конституції держави. Чим більшим  

є ступінь збігу реалій з ідеалами, тим менш гострою є проблема соціальної 

справедливості.  

Приблизно так само міркує і П. Фрейре. На думку вченого, соціальний 

порядок, що існує в суспільстві, є гнітючим, оскільки він породжує несправедливу 

соціальну нерівність. Інститут освіти, який перебуває під пильним контролем 

«можновладців-гнобителів» (саме вони затверджують освітні програми), тільки 

сприяє закріпленню цього порядку. Ситуація пригнічення стає можливою за 

рахунок того, що освіта ніби легалізує гнітючий порядок, саме в освіті 
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відбувається визнання його справедливості. Щоб перестати бути жертвою 

реальності пригнічення, кожна людина, що знаходиться в ситуації пригнічення, 

має змінити своє ставлення до цієї ситуації, що може бути здійснене за 

допомогою міркувань і дій щодо суспільстватз перспективою його перетворення. 

Змінити суспільство можна тільки за умови його критичного сприйняття. Просте 

сприйняття реальності, за яким не слідує критична інтервенція
28

, є непридатним 

для будь-яких змін [383]. Зв'язок освіти з процесами зміни суспільства полягає в 

тому, що саме в освіті розвивається критичне мислення і критичне сприйняття 

світу. Разом з розвитком критичного мислення відбувається визрівання соціальної 

сили індивідів і груп, іншими словами, розвивається і міцнішає їх здатність до 

зміни, перетворення соціальної реальності.  

Для того, щоб досягти стану відносної рівноваги та зменшити загрозу 

руйнації, системі суспільства необхідно звільнитися від гнітючого порядку. Таке 

звільнення є зміною суспільства, яка може відбутися тільки через освіту. Бурдьє  

і Фрейре пишуть, насамперед, про революційний зміні. Синтез їх ідей дозволяє 

розглядати революцію в освіті як символічний переворот, здійснений в результаті 

критичного переосмислення з боку тих, хто навчається, трансльованого в освіті 

знання. Ключовою фігурою при цьому є той, хто навчає (педагог), який свої 

педагогічні дії та зусилля, свою педагогічну працю спрямовує на створення 

сприятливих умов для того, щоб критичне переосмислення відбувалося.  

Як ми вже писали в одному з попередніх підрозділів, і Бурдьє, 

і Фрейре вибудовують свої міркування про освіту на положеннях соціального 

конструктивізму, а саме: реальність є такою, якою ми її бачимо; змінити цю 

реальність − означає змінити погляд на неї. Соціальний конструктивізм
29

 бере 

початок з феноменології та являє собою теорію, об'єктом якої є процеси 

                                                           
28

 Критична інтервенція − втручання (вторгнення) в існуючу соціальну реальність, що 

змінює (порушує) існуючий соціальний порядок, соціальні структури і відносини, за 

допомогою критичного аналізу (розгляду і оцінювання) цієї реальності. 
29

 У науковій літературі іноді розмежовуються соціальний конструктивізм і соціальний  

конструкціонізм. Перший звертає увагу на вибудовування соціальних конструкцій в процесі 

індивідуально-особистісного навчання, що супроводжується міжособистісною взаємодією, 

другий розглядає формування соціальних конструкцій в колективних та групових соціальних 

процесах. 
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соціально-психологічного конструювання соціальної реальності за допомогою 

людської активності. Соціальна реальність і соціальна взаємодія не зводяться до 

матеріальних умов існування, а розглядаються як продукт розумової діяльності 

індивідів, ідеології та культури.  

Соціальна реальність не може розглядатися, як щось відсторонене від 

активності індивідів і груп. Залучення індивіда в соціальні відносини, його 

включення в соціальну реальність стає можливим тільки за рахунок того, що сам 

індивід наділяє цю реальність певними значеннями і смислами, якостями  

і характеристиками. Соціальні норми і правила, значення й смисли не 

формуються в пасивному сприйнятті, а конструюються в соціальній взаємодії.  

Згідно з положеннями соціального конструктивізму, вся система знань − 

продукт соціального і культурного конструювання. Разом з біхевіоризмом він 

склав підґрунтя теорії когнітивного розвитку Ж. Піаже [272−274]. Серед 

соціологів найвідомішими та найяскравішими представниками соціального 

конструктивізму є П. Бергер і Т. Лукман [30]. Утім, ці вчені не конкретизували 

освітніх (педагогічних) прийомів та методів, що могли б сприяти розвитку 

критичного мислення, розвитку діяльнісного потенціалу індивідів і груп і, за 

рахунок цього, зміні існуючого соціального порядку, як це роблять Фрейре  

і Бурдьє, порушуючи проблему поєднання теоретичного і практичного знань в 

навчальних програмах, про що ми писали в першому розділі дисертації.  

П. Фрейре протиставляє дві концепції освіти й відповідні навчальні 

програми: «банківську» та «постановки проблеми». Банківська концепція освіти, 

що є доксичною, антидіалогічною, некомунікативною, носить наративний 

(монологічний, розповідний) характер, розглядається як методологічне підґрунтя 

для закріплення та легалізації гнітючого соціального порядку. Відповідно до цієї 

концепції, учень
30

 виступає в якості «сховища» знання. Всі знання закладаються  

в нього як у банк (сховище) або банку (тару для зберігання). Чим більш повно 

                                                           
30

 В даному випадку вважаємо більш доречним вживання саме цього поняття − «учень», а 

не «той, хто навчається» оскільки друге припускає прояв суб'єктності, тобто підкреслює 

активну включеність індивіда в освітній процес на правах повноцінного суб'єкта цього процесу. 
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заповнене це «сховище», тим вище оцінюється педагогічна майстерність. Чим 

більш беззаперечними є «сховища», які без проблем дозволяють себе 

заповнювати, тим кращими «учнями» вони вважаються. Відповідно до таких 

міркувань, освіта розглядається як акт вкладення, депозиту. Ті, хто навчається, 

тільки накопичують та зберігають інформацію і не більше. Ніяких перетворень з 

цією інформацією вони не здійснюють і не в змозі здійснювати, оскільки від них 

цього ніхто не вимагає. Вони і без того будуть вважатися гарними учнями. 

Головне − все запам'ятати, тобто зберегти інформацію в первісному вигляді. Отже 

освічена людина − це людина, яка має хорошу пам'ять; чим більше інформації 

вона може запам'ятати, тим кращими є її успіхи в освіті. Відповідно до 

«банківської» концепції, освіта − це пам'ять, а не досвід (здійснюється трансляція, 

більшою мірою, теоретичного, а не практичного знання). Освічена людина − це 

пристосована людина, тому що вона краще підходить світу, в якому живе. 

Формування, за допомогою інституту освіти, особистостей саме такого типу, є 

дуже вигідним для «пригнічувачів» (представників влади), чий спокій ґрунтується 

на тому, щоб якомога більше людей підходили тому світу, який ними створено. 

Вся інформація в системі «банківської» освіти, все знання, подається в готовому 

вигляді, як докса, що не піддається сумніву. Розвиток критичного мислення при 

цьому не відбувається. Нерозвиненість критичного мислення позбавляє людину 

самостійності, робить її залежною від нагород (похвал) і осуду (покарань).  

Втілення в життя постулатів «банківської» концепції освіти призводить до 

«некрофільності» людей, тобто до любові до неживих, механічних речей. Ця 

концепція служить інтересам гноблення, працюючи на те, щоб контролювати 

залежні від речей думки і дії людей, перешкоджати розвитку їх творчої сили. 

«Банківська» концепція освіти стимулює протиставлення вчитель-учень, зменшує 

(або навіть анулює) творчу силу другого. Ця концепція є подібною до тієї, яку  

Ж.-П. Сартр називав «харчовою», згідно з якою знання «згодовуються» учням, 

заповнюючи їх «до країв», роблячи їх мислення «неповоротким» та негнучким 

[322, с. 180−185]. Чим більшою мірою свідомість тих, хто навчається, забита всім 

тим, що від них вимагають пам'ятати (формулами, визначеннями, теоремами 
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тощо), тим складніше їм буде адаптуватися до мінливих умов життя, оскільки їх 

свідомість та мислення позбавлені гнучкості.  

«Банківська» концепція освіти негласно забороняє діалог, комунікацію між 

тими, хто навчає та тими, хто навчається. Їй притаманній відчужуючий 

інелектуалізм − коли людина, що є не надто інтелектуально розвиненою (що аж 

ніяк не означає, що віна є бездарною) не розуміє складних слів, специфічної мови 

освіти. Це змушує її заучувати інформацію без осягнення, рефлексії її смислу.  

В якості альтернативи «банківської» концепції П. Фрейре пропонує 

концепцію освіти «постановки проблеми» (істинної освіти − такої, що звільняє).  

Її суть, за Фрейре, полягає в «актах пізнання», а не передачі-отримання інформації 

[383]. Тому застаріле класичне поняття комунікації не підходить і не може тут 

використовуватися. Комунікацію слід розглядати, як дещо більше за передачу та 

отримання інформації. Діяльнісне визначення комунікації в даному випадку  

є більш влучним, оскільки це визначення припускає діалог.  

Освіта, яка, дійсно, освідчує, має будуватися на усуненні протиріччя між 

тими, хто навчає, й тими, хто навчається. В освіті, що «звільняє» (розум та дії), 

той, хто навчає, не може нав'язувати свої думки тим, хто навчається. Його роль 

полягає не в передачі інформації, не в нав'язуванні точки зору, а в «підсвічуванні» 

тих моментів, які є неоднозначними, дискусійними, але важливими, з точки зору 

формування адекватних уявлень про дійсність. Роль того, хто навчає, в процесі 

освіти «постановки проблеми» полягає у створенні разом з тими, хто навчається, 

таких умов, за яких знання на рівні «докса» (тобто, вже існуючі теорії, теореми 

тощо) перетворюються в знання на рівні «логос» (тобто, виведені шляхом 

логічних міркувань, з прив'язкою до особистого практичного досвіду тих, хто 

навчається). Отже, за Фрейре, істинне знання отримується тільки з досвіду, 

шляхом проб та помилок, за якими не слідує покарання з боку того, хто навчає.  

П. Бурдьє у своїй роботі «Університетська докса і творчість: проти 

схоластичних поділів», підкреслює, що будь-яка система освіти орієнтована, 

більшою мірою, на трансляцію теоретичного знання і, згідно з її власною логікою, 

на інтелектуалізм. На думку вченого, трансляція в освіті чистої теорії, без 
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пояснень того, як її можна застосувати на практиці, не сприяє розвитку 

критичного і творчого мислення та дає ефект «зомбування» тих, хто навчається, 

які отримують знання, але не здатні його використовувати. У той же час, Бурдьє 

виступає проти «фетишистського підпорядкування» досвіду і підкреслює, що 

критичне і творче мислення неможливо розвинути тільки лише за допомогою 

постійних «практичних вправ» [56, с. 10]. Вчений пише, що він проти 

інтелектуалізму в освіті, проте в його розумінні «проти інтелектуалізму» означає 

− проти жорсткого поділу: теорія/практика, теоретичне знання/практичне знання. 

Ми повністю підтримуємо таку точку зору і вважаємо, що знання, яке 

транслюється в освіті, для того, щоб дійсно розвивати і освічувати, має бути 

цілісним, об'єднувати в собі теорію і практику таким чином, щоб відокремити 

одне від іншого було неможливим. Будь-яке знання народжується з практичного 

досвіду, проте транслюється від покоління до покоління тільки у вигляді теорії, в 

закодованому вигляді (саме в такому вигляді його легше зберігати та передавати). 

Освітній процес, по суті, − це процес розшифрування закодованого попередніми 

поколіннями теоретичного знання і перетворення його в практичне знання (для) 

нового покоління. З метою якісної зміни освіти та підвищення її якості марно 

шукати ідеальні пропорції поєднання в навчальній програмі, як і освітньому 

процесі в цілому, теорії та практики. Замість цього слід зосередиться на розробці 

ефективних технологій перетворення теоретичного знання в практичне  

(і навпаки), концентруючи увагу на розробці ефективних методик викладання, 

педагогічних прийомів і методів. Йдеться про запровадження в освіту того, що 

Бурдьє називав «дослідницькою педагогікою», орієнтованою «на передачу 

мистецтв, що тлумачяться як практичні й теоретично насичені способи говорити й 

діяти» [56, с. 21]. П. Бурдьє не проти теоретичного знання як такого. Він проти 

методів трансляції та подачі цього знання. Він пише, що «справжня освіта» − це 

освіта, що породжує творчість і винахідливість. Жодна теорія не повинна 

подаватися як аксіома, докса. Кожне теоретичне положення має піддаватися 

критиці незалежно від авторитету його автора.  
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П. Фрейре називає такий підхід до освіти «звільняючою (розум і дії) 

педагогікою», що підриває принципи, на яких тримається система «банківської» 

освіти [383]. На питання про те, як повинна здійснюватися така «педагогічна 

революція», Фрейре відповідає, що це можливо тільки шляхом кардинальних змін  

куррикулуму, тобто шляхом створення якісно інших освітніх програм. Ця  

«революція» уможливлюється завдяки розрізненню систематичної освіти 

(офіційної навчальної програми, яку можуть змінити і змінюють тільки 

можновладці-«пригнічувачі» відповідно до своїх власних егоїстичних цілей)  

і «освітніх проектів», які реалізуються самими педагогами (вчителями, 

викладачами) в їх освітньої діяльності. Ці проекти можуть не збігатися  

з офіційною навчальною програмою і навіть протидіяти її реалізації. По суті, 

йдеться про прихований куррикулум (приховану навчальну програму), суб'єктами 

якої можуть бути не тільки можновладці, але й педагоги, як і ті, хто навчається.  

Описані вище «революційні» сценарії зміни суспільства через якісні зміни  

в освіті, навряд чи можна реалізувати на практиці. Конструктивістська логіка 

міркувань П. Фрейре і П. Бурдьє призводить до того, що повністю втрачається 

об'єктивність знання, а разом з тим і доцільність його трансляції в освіті. Якщо 

припустити, що будь-яка педагогіка є символічним насильством, то, щоб 

вирватися з-під її гніту, кожному новому поколінню доводилося б всі відкриття та 

винаходи своїх попередників відкривати і винаходити заново, що істотно обмежує 

можливості людини і суспільства не тільки розвиватися, але й виживати. Саме 

тому сучасні соціологи намагаються віддалитися від конструктивізму в пошуках 

підстав для здійснення своєрідного синтезу (за принципом додатковості) 

зовнішніх і внутрішніх детермінант соціальної поведінки людини, як 

індивідуальності та як істоти соціальної [352]. Прикладом такого «віддалення» 

можуть послужити теоретичні уявлення Б. Латура та А. Пікерінга. Концепція  

реляційної онтології Б. Латура вибудовується на основі онтологічної моделі, що 

отримала назву «актор-мережа». Мережа − ланцюг взаємодій, зв'язків, відносин 

між суб'єктами соціальної дії (акторами). Актор − сутність, конституйована цими 

відносинами [185, с. 213; 186, с. 54]. Вихідною реальністю виступає простір, 
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населений такими акторами. Властивості й статус актора, тобто його якості та 

характеристики як «об'єкта» чи «суб'єкта», є результатом набутої ним позиції у 

просторі, як місця в ряді зв’язків і відносин комунікаційної системи. А. Пікерінг в 

своїх уявленнях про суспільство і соціальну реальність керується постулюванням 

симетрії «об'єктивного» і «суб'єктивного» [513, 20−21]. Якщо перенести його 

уявлення в соціологічну площину і розглянути, наприклад, дихотомію 

холізму/індивідуалізму, то можна сказати, що «суспільства» в людині може бути 

тим більше, чим менше він чинить опір прийняттю його правил, і навпаки.  

Уявлення про світ обов’язково повинні мати об’єктивне підґрунтя.  

В іншому випадку думки і дії людей були б настільки неузгодженими, що 

соціальна взаємодія, комунікація, солідарність стали б неможливими. Згідно з 

класичними соціологічними теоріями, об'єктивні підґрунтя узгодженості думок та 

дій індивідів і груп закладаються соціальними інститутами, у тому числі, 

інститутом освіти. Більш того, «революційне» припущення, що через освіту 

можна змінити суспільство, встановивши новий (більш справедливий) соціальний 

порядок, за Парсонсом, може претендувати на правдоподібність, однак тільки за 

умови, що освітній процес має інституційний ґрунт, а не протікає у формі 

спонтанних дискусій, як от, наприклад, за теорією Фрейре. Запуск процесу зміни 

суспільства через освіту уможливлюється за умови зміни інституційних основ 

останньої − такої зміни, яка приведе до значних зрушень в структурі суспільства.  

Інституційні основи освіти знаходять втілення в освітніх стандартах,  

у навчальних програмах, які задають загальні орієнтири змісту освіти. В ідеалі 

програми навчання мають бути організовані так, щоб забезпечувати рівність 

шансів на досягнення успіху в освіті вихідцями з різних соціальних верств 

суспільства, сприяти розвитку творчого і діяльнісного потенціалу людини, не 

залежно від її соціального походження. Це створює умови для соціальної 

мобільності, робить структуру суспільства більш гнучкою, відкритою,  

а соціальний порядок більш справедливим. Як ми писали в підрозділі 1.2, 

посилаючись на концепцію Т. Заславської, відкритість структури сприяє тому, що 

кожна людина отримує більше шансів знайти своє місце в тій сфері діяльності,  
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в якій його творчий (перетворювальний), діяльнісний потенціал будуть 

реалізовані максимально. Завдяки цьому відбуватиметься зміна еліт, постійний 

перерозподіл ресурсів, визрівання нових соціальних груп, рушійних суспільства. 

Найбільш активні індивіди, які мають легальні ніші реалізації свого потенціалу, 

утворюють в соціальній структурі групи, що э соціальними силами, спрямовують 

трансформаційні процеси, забезпечують позитивну динаміку суспільства.  

Згідно з аргументацією П. Бурдьє, революційні зміни в освіті нездійсненні  

з тієї причини, що офіційні стандарти освіти та навчальні програми 

затверджуються можновладцями. Навіть якщо ці стандарти і програми, с першого 

погляду, є цілком демократичними, паралельно може діяти прихований 

куррикулум, орієнтований на егоїстичні цілі можновладців, пов'язані з їх 

прагненням зберегти свої привілейовані позиції за рахунок обмеженої, 

фрагментарної подачі знання, яке в повному обсязі може стати потужним 

ресурсом, що дозволить вихідцям з нижчих верств просуватися вгору по щаблях  

соціальної ієрархії. Але, як ми писали в попередньому підрозділі, прихований 

куррикулум можна переорієнтувати і на протилежні цілі. Механізм такої 

«переорієнтації» детально описується П. Фрейре, який звертає увагу на той факт, 

що, ким би не створювались навчальні програми, яким би знанням вони не були 

наповнені, головним «транслятором» цього знання є той, хто навчає (вчитель, 

викладач), і саме від нього залежить, чи буде навчальна програма розвивати 

творчий, перетворювальний, діяльнісний потенціал тих, хто навчається, або ж 

придушуватиме його, формуючи слухняних виконавців, які не претендують на 

високі статусні позиції в соціальному просторі.  

Революційні сценарії Фрейре та Бурдьє є теоретичними проектами, 

ідеалізованими моделями змін в освіті, які в чистому вигляді реалізувати 

неможливо. Утім деякі теоретичні проекти заслуговують на увагу з тієї причини, 

що сприяють формулюванню корисних ідей і висновків, що мають практичне 

значення. Проведений нами аналіз революційних сценаріїв, що демонструють, як 

саме зміни в освіті можуть викликати зміни в суспільстві, дозволяє зробити 

важливий висновок про те, що під якісними змінами в освіті слід розуміти не 
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стільки зміни змісту  («що»  транслюється,  яке саме знання), скільки зміни умов  

і способів трансляції  («як» транслюється, за допомогою яких дій − прийомів, 

методів), а також технологій трансляції інформації й перетворення її на знання. 

По суті, якісні зміни в освіті пов'язані з кардинальною зміною способу (взаємо)дії 

учасників освітнього процесу. Природа людини є такою, що активним творчим 

суб'єктом самостійної діяльності вона стає тільки в процесі соціальної взаємодії. 

Вчені, які підтримують революційні сценарії зміни освіти, звертають увагу на 

факти, які свідчать про те, що когнітивні схеми, ціннісні установки суб'єктів 

освітнього процесу (особливо тих, хто навчається) є продуктом не тільки 

минулого (попереднього) досвіду соціалізації, а й актуальної ситуативної 

текстуальної (дискурсивної) взаємодії, основу якої створюють певні семіотичні 

структури. Повністю поділяємо точку зору О. Полоннікова щодо того, що 

текстовий дискурс не буде таємним засобом маніпулювання, проведення політики 

класового домінування тільки за умови, якщо в освіті відбудуться радикальні 

перетворення на технологічному рівні.  Сутність освіти може змінити тільки той 

освітній проект, «який вважає зміну форми повідомлення не рядовою 

педагогічною подією, а парадигмальним авансом, що відкриває перспективу для 

великомасштабних символічних інвестицій в освіту» [291, с. 67, 134]. Педагоги − 

це люди, які володіють спеціальними інструментами, що дозволяють здійснити 

якісні зміни в освіті. Однак педагоги повинні це усвідомлювати і розуміти, що 

саме їм потрібно робити, як саме застосовувати ці інструменти, щоб підвищити 

якість освітнього процесу. Важливим є не тільки усвідомлення, але і 

координованість дій, їх підпорядкованість єдиній меті, пов’язаній з розвитком  

творчої особистості, діяльнісного потенціалу і інтернальних якостей. Виникає 

питання − як забезпечити таку координацію? Твердження Фрейре про те, що для 

здійснення педагогічної революції − кардинальних якісних змін в освіті, 

спрямованих на зміну існуючого (гнітючого) соціального порядку, педагоги 

повинні вступити як би в «таємну змову», оскільки реформа педагогічної освіти 

не вигідна можновладцям і по суті є утопічною, але не позбавленою сенсу. Навіть 

якщо не розглядати варіант з  реформою педагогічної освіти, завжди є можливість 
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створення дискусійного майданчика для обговорення актуальних проблем освіти, 

організації освітнього процесу та підвищення його результативності (на 

конференціях, семінарах, симпозіумах), популяризації сучасних та ефективних 

освітніх технологій у рамках курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

PhD-програм тощо.  

Важливо, щоб потреба і зацікавленість у якісних змінах  в освіті відчувалася 

громадянським суспільством, розвиток якого є одним з найважливіших 

пріоритетів України. Частиною цього суспільства є і працівники сфери освіти, і 

вчені, що займаються проблемами освіти, які повинні проявляти активність, 

висувати свої пропозиції органам державної влади, домагатися внесення коректив 

у законопроекти про освіту, зокрема, через діючі громадянські організації на 

кшталт «Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської 

освіти» або «Всеукраїнського об'єднання освітян и науковців» та інших.  

На закінчення підкреслимо, що аналіз теорій революційних змін в освіті 

дозволяє зробити ще один важливий висновок про те, що найважливішим 

інструментом здійснення якісних зміни в освіті є освітній (особливо аудиторний  

і педагогічний) дискурс. Його можна розглядати як засіб, що приводить в дію 

неявну педагогіку і приховану навчальну програму, які можуть працювати на 

розвиток творчого (перетворювального) і діяльнісного потенціалу тих, хто 

навчається, але можуть і перешкоджати цьому процесу.  

 

 

2.4. Дискурс як засіб якісних змін в освіті  

 

Ідея дискурсивності лежить в основі ціннісно-цільового призначення освіти  

[31; 57; 65; 529]. Однак твердження про надзвичайну важливість освітнього 

дискурсу як засобу якісних змін в освіті вимагає переконливої аргументації,  

в аспекті розгляду освіти як системи комунікацій.  

Процес трансляції знання, а також пізнавальні (когнітивні) процеси, що 

відбуваються в освіті, невідривно пов'язані з процесами спілкування, засобом 

яких є мова.  Л. Науменко розглядає мовні системи, як структурні складові 
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більшої системи людського спілкування, яка наповнює мову сутнісним, 

смисловим змістом [225]. Оскільки мова − явище соціальне, яке має сенс лише в 

рамках спілкування, соціологами феномен мови розглядається, як правило, з 

позиції теорії комунікації.  

Спілкування як процес обміну інформацією між індивідами 

уможливлюється і здійснюється за допомогою спільної для індивідів системи 

знаків і символів, спільної мови. Поняття спілкування за змістом є близьким до 

поняття комунікації. Останнє є більш широким і визначає зв'язок, в результате 

якого відбувається обмін інформацією між системами в живій та неживій природі, 

в той час як перше вживається тільки, якщо йдеться про комунікацію між 

індивідами. Визначаючи комунікацію, соціологи підкреслюють смисловий і 

ідеально-змістовний аспекти соціальної взаємодії. Комунікативними вважаються 

ті дії, які свідомо орієнтовані на їх смислове сприйняття. Основна функція 

комунікації − досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності 

кожного її елемента.  

Центральним поняттям теорії комунікації є комунікативна дія або 

комунікативний акт. Найпоширенішу на сьогоднішній день схему 

комунікативного акту було запропоновано К. Шенноном (США, 1948 р.) [216,  

с. 38]. Але на пострадянському просторі вона більш відома у викладі російсько-

американського лінгвіста Р. Якобсона [431, с. 306].  

Схема та основні компоненти комунікативного акту за Р. Якобсоном:  
 

референція 

 
 

АДРЕСАНТ повідомлення 

 

контакт 

 

код 

 АДРЕСАТ 

 

Референція  (від лат.  referre − повідомляти; називати; співвідносити) − 

зміст повідомлення. У здійсненні референції, тобто в повідомленні певної 

інформації, складається комунікативна функція мови. Це − головна функція мови 
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і основна функція більшості комунікативних актів. З референцією пов'язана і ще 

одна важлива функція мови − пізнавальна.  

Повідомлення − матеріальна форма інформації, процес і результат 

породження мовлення. Наскальні малюнки, звуки, жестикуляція, тексти та інше − 

приклади  повідомлень, які несуть певну інформацію. Інформація − 

нематеріальний зміст, який отримується людиною з повідомлення.  

Контакт − дія (сукупність дій), яка характеризуються бажанням  

і готовністю індивідів (та/або груп) брати участь у спілкуванні один з одним. 

Встановлення контакту − необхідна умова успішної  комунікації.  

Код (в мовній комунікації) − мова або її варіант (діалект, сленг, стиль), який 

використовують учасники комунікативного акту. Якщо вислів спрямований на те, 

щоб пояснити характер використання коду мови, то має місце метамовна функція 

[432, с. 198−200].  

З  адресантом  (відправником повідомлення) і адресатом (одержувачем 

повідомлення) пов'язані наступні функції: регулятивна або спонукальна, тобто 

функція регуляції поведінки адресата з боку відправника повідомлення; 

експресивна або емотивна, що полягає у вираженні суб'єктивно-психологічного 

стану суб’єкту мовлення. В тому випадку, коли мета конкретного 

комунікативного акту полягає в налагодженні або зміцненні контакту між його 

учасниками, мова в виконує фатичну функцію.  

Оскільки освітній процес будується на передачі-отриманні інформації, його 

можна розглядати як процес комунікації. Використовуючи схему 

комунікативного акту Р. Якобсона, можна позначити як адресанта (відправника) – 

того, хто навчає, а як адресата – того, хто навчається. Інформація передається у 

формі повідомлень, що, як правило, супроводжується її кодуванням. Кодування − 

процес перетворення повідомлення з форми, зручної для безпосереднього 

використання інформації, у форму зручну для її передачі, зберігання, 

автоматичної переробки. Адекватність розшифрування адресатом закодованої 

адресантом інформації впливає на процес зміни інформаційного стану першого 
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(що і є метою комунікативного акту) та залежить від особистих кодових 

установок обох.  

Основним засобом комунікації у всіх типах суспільств є мова. Тому, 

розглядаючи освіту як комунікаційну систему і освітній дискурс як засіб,  

за допомогою якого встановлюється певна спрямованість процесів комунікації  

в освіті, ми не можемо обійти увагою поняття, від якого «дискурс» є похідним, 

тобто поняття мови.  

Мова − система знаків, форма людського мислення, що фіксується, яку 

можна спостерігати емпірично. Мова пов'язана з фізіологією, психікою людини  

і в той же час має соціальну природу. Висловлюючись філософськи, «субстанція» 

мови є соціальною [150, с. 55]. Як пише російський вчений, лінгвіст  

Б. Серебрянніков: «Найбільш притаманна мові особливість, яка зближує її  

з іншими соціальними явищами і в той же час докорінно відрізняє від них, 

полягає в тому, що мова обслуговує суспільство абсолютно у всіх сферах 

людської діяльності...» [324, с. 419].  

Увагу соціологів спрямовано, насамперед, на дослідження та визначення:  

а) взаємозв'язку суспільства і мови; б) соціальних функцій мови (інтегративної, 

соціального контролю та ін.); в) мовних відмінностей як відображення соціальної 

структури і стратифікації; г) зв’язку між мовними засобами і соціальними 

статусами, ролями. Ракурс дослідження мови залежить не тільки від цілей  

і завдань, які ставить перед собою соціолог, але і від обраного ним підходу до 

розв'язання цих завдань.  

З позиції об'єктивістської парадигми соціології (О. Конт, Г. Спенсер,  

Е. Дюркгейм, К. Маркс та ін.), мова – це «надбання суспільства», «продукт, який 

пасивно фіксується індивідом», що існує незалежно від індивіда  

і характеризується примусовою силою щодо його діяльності [122, с. 271]. 

Опозицію такому підходу складають теорії, що представляють 

суб'єктивістську парадигму в соціології. Ці теорії спираються на ідеї розуміючої 

соціології М. Вебера, а також представників психологічного напрямку (Г. Тард,  

Л. Уорда У. Мак-Дуголл та ін.), феноменології (пізній Е. Гуссерль,  
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Г. Гарфінкель, А. Щюц та ін.) та конструктивізму (П. Бергер, Т. Лукман,  

П. Фрейре та ін.). Представники цих напрямків визначають мову як систему 

знаків, створену людьми, яку не можна розглядати поза людиною. 

Р. Якобсон підкреслює, що не мова створює людину, а людина створює 

мову. Ще не навчившись розмовляти, індивід вже володіє певними здібностями 

до здійснення мовного акту [432, с. 89−93]. На думку Е. Бенвеніста, суб'єктивність 

мови полягає в тому, що вона «дозволяє розмовнику представляти себе в якості 

суб'єкта». Вона визначається як психічна єдність, трансцендентна по відношенню 

до сукупності отриманого досвіду, що забезпечує сталість свідомості [28, с. 293]. 

На наш погляд, це висловлювання Е. Бенвеніста не є таким, що суперечить 

об'єктивній природі мови. На нашу думку, сутність мови є  суб'єкт-об'єктною (або 

об'єкт-суб'єктною). З одного боку, її можна розглядати як окрему систему, 

функціонування якої справляє «примусовий» вплив на індивіда. З іншого боку, 

мова є породженням і винаходом людини, що робить можливим соціальну 

взаємодію. Такі уявлення найбільшою мірою відповідають сучасній картині світу, 

а також відображають новітні тенденції сучасного соціологічного теоретизування, 

коли положення різних теорій та підходів, навіть такі, які у класичній соціології 

завжди протиставлялися, об’єднуються, з метою створення нових «синтетичних» 

теорій суспільства (Дж. Александер, Б. Бернстайн, П. Бурдьє, Е. Гідденс та ін.).  

Ідея про двоїсту сутність мови відображена в роботах німецького психолога 

К. Хольцкампа [173, с. 182]. Вчений вважає, що мова є тією соціальною формою 

людської діяльності, за допомогою якої може бути здійснено цілеспрямоване 

перетворення тих чи інших об'єктів (речей) об'єктивної дійсності.  

Російський лінгвіст і філософ В. Волошинов наполягає, що мова  

є «соціальною подією мовної взаємодії» [69, с. 4]. Вчений не обмежується суто 

теоретичними міркуваннями, а пропонує методологічно обґрунтований порядок 

дослідження мови, який полягає у наступному: 1) форми і типи мовної взаємодії 

слід аналізувати з урахуванням конкретних умов, в яких вона здійснюється;  

2) форми окремих висловлювань необхідно розглядати у взаємозв'язку із 

взаємодією, елементами якого вони є.  
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Ідеї В. Волошинова підтримує і розвиває російський психолог і лінгвіст  

О. Леонтьєв (1936−2004 рр.). Він досліджує структуру (внутрішній устрій) мови, 

розглядаючи її як своєрідну «перенесену форму предметних властивостей  

і відносин дійсності, пізнаваних, розкритих і закріплюваних в соціальній 

діяльності людини». Вчений звертає увагу, що в розробці питання про сутнісні 

характеристики мови продуктивними є: а) підхід до мови не як до абстрактної 

системи, а як до перенесеної форми соціальної дійсності; б) діяльнісний підхід 

(соціальне в мові досліджується через аналіз діяльності)  [190, с. 300].  

Серед сучасних вчених досить багато тих, хто підтримує і розвиває 

уявлення про двоїстість (суб'єкт-об'єктність) мови як соціального феномену. 

Зокрема, Я. Новікова, підкреслюючи суб'єкт-об'єктну сутність мови, робить 

акцент на її інтерсуб'єктивності у зв'язку з тим, що мова, як і будь-яка знакова 

система, припускає наявність, як мінімум, двох суб'єктів: того, хто використовує 

знаки, і того, хто їх інтерпретує [241].  

Складність мовного феномену, якнайкраще, розкривається в словах 

відомого грузинського лінгвіста і філолога А. Чікобави, який стверджує: «Мова не 

є об'єктом вивчення лише лінгвістики. Мовний феномен є виключно складним: 

думка (явище психічне) знаходить втілення в звуці (явище фізичне), який служить 

засобом спілкування колективу (явище суспільне)» [407, с. 312−313].  

Хоча всі викладені вище точки зору щодо двоїстої природи мови належать 

філологам, філософам і психологам, соціологів «мовне питання» цікавить не 

менше. Адже саме за допомогою мови здійснюється специфічна людська форма 

передачі соціального досвіду (культурних норм і традицій, наукового знання та 

ін.), що є принципово важливим для здійснення процесів соціального відтворення 

і функціонування суспільства  як соціальної системи. За допомогою мови індивіди 

набувають, трансформують і зберігають інформацію з оточення. У зв’язку з цим, 

на передній план виходять питання, пов'язані з поясненням того, як саме за 

допомогою різних когнітивних процесів і засобів, відбувається конструювання 

індивідом (або для індивіда) соціальної реальності. Виходячи з основних 

положень конструктивістського підходу в соціології, соціальна реальність в 
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цілому, як і різноманітні її прояви, являють собою інтерпретацію (конструкцію), 

«реальності-для-суб'єкта», яка визначає його поведінку. Соціальне середовище, в 

якому взаємодіють індивіди, не є об'єктивним світом, яким його бачить 

«абстрактний спостерігач», а є тільки тим, що самі індивіди виявляють за 

допомогою своїх когнітивних засобів у соціальній ситуації, в якій перебувають.  

З іншого боку, висловлюючись словами Е. Бенвеніста: «Акт мови в кожен 

конкретний момент є похідним від тих координат, що визначають суб'єкта...»  

[28, с. 292−301]. Продовжуючи думку, яку містить наведене висловлювання, 

звернемося до його соціологічної інтерпретації. Слід підкреслити, що важливе 

завдання соціології полягає в тому, щоб пояснити, яким чином принципи устрою 

суспільства стають принципами структурування свідомості індивіда, тобто як 

саме «зовнішнє» перетворюється на «внутрішнє» і згодом знаходь відображення в 

індивідуальних та групових діях. Б. Бернстайн звертає увагу на те, що знання про 

навколишній світ неможливо відділити від мови, якою вони формулюються. 

Кожна мова корінням уходить в особливі умови життя тієї соціальної групи, яка 

спілкується цією мовою. При такому підході важливим є не стільки зміст знань, 

скільки їх належність до конкретного суб'єкту, що пізнає. Кожна мова має власні 

критерії оцінки породжуваних текстів, їх переконливості, новизни та 

актуальності. Отже, людина, яка розмовляє цією мовою, «несвідомо застосовує ці 

критерії, відкидаючи все, що їм не відповідає» [31, с. 14]. Бернстайн пише про 

існування специфічних для різних соціальних груп (зокрема класових) мовних 

кодів, які індивід набуває в процесі соціалізації [31, с. 40−41]. За допомогою цих 

кодів передаються зафіксовані в соціальному досвіді, як індивідуальному, так і 

груповому, схильності сприйняття і оцінювання соціально значимих об'єктів, а 

також готовність індивіда або групи до певних дій, орієнтованих на ці об'єкти. На 

підтвердження вчений наводить результати дослідження, що свідчать про 

існування простих (обмежених) і складних (розвинених) кодів, що відповідають 

різним соціальним класам: нижчому (робочому) та середньому [31, с. 42−47]. За 

допомогою мови, як певної системи знаків і символів, люди «кодують» соціальну 

дійсність. Одну й ту саму інформацію, наприклад, відомості про небезпеку, 
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можна повідомити різними способами: крикнути; залишити застережливий знак 

(малюнок); висловити мімікою, жестами; передати сигнал «SOS»; використати 

семафори, прапорці та інше. Для того, щоб одержувач адекватно сприйняв 

передану йому інформацію і відреагував на неї належним (очікуваним) чином, 

тобто для того, щоб комунікація відбулася, обидві сторони комунікативного акту 

повинні знати правила розшифрування змісту повідомлення. Таке правило  

і є кодом. У звичному розумінні код −  набір умовних позначень (або сигналів) 

для запису (або передачі) деяких, заздалегідь визначених, понять, а кодування − 

процес представлення інформації у певному вигляді. У більш вузькому сенсі під 

«кодуванням» часто розуміють перехід від однієї форми подання інформації до 

іншої − більш зручної для її зберігання, передачі, обробки. Можна сказати, що за 

допомогою кодування передаються образи, відображені в знаках. Кожен образ 

при кодуванні представляється окремим знаком або поєднанням декількох знаків. 

Знак разом з його змістом є символом. У складних суспільствах з розгалуженою 

статусно-рольовою структурою, з широкими мережами соціальних зв'язків і 

відносин неможливо обійтися без кодування, яке є необхідним, оскільки 

забезпечує «мінімальну» комунікацію. Між людьми однієї групи, які володіють 

схожими або «синхронно оркестрованими габітусами», взаємодія (навіть 

конфліктна) може здійснюватися і без слів. Проте різні системи кодів можуть 

спричиняти помилки комунікації і навіть конфлікти, що притаманно взаємодії між 

представниками різних соціальних груп як носіями різних габітусів і різних кодів.  

Підкреслимо, що сама по собі мова не є кодом. «Говорити про мову, як про 

код − значить допускати велику помилку, оскільки мова стає кодом тільки 

завдяки граматиці», − зазначає П. Бурдьє в одному зі своїх публічних виступів 

[53]. Граматика, як відомо, − набір правил, що регулюють закономірності 

побудови правильних, осмислених мовних відрізків за допомогою певних мовних 

засобів (словоформ, речень тощо). Отже, код − це не просто мова, а особливий 

спосіб побудови та вживання слів, фраз, речень. Приміром, городяни та жителі 

сільської місцевості, як носії однієї національної мови, вживають одні й ті самі 

слова, але втой же час мають габітуси, які помітно відрізняються, тому вони є 
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носіями різних кодів, застосовують різні правила вживання і використання цих 

слів. Прикладом коду може бути жаргон чи діалект − коли звичайні слова 

наповнюються іншим змістом, ніж той, яким вони наділяються в словниках. 

Процес кодування нерозривно пов'язаний з когнітивними операціями. Слова  

заміщають предмети навколишнього світу, і завжди може бути встановлений 

зв'язок між предметом і словом, що означає цей предмет. Однозначність, 

встановлена таким зв'язком, дозволяє не тільки контролювати параметри 

предмета, що означається, а й здійснювати соціальний контроль. Читачі (слухачі) 

тексту, примушені до однозначного використання знаків, є не просто читачами 

(слухачами), вони є акторами, які виконують аналогічні дії, або схильні до 

виконання аналогічних дій [291, с. 99]. 

На думку швейцарського лінгвіста Ф. де Соссюра, все «соціальне», що 

містить свідомість людини, «привноситься» туди, переважно, за допомогою мови 

[344, с. 23−24]. Психологи стверджують, що об'єктивні, на перший погляд, 

незалежні від людини умови її життя, вона, все ж таки, може змінити, якщо має 

можливість і бажання змінити ставлення до цих умов, реінтерпретувати їх, 

охарактеризувати, описати іншими словами, наділяючи, разом із тим, іншим 

смислом. Така реінтерпретація співвідноситься з поняттям дискурсу.  

Мова відтворює соціальну реальність, «в знятому вигляді» містить всі її 

основні характеристики та особливості. В той же час, мова є засобом 

структурування цієї реальності, інструментом, за допомогою якого реальність 

наділяється смислом, упорядковується. Дискурс можна розглядати як «активний» 

аспект мови. Як пише французький філософ, історик М. Фуко в своїй роботі 

«Археологія знання»: «Кожен дискурс таїть у собі здатність сказати щось інше, 

ніж те, про що він говорить» [389, с. 15]. Вчений визначає дискурс як сукупність 

висловлювань і структурований «спосіб говоріння» на ту чи іншу тему, про той чи 

інший об'єкт, процес. Він стверджує, що дискурси утворюють каркас 

дискурсивних формацій, певним чином упорядковують соціальну реальність  

[50, с. 40]. Дискурс − таке оформлення тексту, що передає ті чи інші події, описує 

ті чи інші об'єкти та/або феномени, за допомогою якого реальний зміст того, що 
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відбувається може бути не тільки спотворений до невпізнання, але й знищений, 

про що писав Л. Виготський [71, с. 146−147].  

В цілому, на теоретико-методологічному рівні, проблематика, пов'язана  

з дискурсом, є досить глибоко опрацьованою. Аналіз сучасної наукової літератури 

показує, що найбільш активно дискурс вивчається філологами, зокрема 

представниками соціолінгвістики (О. Александрова, Н. Арутюнова, А. Греймас,  

Є. Каменська, Ж. Курте, В. Карасик, Є. Кубрякова та ін.). Нерідко до вивчення та 

аналізу дискурсу звертаються вчені, які досліджують політичні процеси. 

Політичному дискурсу присвячені роботи М. Ільїна, М. Пешо, Є. Поспєлова,  

Я. Торфінга, П. Чілтона, К. Шаффнер та інших. При цьому дискурс розглядається, 

насамперед, як владний ресурс. Мова і дискурс як соціальні феномени 

досліджувалися і досліджуються Л. Альтюсером, М. Бахтіним, П. Бурдьє,  

Л. Вітгенштейном, Г.-Г. Гадамером, А. Грамші, Г. Крессом, Т. А. ван Дейком,  

Т. Дрідзе, В. Ільїним, Г. Маркузе, Ф. де Соссюром, М. Фуко, Ю. Габермасом та 

іншими. У вітчизняній соціології науковому розгляду дискурсу присвячені роботи 

В. Бурлачука, Н. Костенко, А. Литовченка, В. Оссовського, І. Попової та інших.  

У соціології, філософії, політології, соціальній семіотиці  поняття дискурсу 

використовується для характеристики особливої (дискурсивної) форми 

спілкування, взаємодії, комунікації, яка реалізується за допомогою певних 

практик використання мови (П. Анрі, А. Греймас, Ж. Дерріда, М. Пешо, М. Фуко).  

Лінгвістичне трактування дискурсу має більш чіткі й конкретні обриси  

і представляє дискурс, як особливий зв'язний текст, складений таким чином, щоб 

актуалізуватися в певних умовах, з урахуванням власне лінгвістичних  

і екстралінгвістичних факторів (Н. Арутюнова, В. Борботько, Т. А. ван Дейк,  

В. Карасик, О. Коротєєва, В. Красних, М. Макаров, Т. Ніколаєва, Ю. Прохоров,  

К. Сєдов та ін.). 

Що стосується освітнього (аудиторного, дисциплінарного, педагогічного) 

дискурсу, то вагомі наукові досягнення у його дослідженні, на цей час, відсутні  

в соціології. Хоча слід зазначити, що є деякі окремі «прориви» в цьому напрямку, 

зокрема в західній соціологічній думці, а також у вітчизняній та зарубіжній 
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педагогіці. З позиції сучасної педагогіки, світній дискурс розглядається як 

контекст педагогічної комунікації, що має певну професійну специфіку (Т. Єжова,  

В. Імакаєв, О. Каратанова, Ж. Милованова та ін.). У соціології до освітнього 

(зокрема педагогічного) дискурсу привертають увагу роботи Б. Бернстайна,  

П. Бурдьє, М. Янга та ін. Аналіз цих робіт дозволяє виявити тенденцію переходу 

від вузького розуміння дискурсу як особливої форми мовної взаємодії між тими, 

хто навчає, і тими, хто навчається, − до більш широкого його розуміння в 

контексті ціннісно-смислової комунікації між суб'єктами освітнього процесу  

(І. Колесникова, С. Суворова, Н. Шеляхіна).  

Як і у випадку з неявною педагогікою та прихованою навчальною 

програмою, поняття дискурсу може мати як негативні, так і позитивні 

інтерпретації. В цілому всі наукові трактовки дискурсу пропонуємо розмежувати 

наступним чином: а) дискурс як ресурс влади − «ідеологічна зброя», за 

допомогою якої зі сторони можновладців (в їх власних інтересах) здійснюється 

маніпулювання свідомістю та діями людей, нав'язування певних поглядів;  

б) дискурс як владний ресурс, за допомогою якого можна ефективно керувати 

людьми, в тому числі на їх власну користь, на користь тієї чи іншої організації, 

суспільства в цілому.  

На наш погляд, забезпечення умов активації внутрішніх резервів 

особистості, її творчого (перетворювального), діяльнісного потенціалу, 

саморозвитку, успішного соціально-професійного становлення багато в чому 

залежить від специфіки освітнього дискурсу. Його вивчення є необхідним для 

удосконалення освітніх, педагогічних практик, операцій і прийомів, для 

забезпечення високої якості освіти. На думку Б. Бернстайна, для сучасної 

соціології освітній дискурс є тим «невидимим» об'єктом, дослідження якого може 

стати ключовим у вирішенні багатьох проблем освіти [31, с. 28]. Якщо уважно 

розібрати зміст будь-якого з визначень дискурсу, наведених вище, зникнуть жодні 

сумніви щодо того, що саме соціологи, в силу специфіки соціології як науки «про 

соціальне», можуть зробити значний внесок у дослідження даного феномену. 

Адже, з одного боку, дискурс є соціально обумовленим, а з іншого − він і сам 
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впливає на соціальну реальність, змінюючи і перетворюючи її. За допомогою 

дискурсу здійснюється моделювання соціальної реальності для індивіда, у 

свідомості індивіда, її реконструкція, що знаходить відображення в 

індивідуальних практиках та зрештою має реальні соціальні наслідки. Те ж саме 

стосується і освітнього дискурсу, як найважливішої структури, що опосередковує 

трансформацію «зовнішнього» у «внутрішнє», становлення «соціального Я». 

«Діалог − акт творення», − пише П. Фрейре, розглядаючи його як приклад 

комунікації «на рівних» [383]. Взаємодія «вчитель-учень» в освіті, за П. Фрейре, 

має відбуватися саме у формі діалогу. На думку вченого, мова спілкування  

в освіті не повинна слугувати прихованим інструментом панування однієї людини 

над іншою, що характерно для дискурсу, який є інструментом маніпулювання, 

насадження влади. Однак на наш погляд, якщо виключити «владну», направляючу 

складову з комунікації між тим, хто навчає, і тими, хто навчається, та повністю 

перейти на діалоговий формат спілкування, це може не дати бажаного освітнього 

(виховного) ефекту [231, с. 110; 233, с. 380]. Надалі й сам Фрейре, в деякій мірі, 

спростовує своє ж твердження, роблячи наступний висновок: «Вся робота, 

зроблена для мас, повинна починатися з потреб цих мас, а не з забаганок якогось 

окремого індивіда, навіть якщо він має добрі наміри. Часто виходить так, що 

об'єктивно маси потребують певної зміни, але суб'єктивно вони ще не усвідомили 

цієї потреби та не бажають чи ще не зважилися зробити таку зміну. У таких 

випадках ми (маються на увазі педагоги; курсив наш − І. Н.) повинні терпляче 

чекати. Нам не слід робити змін до тих пір, поки через нашу роботу більшість мас 

не усвідомить цю необхідність і не зважиться здійснити ці зміни ...» [383]. По 

суті, йдеться про те, що саме за допомогою педагога (вчителя, викладача) настає 

цей «момент усвідомлення». Однак тільки завдяки дискурсивному характеру 

комунікації педагог може наблизити цей момент. Дискурсивні практики педагога 

можна розглядати як інструмент надання необхідного «тону» діалогу і 

наближення моменту усвідомлення проблемної ситуації, розуміння її причин, а 

разом із тим і бачення шляхів вирішення. Звичайний діалог може привести «в 

нікуди». Дійсно, саме суб'єкт-суб'єктна модель освіти є найбільш ефективною, але 
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ролі того, хто навчає, і того, хто навчається, у цій моделі не можна повністю 

ототожнювати. Той, хто навчає, має задавати тон спілкуванню, спрямовувати 

комунікацію, а найбільш ефективним засобом такого спрямовування є дискурс.  

Поняття дискурсу і діалогу є близькими за смислом. Однак саме в понятті 

дискурсу розкривається здатність мови впливати на соціальну реальність, 

змінювати її. Дискурс освіти (аудиторний, дисциплінарний, педагогічний) має 

особистісно-розвиваючий потенціал, в силу своєї специфіки, він може направляти 

соціалізацію, запускаючи процес конструювання ідентичностей. З позиції 

соціального конструкціонізму, дискурс − засіб конструювання певних версій 

об'єктів, подій, категорій, «Я-проекцій», «Я-образів», образів соціальної 

реальності, індивідуального і соціального майбутнього. Відповідно до таких 

міркувань, ідентичність слід розглядати, як дискурсивно та інтерпретативно 

конструйовану сутність, залежну від багатьох глобальних і локальних умов 

комунікації, в тому числі просторово-часових.  

Середовище навчального закладу наділяє педагога вищим когнітивним  

і нормативним статусом, тим самим експліцитно визначаючи і легітимізуючи 

спілкування з ним, як таке, що має привілейований статус − статус спілкування  

з «авторитетом». Образ вчителя (викладача) як «авторитету», культивований 

освітнім середовищем навчального закладу, завдає вектори формування політик 

ідентичності тих учнів (студентів), які добре розуміють правила гри в 

академічному полі і вирішили дотримуватися ідентичності «авторитету» для того, 

щоб «вигравати» у цій грі. Саме тому власне педагогічний дискурс (як різновид 

освітнього) може розглядатися не тільки як засіб конструювання ідентичностей, 

але і як ресурс влади − засіб насадження влади та ідеології, а також як засіб 

артикуляції упереджень (соціально-класових, статусних, національних, 

гендерних, професійних та ін.); трансляції та конструювання культурних смислів, 

прищеплення норм і цінностей. Зміст знання, що транслюється в освіті, 

відображає певний рівень, ступінь його мовної опрацьованості. Отже 

педагогічний дискурс може розглядатися як форма роботи зі знанням, відповідно 

до якої до змісту пред'являються певні вимоги, задається специфічна дискурсивна 
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практика верифікації освітньої цінності знання, а також тих чи інших образів, що 

містяться у цьому знанні. Те, «що» сказане, не можна відмежувати від того, «як 

саме» це зроблено, оскільки саме «як» конституює зміст [373, с. 7].  

На основі сказаного вище, виведемо соціально значущі функції освітнього 

дискурсу: 1) культурно-символічної репрезентації  та конструювання  реальності; 

2) смислоутворення;  3)  конструювання ідентичностей; 4) комунікативного  

домінування; 5) літофанічна функція.  

Останню ми визначаємо як специфічну функцію педагогічного дискурсу, за 

допомогою якої уможливлюється реалізація всіх попередніх функцій, тому 

вважаємо за необхідне конкретизувати її зміст. Літофанія (від грецьких lithos – 

камінь та phainein − висвітлювати) − це мистецтво підсвічування рельєфних 

візерунків, виконаних на напівпрозорому матеріалі, такому як, наприклад, 

фарфор, скло або пластик. Для забезпечення літофанії є необхідними тонкий 

матеріал і джерело світла. Через цей матеріал, що має неоднакову товщину, світло 

проходить нерівномірно: більш тонкі місця підсвічуються яскравіше, а товсті − 

тьмяніше. Літофанія полягає в умінні, при наданні форми матеріалу (створенні 

відтиску з певної форми), враховувати всі «опуклості» форми таким чином, щоб ті 

місця, які мають бути найбільш прозорими (у відтиску), були достатньо 

піднесеними, а ті, які мають бути менш прозорими або зовсім непрозорими, − 

достатньо запалими [45]. Літофанічна функція педагогічного дискурсу полягає в 

тому, що за його допомогою знання немов «оживає», а досліджуваний об'єкт стає 

«об'ємним». Весь механізм літофанії працює тільки при наявності джерела світла, 

оскільки комбінація світлих і темних відтінків відіграє ключову роль. Без 

освітлення «знанієва картина» втрачає вигляд, а досліджувані об'єкти виглядають 

плоскими й однобокими. Джерелом світла в даному випадку є педагог. 

Літофанічна функція педагогічного дискурсу полягає в підсвічуванні важливих, 

центральних моментів в освітніх текстах. За допомогою такого «підсвічування» 

задається певна спрямованість мислення тих, хто навчається.  

Незважаючи на те, що педагогічний дискурс (як і будь-який інший)  

є інструментом впливу, роль суб'єкта в «ідеальній» освітній комунікації 
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відводиться, як тому, хто навчає, так і тому, хто навчається. Ця роль зводиться до 

того, щоб оперувати значеннями дискурсивного змісту, актуалізувати їх у процесі 

роботи з ними − задавати логіку дискурсивній практиці. Одним із найважливіших 

завдань освіти є надання тому, хто навчає, можливості повноцінного виконання 

цієї ролі, можливості бути повноцінним суб'єктом дискурсу. Займаючи активну  

позицію «на території дискурсу», той, хто навчає, може передати тим, хто 

навчається, навик такої активної взаємодії з дискурсивною реальністю, володіння 

яким в нинішніх умовах є надзвичайно важливим.  

Залучення тих, хто навчається, в роботу з мовою «на території» тих чи 

інших навчальних предметів, дисциплін створює дискурсивну практику, ситуацію 

авторефлексії, в тому числі, і з приводу (своєї) ідентичності. Освіта, відповідно до 

вимог і викликів сучасної епохи стрімких змін, має бути такою, щоб полегшити 

взаємне налаштовування особистості та суспільства. Для цього особистість має 

володіти безліччю ідентичностей. Така безліч формується тільки за умови 

включення індивіда, як мінімум, у кілька полів (субполів) соціального простору 

(політичне, професійне, культурне та ін.). Саме тому освітній простір навчального 

закладу слід організовувати як простір соціальний, що складається з багатьох 

полів (про що піде мова в третьому розділі дисертації). Однак, для забезпечення 

повноти процесу соціалізації, однієї лише розгалуженості полів освітнього 

простору буде недостатньо. Не менш важливим і необхідним є полідискурсивне 

наповнення загальної освітньої програми, що складає зміст освіти. В результаті, 

когнітивне поле того, хто навчається, ускладняється, розширюється, 

перетворюється на «мозаїку» потрібних знань, що відображує багатогранність, 

багатоаспектність та, в той же час, цілісність соціальної реальності.  

На думку авторів монографії «Університет як центр культуропороджуючої 

освіти. Зміна форм комунікації в навчальному процесі» [373], першим етапом на 

шляху досягнення полідискурсивності має стати скасування заданих класичною 

доктриною освіти заборон та введення в освітній процес різноманітних дискурсів, 

покликаних зруйнувати монолітність не тільки мовного поля, а й змістовну 

цілісність знання. Можливість створення полідискурсивного простору  
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в освітньому процесі багато в чому залежить від типу знання, що складає освіту.  

В умовах перехідного соціуму і високої динаміки соціальних процесів робота  

з застиглими пластами інформації є непридатною для отримання знання. В якості 

об'єкта пізнання і матеріальної основи пізнавального процесу виступає не стільки 

інформація, скільки методологія її обробки: критичне сприйняття, 

переосмислення, різні форми тлумачення, інтерпретації та реінтерпретації. В 

процесі освіти той, хто навчається, повинен опанувати не стільки дискурс, скільки 

логіку дискурсу, правила його організації. Такий дискурсивний досвід є опорою 

для конструювання тим, хто навчається, своєї ідентичності, для вироблення 

політик ідентичності.  

Створення в освіті умов полідискурсивності сприяє соціалізації такої 

особистості, яка добре орієнтується в соціальному просторі, актуалізуючи різні 

форми визначеності своєї індивідуальної та культурної онтології в залежності від 

форми і змісту контексту. Відбувається це тому, що полідискурсивність, як 

багатоструктурне розуміння мови, формує багатошарову, багаторівневу 

ідентичність. Різні рівні (або пласти) ідентичності корелюють з різними 

соціальними контекстами і різними дискурсами, що властиві цим контекстам. 

Зазначимо, що білоруські вчені пишуть саме про «багатошаровість» ідентичності, 

а не про множинність ідентичностей [373, с. 20]. Така характеристика 

ідентичності, на наш погляд, є більш вдалою з методологічної точки зору, 

оскільки уявлення про множинність ідентичностей не узгоджуються з концептом 

цілісності особистості. Саме цілісність особистості є показником успішної 

соціалізації.  

У згадуваній вище монографії проводиться розмежування всіх педагогів   

(як комунікативних фігур) на «мудреців» і «риторів» (що, на наш погляд,  

є аналогічним розмежуванню на «акторів» і «лекторів», за П. Бурдьє  

і Ж.-К. Пассероном) [52]. «Педагог-мудрець» самостійно перетворює будь-яку 

інформацію в знання, переосмислюючи її, пропускаючи через своє розуміння. 

Завдяки цьому він так подає цю інформацію увазі тих, хто навчається, що вона 

перетворюється на зрозуміле для них знання, яке буде застосуватися на практиці, 
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а не просто «чимось», що потрібно пам'ятати, для того щоб згодом ретранслювати 

на іспиті. «Педагог-ритор» − сам ретранслятор інформації. Отже і тих, хто 

навчається, він також орієнтує на ретрансляцію, не вимагаючи більшого. Згідно з 

таким розмежуванням можна виділити два типи (дві моделі) комунікативних 

відносин (стратегій) в сучасній освіті: проектні та нормативно-пізнавальні (або 

репрезентативні).  

Проектна комунікативна модель організації освітнього (навчального) 

процесу, базується на зміні уявлень про цілі педагогічних відносин і роль того, 

хто навчає. Фігура педагога як наставника не втрачає свого значення, а 

змінюється її основна функція. Ця функція полягає не стільки в трансляції знань, 

скільки у виробленні способів суб'єктивації тих, хто навчається, їх здатності до 

перетворення дійсності через усвідомлення того, що вони й самі можуть 

перетворювати. Проектна модель ґрунтується на двох основних принципах: 

процесуальності та діалогічності. Реалізація цих принципів призводить тих, хто 

навчається, до розуміння, що люди не володіють готовим, апріорним набором 

понять, а створюють ці поняття в процесі освітньої комунікації. Важливою 

умовою реалізації проектної комунікативної стратегії є момент визначення 

загального дискурсивного простору − об'єктно-символічної області, в контексті 

якої уможливлюється здійснення конкретної комунікативної дії. Така область 

може вибудовуватися учасниками освітньої комунікації, наприклад, на матеріалі 

оригінальних наукових текстів чи особистого життєвого досвіду. Зокрема, в 

процесі вивчення та інтерпретації текстів, поступово вимальовується таке 

предметно-смислове (семантичне) поле, по відношенню до якого стає можливим 

подальше самовизначення суб'єктів освітньої комунікації. Предметно-смислове 

поле не є даністю, воно створюється учасниками освітньої комунікації [373].  

Ті, хто навчається, повинні мати можливість висловлюватися. 

Висловлювання є значущою одиницею освітньої комунікації, що відображає 

багатопозиційний (поліфонічний) характер комунікації між тим, хто навчає,  

і тими, хто навчається. Саме тому, яким би парадоксальним не здалося наступне 

твердження, але, на наш погляд, дискурс має бути діалогічним, і ми переконані, 
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що він може бути таким. Принцип діалогічності дискурсу полягає, насамперед,  

у необхідності співіснування, представленості в ньому, як мінімум, двох точок 

зору − двох смислових позицій, між якими не допускається момент редукції, зсув 

комунікативної події в площину єдиної свідомості (як це має місце в логічній 

схемі суб'єкт-об'єктних стосунків). Можливою та допустимою є лише їх якісне 

перетворення в процесі діалогічної взаємодії − нарощування смислової складової. 

Слід підкреслити, що діалогову форму дискурсу неможливо підтримувати 

засобами дистанційного навчання. Саме тому ми вважаємо неприпустимим 

перехід всієї системи освіти на дистанційну форму комунікації.  

На відміну від проектної, нормативно-пізнавальна модель освітньої 

комунікації вибудовується на суб'єкт-об'єктних стосунках. Той, хто навчає, 

виступає в ролі суб'єкта і має статус, зачно вищий за статус тих, хто навчається.  

У цій моделі тільки той, хто навчає, володіє тим знанням, яке надає йому привілеї 

визначати, чи правильно думає, розмірковує та поводиться той, хто навчається. 

Процес освітньої комунікації, згідно з такою моделлю, протікає у формі 

трансляції та ретрансляції деяких «істинних» суджень, які приймаються тими, хто 

навчається, як даність, що перешкоджає і, навіть, шкодить розвитку критичного 

мислення, здійсненню «критичної інтервенції в дійсність» (за П. Фрейре).  

Роблячи загальний підсумок, підкреслимо, що, за Т. А. ван Дейком, 

«дискурс», в широкому сенсі слова, є складною єдністю мовної форми, значення  

і дії, яка найточніше меже бути охарактеризована тільки за допомогою таких 

понять як комунікативна подія чи комунікативний акт [65, с. 122]. У зв'язку  

з таким розумінням дискурсу, нижче наводяться сформульовані нами положення, 

які є важливими, з огляду на вибудовування подальших міркувань про специфіку 

взаємодії суспільства та освіти, ролі освіти в соціальних змінах, про її потенціал   

у провокуванні цих зміни. 

По-перше, кожен навчальний заклад, кожен педагог (вчитель, викладач),  

є посередником мікро-макрозв'язку. Мікро-макрозв'язок − це зв'язок між 

індивідом та суспільством, індивідуальною свідомістю та процесами, що 

відбуваються на рівні соціальних інститутів як підсистем всеосяжної системи 
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суспільства. Цей зв'язок полягає в тому, що смисли, які задаються соціальним 

оточенням, внаслідок чого набувають значущості для індивідів і знаходять вираз у 

їх діяльності, набувають форму дискурсивних практик. Реалізація цих смислів на 

рівні соціальних інститутів, зокрема інституту освіти, здійснюється практиками 

передачі (методи, способи, засоби навчання, в тому числі навчальні програми, 

плани тощо), а контекст передачі і в той же час породження смислів створюється 

організаційними практиками (організація освітнього простору навчального 

закладу). Ефективність виконання «посередницької» (між мікро- і макро-) функції 

освіти залежить від застосовуваних з метою її реалізації інструментів та засобів. 

Одним з таких засобів є освітній (аудиторний, дисциплінарний, педагогічний) 

дискурс. Освітній дискурс розглядається нами, перш за все, як соціально-

комунікативна подія, що відбувається у процесі взаємодії того, хто навчає, і того 

(тих), хто навчається, у результаті їх взаємно спрямованих комунікативних дій та 

уможливлюється в умовах певного соціального контексту – спеціально 

організованої освітньої, навчально-педагогічної ситуації (урок, лекція, 

семінарське чи практичне заняття, тренінг тощо), за допомогою освітніх текстів та 

інших знакових комплексів, особливим чином оформлених і структурованих. 

Освітній дискурс є засобом реалізації педагогічного впливу, за допомогою якого, 

через формування чи зміну певних логічних диспозицій (кодів), здійснюється 

трансляція смислів і установок на розуміння соціальної реальності, ціннісних 

установок, картин індивідуального та соціального майбутнього. 

По-друге, аналізуючи прояви дискурсу в освіті, слід враховувати наступне: 

а) неоднакову здатність тих, хто навчається, до його засвоєння; б) відмінності 

дискурсів, що відповідають різним предметам, навчальним дисциплінам;  

в) здатність дискурсу бути засобом контролю над змістом освіти, регламентації 

знання, що транслюється в освіті.  

Аудиторний, педагогічний, дисциплінарний дискурси − форми освітнього 

дискурсу, що передбачають, відповідно, умови його реалізації, приналежність до 

суб'єкта освітньої комунікації або до навчальної чи наукової дисципліни.  
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По-третє, за допомогою дискурсу, в освіті відбувається «добудовування» 

позиції індивіда відповідно до соціального та культурного контексту в широкому 

сенсі, включення індивіда у соціальне та культурне поля. При цьому соціальна чи, 

точніше, соціально-просторово-часова обумовленість освіти вказує на наявність 

сил, що легітимують її ефективність.  

По-четверте, різні наукові уявлення про дискурс зведемо до декількох 

основних посилань, що виводяться з його діяльнісної природи і стосуються його 

спрямованості на конкретні цілі. Відповідно до цих посилань, освітній дискурс 

розглядається нами як засіб: а) конструювання (соціальної) ідентичності 

(соціально-класової, статусної, національної, громадянської, професійної, 

гендерної та ін.) [336, с. 160−164; 464; 480]; б) артикуляції упереджень (соціально-

класових, статусних, національних, громадянських, професійних, гендерних та 

ін.); в) насадження влади та ідеології [336, с. 40−43]; г) трансляції культурних 

смислів, прищеплення норм, цінностей тощо [336, с. 44 − 46; 464, с. 143−144].  

На цій підставі можна зробити висновок про можливі соціокультурні ефекти 

освітнього дискурсу щодо окремих індивідів і малих соціальних груп, а також 

щодо великих соціальних груп і суспільства в цілому. Ці ефекти відображають 

здатність дискурсу впливати на соціальну реальність, наприклад, через сприяння 

відтворенню культури та/або соціальної структури, як і передумов соціальної 

нерівності. Такі уявлення про освітній дискурс є достатньою методологічною 

підставою для його емпіричного дослідження.  

По-п'яте, слід зазначити, що комунікативні та соціопрагматичні 

характеристики дискурсу в освіті активно обговорюються в сучасній науковій 

літературі, але обговорення не виходять за межі теоретизування. Соціологія має 

поставити на меті пошук адекватних методів дослідження та аналізу внутрішньої 

організації освітнього дискурсу і, на цій основі, розробку принципів його 

проектування, смислового наповнення і структурування в цілях підвищення 

якості освітнього процесу та його результатів.  
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2.5. Концептуальна схема взаємодії суспільства та освіти:  

від трансформації кодів в освіті − до системних перетворень у суспільстві  

 

При всьому розмаїтті соціологічних інтерпретацій суспільства як соціальної 

системи, всі вони сходяться в тому, що його цілісність і динамічність 

забезпечується за рахунок взаємодії складових частин, компонентів, елементів. 

Проте різні наукові школи та напрямки звертають увагу на різні першорядні 

основи взаємодії, розглядаючи у якості таких «інтереси», «потреби», «мотиви», 

«установки», «цінності» та інше.  

Незважаючи на те, що точки зору соціологів розходяться відносно 

виділення першорядних основ взаємодії, все ж таки ці розбіжності не є настільки 

кардинальними, як з приводу того, які саме елементи соціальної системи  

є найдрібнішими, неподільними елементами суспільства, його «атомами».  

М. Вебер, Т. Парсонс, Ю. Габермас та деякі інші вчені у якості такого 

елемента розглядають соціальну дію або комунікативний акт. Вони стверджують, 

що саме дії (або акти), здійснювані індивідами (акторами), особливо ті з них, які 

відхиляються від зразків, що задаються соціальними інститутами, накопичуючись 

і координуючись, викликають зрушення в соціальній структурі, через що 

відбуваються зміни в суспільстві.  

Теорія взаємозв'язку соціальної дії та соціальної структури отримує 

розвиток в сучасній соціології (М. Арчер, Е. Гідденс, Н. Смелзер та ін.). Зокрема 

М. Арчер, розглядаючи дію як елемент діяльності, доводить, що діяльність не 

тільки сприяє структурним і культурним змінам, але й сама змінюється з плином 

часу. Формування як структури, так і діяльності є результатом їх взаємодії: 

діяльність формується і змінює структуру в процесі своєї зміни. Структури мають 

лише відносну тривалість, а діяльність є безперервною. На думку М. Арчер, 

«сучасне суспільство є продуктом діяльності людей, що живуть зараз, не більше, 

ніж майбутнє суспільство буде продуктом діяльності наших нащадків»  

[11, с. 174−175].  
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Переважна більшість соціологів не наважується на більш детальний поділ 

соціальної системи, розкладання її на ще більш дрібні, ніж дія, елементи, хоча 

багато хто з них визнає, що дія направляється мотивами і смислами, які мають 

таку ж соціальну природу, як і сама дія. Подібні міркування можна знайти в 

роботах Т. Парсонса, в одній з яких, під назвою «Соціальна система», вчений 

пише: «Система конституюється не за допомогою організації інтеракцій і не за 

допомогою організації дій одного діяча (як такого), але за допомогою організації 

цінностей, норм і символів, які управляють вибором діячів, обмежують типи 

інтеракцій, що можуть мати місце серед діячів...» [511, с. 7]. За Парсонсом, люди 

інтерналізують смисловий порядок (певну культурну систему), який є більш 

загальним по відношенню до набору соціальних інтеракцій (соціальної системи), 

частиною якої вони (люди) є. Будь-яка соціальна дія обов'язково співвідноситься  

з певною загальною культурною моделлю, тобто обов'язково має культурну 

референцію. Крім культурної схеми і соціального детермінізму, велику роль  

у здійсненні соціальної дії відіграють психологічні імперативи. Отже соціальна 

дія уможливлюється тільки за умови підключення третьої системи − особистості. 

Визнання такої «триєдності» аналітичних систем призводить до розуміння, що 

повноцінний емпіричний аналіз соціальної реальності неможливо здійснити без 

проведення вимірювальних процедур в кожній з площин: культурній, соціальній 

та особистісній (психологічній), з виведенням зв'язків між ними.  

Т. Парсонс і його послідовники (багато з яких є його ж критиками), дали 

поштовх для розвитку нової «версії» соціології − «гуманізованої». У рамках цієї 

версії велика увага приділяється розробці такого поняття як «код». Спочатку 

йшлося тільки про культурні коди. Оскільки, на думку Т. Парсонса, соціальний 

актор може взаємодіяти з іншими акторами і вступати у відносини з суспільством 

тільки за допомогою знаків і символів, код розглядається вченим як культурно-

конститутивний комплекс стандартів, що має диспозиційний характер  

і реалізується в конструюванні конкретних символічних актів. Розвиваючи 

уявлення про код як культурно-символічне утворення, в більш пізніх своїх працях 
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Парсонс звертає увагу на «мовоподібність» коду, тобто на те, що він відбивається 

в мові, переноситься за допомогою мови [268, с. 200].  

Парсонс стверджує, що код є контрольною складовою культури. Вчений не 

пише про це прямо, але деякі з його положень, які є похідними з даного 

твердження, дозволяють зробити висновок, що взаємообумовлені зміни культури 

і суспільства починаються саме зі змін, що відбуваються на рівні кодів. Сім'я і 

школа − ті інститути, за допомогою яких здійснюється трансмісія і закріплення 

кодів, що нав'язуються індивідові, нібито незалежно від його свідомості, тобто 

індивідом не усвідомлюються ані сам процес нав’язування, ані його результати. 

Саме на «кодовому» рівні визначається набір відмінних особливостей, ціннісних 

пріоритетів, що лягають в основу особистісного вибору, в тому числі і зразків, 

видів, форм (взаємо)дії, а також виборів, пов'язаних з досягненням тих чи інших 

позицій в соціальному просторі, визначенням «свого» місця серед цих позицій.  

П. Бурдьє у багатьох своїх роботах пише про те, що, в силу нерівного доступу до 

культурних ресурсів, представники різних соціальних груп (верств, класів) завжди 

будуть відрізнятися рівнем своєї культурної компетентності, що призводить до 

ускладнення вертикальної соціальної мобільності, тобто просування вгору 

представників нижчих соціальних верств (страт, класів). Інститут освіти, 

покликаний сприяти соціальній мобільності, навпаки, начебто «прикриває» 

соціально обумовлену нерівність, маскуючи її (за допомогою культури) під 

«соціальну справедливість», пов'язану з нерівністю здібностей.  

Теоретизування Т. Парсонса з приводу того, як влаштована соціальна 

система і структура соціальної дії, по суті, є спробою здійснення мікро-

макросинтезу − об'єднання мікро- і макрорівня соціальної взаємодії в єдиному 

науковому образі суспільства. Аналіз праць і публікацій класиків і сучасників 

соціологічної думки показує, що соціологів завжди турбувала проблема такого 

об'єднання, оскільки соціологія зародилася як наука про суспільство, що описує  

і пояснює закони його існування і функціонування саме як цілісного «організму».  

Парсонс у своїх міркуваннях про зв'язок індивіда (точніше − його дій)  

і суспільства пішов далі, ніж його попередники. Розкладаючи суспільство на 
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елементи, він не зупинився на соціальній дії як найдрібнішому з них. Він і саму 

дію розкладає на складові, виділяючи ті з них, які виступають в якості ланок, що 

пов'язують індивіда і суспільство. Виходячи з міркувань Парсонса, такими 

ланками є коди. Звернення уваги соціологів на цей елемент, на наш погляд, є 

великою заслугою вченого, важливим відкриттям, що визначає перспективи 

подальшого теоретизування про взаємозв'язки і взаємозалежності, що 

забезпечують цілісність суспільства, його життєздатність як системи. У той же 

час, критики Парсонса стверджують, що здійснити мікро-макросинтез вченому 

так і не вдалося. Він створив дві окремі теорії − (макро)теорію суспільства як 

системи і (мікро)теорію соціальної дії як елемента цієї системи. На наш погляд, 

для того, щоб зв’язати воєдино положення цих теорій, слід сконцентрувався на 

розробці поняття коду. 

Незважаючи на певні недоліки теоретичних розробок Т. Парсонса, слід 

визнати, що висновки, до яких він приходить, послужили підставою для 

активізації наукових дискусій про необхідність мікро-макросинтезу в соціології 

для зміцнення її теоретико-методологічної спроможності як науки про 

суспільство і в той же час про соціальну (взаємо)дію.  

До числа вчених, що критикують сучасну соціологію за її теоретико-

методологічну однобокість, слід віднести Дж. Александера, який  майже в кожній 

своїй науковій праці підкреслює обмеженість соціологічної теорії − коли одних 

вчених «кидає» у бік соціального об'єктивізму (холізму, натуралізму тощо),  

а інших − у бік суб'єктивізму (індивідуалізму, психологізму тощо).  

У 1980−90 рр. ряди противників такої «однобокості» помітно 

розширюються. Зростає інтерес до метатеоретизування, активізуються дискусії 

про можливості взаємозв'язку мікро- та макрорівня соціологічного 

теоретизування (Ш. Айзенштадт, Р. Коллінз, Н. Смелзер та ін.), про 

співвідношення різних соціологічних парадигм (Дж. Александер, Дж. Рітцер,  

В. Ядов та ін.), про співвідношення діяльності та структури (М. Арчер, Е. Гідденс, 

Т. Заславська, О. Куценко, Н. Паніна, О. Якуба та ін.).  
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Соціологія поступово еволюціонувала від образу науки про суспільство  

як цілісний організм − до образу науки про (взаємо)дії людей, мережею яких  

і забезпечується цілісність системи суспільства. Відбувається поворот науки,  

а точніше − своєрідний «зум» об'єктиву − наближення від всеосяжного огляду 

соціальних структур до розгляду «внутрішніх» підстав, причин дій індивідів як 

соціальних агентів, акторів, суб'єктів. Про те, що такий поворот у соціології 

стався, свідчать роботи зарубіжних соціологів − представників сучасних течій 

наукової думки (П. Бурдьє, Б. Бернстайна, Е. Гідденса, Ю. Габермаса та ін.).  

Сучасна соціологія звертає увагу на той факт, що компоненти соціальної 

свідомості (знання, потреби, мотиви, цінності, установки), втілюючись в 

діяльності людей, їх (взаємо)діях, стають реальною силою, що рухає та направляє 

соціальні процеси. Такі міркування за своїм змістом є близькими до 

мікросоціології. Мікросоціологія досліджує поведінку людей (індивідів, суб'єктів, 

акторів, агентів), їх індивідуальні дії та взаємодії на рівні малих і великих 

соціальних груп, міжособистісні стосунки та соціально-психологічні реакції на 

зміни соціальних умов життя. Предметна область мікросоціології − реальна 

свідомість і поведінка людини (людей). Саме ця свідомість, по-перше, певною 

мірою, відображає стан суспільної свідомості, а по-друге, є індикатором 

характеру, змісту і спрямованості соціальної діяльності, соціальних (взаємо)дій і 

може розглядатися, як внутрішнє підґрунтя, згусток внутрішніх потенціальних 

ресурсів цієї діяльності. Мікросоціологія зробила вагомий внесок у розвиток 

соціологічної теорії та методів емпіричних досліджень. Її основні положення 

можуть бути застосовні з метою здійснення мікро-макросинтезу. Дослідження 

індивідуальної свідомості дозволяє отримати вкрай важливі дані, які можуть 

послужити опорою у прийнятті науково обґрунтованих рішень щодо 

цілеспрямованих реформ і перетворень у всіх сферах суспільного життя.  

Такі твердження відсилають до «сильної програми» соціології науки  

і знання. Представники цієї програми, зокрема Д. Блур, Б. Латур та інші, 

наполягають на виокремленні когнітивної складової дії. Дж. Александер 

використовує поняття сильної програми стосовно культури і вважає за необхідне 
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фокусувати увагу соціологів на процесі соціального конструювання смислів, які 

наповнюють соціальну дію, створюють її внутрішнє середовище. Згідно  

з сильною програмою, соціальна реальність може розглядатися як текст. Коди, 

символи, слова створюють текстуальну мережу соціальних смислів. У зв'язку  

з цим, в якості методів дослідження суспільства пропонується використовувати 

аналіз текстів: контент-аналіз (творів мистецтва, кінопродукції, художньої 

літератури та ін.), дискурс-аналіз.  

На наш погляд, перекидання мостів від мікро- до макросоціології та 

навпаки, яке спостерігається в останні десятиліття, як у вітчизняній, так і 

(особливо) в західній науці, може вивести соціологію на якісно новий рівень 

пояснення суспільства, соціальних явищ і процесів. На підтвердження наведемо 

цитату з підручника з соціології російських авторів С. Кравченко,  

М. Покровського та ін.: «Мікрорівень соціальної взаємодії пересічних громадян 

стає ареною великої історії. Кожен з учасників взаємодії здатний вплинути на її 

хід і тим самим змінити напрямок соціального процесу. За таких умов соціологія 

«перетворюється» з науки, що вивчає макроструктури суспільства, на таку, що 

досліджує механізми соціальних процесів, переплетених із незліченних ліній 

взаємодій конкретних індивідів» [176, с. 29].  

У першому розділі роботи ми писали, що, з метою підвищення практичної 

значущості нашого дисертаційного дослідження, положення, які стосуються 

специфіки взаємодії суспільства і освіти, будуть конкретизовані з урахуванням 

специфіки сучасного українського суспільства. Зміни, які в ньому відбуваються, 

були охарактеризовані терміном «трансформація», що означає високу ступінь 

нерівноважності системи, переходу від старого до нового соціального порядку, 

при відсутності більш-менш виразних обрисів «нового». Такий стан системи 

супроводжується істотним послабленням впливу на індивіда соціальних 

інститутів. В якості основної рушійної сили трансформаційного процесу 

розглядаються взаємодії індивідів-акторів. Зміни відбуваються в певному 

суб'єктивно-культурному континуумі. Суб'єктивна детермінація 

трансформаційного процесу як якісно-кількісної зміни суспільства − це коли 



234 
 

 

внутрішній стан індивідів і груп, як соціальних суб'єктів, стає образом нового 

суспільства, його суб'єктною проекцією, про що, власне, і йшлося вище. Характер 

і спрямованість цього процесу залежать від частки особистостей, які володіють 

набором особливих якостей, що створюють підґрунтя для психологічної стійкості, 

готовності до змін. Деякі особистісні якості, що формуються в процесі 

соціалізації, в тому числі за допомогою освіти, можуть визначати причини 

зростання соціально-економічного, соціокультурного та діяльнісного компонентів 

людського потенціалу: ресурси людського потенціалу забезпечуються сукупністю 

соціально-психологічних якостей і психічним станом його носіїв, загальною 

психологічною стійкістю.  

Сучасна соціологія пропонує нові інтелектуальні моделі для інтерпретації 

процесів соціальних змін. З'являються та набувають популярності такі теорії 

розвитку суспільства (Д. Белл, П. Дракер, М. Кастельс, Е. Тоффлер та ін.), для 

яких центральними та сенсоутворюючими є концепти, що характеризують стан 

сучасного суспільства як «інформаційного», а суспільства найближчого 

майбутнього − як «знанієвого» (або «суспільства знань»). Разом з тим, 

відбувається наукове переосмислення ролі інформації, швидкості її поширення  у 

забезпеченні соціальної динаміки, а також ролі знання як найважливішого 

ресурсу, що забезпечує розвиток суспільства і соціальну мобільність індивідів і 

груп всередині цього суспільства, в його структурі. Акцентується увага на процесі 

перетворення інформації в знання як когнітивному процесі, що має 

загальносоціальну значущість. Іншими словами, таке перетворення стає 

можливим тільки за допомогою підключення когнітивної системи, носієм якої  

є (і може бути) тільки людина, «просіювання» інформації через цю систему, в 

основі якої лежить взаємодія мислення, свідомості, пам'яті та мови. З таких 

міркувань виходить, що когнітивні практики індивідів можуть бути розглянуті як 

«конструктивні» для суспільства, тобто такі, що (а) лягають в основу процесу 

конструювання соціальної реальності або (б) складають основу конструкції, 

устрою суспільства як соціальної системи, тобто лежать в основі комплексу 

внутрішніх взаємозв'язків між окремими його частинами та елементами.  
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А. Турен, визначаючи перспективу розвитку соціологічної думки в умовах 

сучасності, підкреслює, що при кожному дослідженні суспільства слід 

обов’язково брати до уваги здатність людини (людей) як актора (акторів), завдяки 

прояву творчої активності, отримувати нові знання і використовувати їх на 

практиці; здійснювати соціальні трансформації або, як мінімум, впливати на 

перебіг трансформаційних процесів, виходячи з власних, особистих намірів; 

визначати майбутнє суспільства через визначення свого власного майбутнього, 

проявляючи прагнення до досягнень та досягаючи тих чи інших позицій в 

соціальному просторі [372, с. 12, 160−162]. Такий підхід носить назву суб'єктно-

акціоністського, являє собою методологічну опозицію функціоналізму і 

підтримується багатьма сучасними соціологами. Ми, у свою чергу, поділяємо цю 

позицію, так само, як і неофункціоналістську, яка, незважаючи на свою назву, в 

значній мірі відрізняється від класичного функціоналізму. Однак наша мета 

полягає не в протиставленні, а в синтезі різних позицій. Соціологічна рефлексія 

не повинна і не може бути «однобокою», за що критикуються праці класиків 

соціологічної думки, або рефлексією заради рефлексії, що нерідко спостерігається 

в наукових працях сучасних соціологів. Незважаючи на всі розбіжності та 

недоліки класичних і сучасних підходів до дослідження суспільства, більшість з 

них підпорядкована одній меті − охопити цілісність суспільства у всій 

різноманітності його проявів і змін єдиною теоретичною конструкцією, яка з 

максимальною повнотою віддзеркалювала б всю складність соціуму. Кожен 

загальновизнаний підхід в соціології, звичайно, має право на існування. Кожен з 

них пояснює деякі моменти краще, ніж інші. У той же час, аналіз класичних і 

сучасних соціологічних теорій, концепцій та підходів показує, що «ще не 

створено моделі, яка мала б настільки бездоганну будову та настільки глибоке 

охоплення, яка могла б послужити основою для всеосяжної науки про 

суспільство» (за словами американського вченого Г. Леслі) [501, с. 92].  

Повністю поділяємо точку зору російських вчених О. Осипова та   

В. Тумалєва про те, що будь-яка спроба теоретизування в соціології має бути 

підпорядкованою вихідним принципам, провідній ідеї цієї науки, а саме вивченню 
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найбільш стійких соціальних взаємозв'язків та закономірностей, що мають місце 

на всіх (макро-, мезо-, мікро-) рівнях соціальної взаємодії, розкриттю механізмів  

і поясненню комплементарності цих рівнів [254, с. 21].  

Безумовно, примусова сила соціальних структур є набагато потужнішою за 

індивідуальний опорі цій силі. Ніхто з сучасних соціологів не намагається цього 

заперечувати. Проте, як пишуть українські вчені В. Танчер та Л. Скокова, деякі 

сучасні соціологи (особливо представники культуральної соціології) хочуть 

привернути увагу всіх інших соціологів до того факту, що не всі «соціальні сили» 

обов'язково є «примусовими». Існують і такі «сили», на заклики яких люди 

реагують з власної волі, які мають форму «суб'єктивної об'єктивності» [357, с. 29]. 

Визнання існування таких «сил», з нашої точки зору, є ще одним аргументом на 

користь включення в перелік завдань сучасної соціології дослідження та рефлексії 

латентних підстав соціальної (взаємо)дії (кодів, смислів, диспозицій, мотивів), від 

яких в значній мірі залежить її характер і спрямованість. Виникає необхідність  

у розробці відповідної теоретичної моделі, яка могла б зв'язати процеси, що 

відбуваються на системному рівні, з процесами, що відбуваються на рівні 

індивідуальної свідомості, мислення, розуміння, сконструювавши тим самим 

цілісний образ суспільства як складної динамічної соціальної системи. В рамках 

даного підрозділу дисертації, на основі тих висновків, які вже були зроблені нами 

в попередньому розділі й підрозділах, сконструюємо концептуальну схему, що 

відображатиме ключові положення нашої системно-кодової концепції взаємодії 

суспільства та освіти та слугуватиме теоретико-методологічним конструктом 

зміни суспільства через освіту. При цьому, будемо спиратися на положення 

системного підходу, структурного функціоналізму, теорії соціальної та 

комунікативної дії, неофункціоналізму, конструктивістського структуралізму, що 

відображені в працях класиків і сучасників світової соціологічної думки:  

Т. Парсонса, Ю. Габермаса, Н. Лумана, Дж. Александера, П. Бурдьє та ін.  

Згідно з теорією Т. Парсонса, кожна соціальна система влаштована так, що 

підсистеми, які її складають, виконують певні функції, задовольняючи тим самим 

потреби індивіда та суспільства. Наприклад, економіка як підсистема суспільства, 
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виконує функцію адаптації, що полягає у встановленні зв'язків системи 

суспільства з навколишнім середовищем. Політика − функцію ціледосягнення, що 

проявляється в мобілізації індивідуальних дій (з подальшим переростанням в 

колективні) та індивідуальних ресурсів, орієнтації цих дій і ресурсів на 

досягнення загальних соціально значущих цілей. Мораль і право виконують 

функцію інтеграції суспільства − встановлення і збереження зв'язків між його 

членами, їх солідаризації. Сім'я і освіта виконують латентну функцію, яка полягає 

в передачі латентних регуляторів соціальної поведінки (норм, цінностей, зразків 

поведінки), відтворенні глибинних внутрішніх підстав соціальної (взаємо)дії 

(смислів, символів, кодів). Така структурно-функціональна схема позначається 

вченим абревіатурою AGIL (adaptation, goal, integration, latency).  

На думку Н. Лумана, який у побудові своєї теорії соціальних систем 

спирається саме на теоретичні погляди (а точніше, «промахи») Т. Парсонса, 

найбільша помилка цього видатного вченого полягала в невиправданому 

прагненні обмежитися тільки лише цими чотирма функціями. Крім того, Луман 

не погоджувався з Парсонсом стосовно твердження про первинність структури 

щодо функції. За Луманом, спочатку виникає функція або, якщо точніше, – 

функція-проблема (тобто потреба в певній функції), що проблематизує існування 

системи. І тільки після цього виникає структура, яка забезпечує виконання цієї 

функції. На думку Лумана, саме через визнання первинності структури, а не 

функції, теоретична модель, запропонована Парсонсом, не розкриває механізму 

самовідтворення суспільства як системи, не пояснює його здатності 

самовідтворюватися. Хоча суспільство є системою, що самовідтворюється. Саме 

завдяки самовідтворенню воно існує.  

Луман звертає увагу на ще один недолік теоретичної моделі Парсонса, 

зазначаючи, що в ній відсутній концепт випадковості. Модель, що розкриває 

лише закономірності, не відображає всієї складності соціуму, в той час як мета 

соціології, за Луманом, полягає в оволодінні складністю навколишнього світу, 

тобто в рефлексії цієї складності та поясненні її людям для того, щоб ті мали 

адекватні уявлення про світ, в якому вони живуть. Тому Луман закликає 
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соціологів сконцентрувати увагу не на особливостях та механізмах 

функціонування суспільства, а на механізмах, що забезпечують його 

самовідтворення. Соціолога, в першу чергу, мають цікавити питання, пов'язані з 

пошуком причин та факторів породження системою конкретних співвідношень 

(взаємодій) між її підсистемами в конкретному просторово-часовому континуумі.  

Суспільство як всеосяжна соціальна система самовідтворюється завдяки 

тому, що підсистеми, які його складають, здатні відтворювати свої компоненти, 

елементи і відносини між ними за допомогою своїх власних операцій (дій), що 

належать саме цим підсистемам, а не навколишньому середовищу (зовнішньому 

світу). Здатність (під)системи до самовідтворення позначається терміном 

«рекурсивність». Рекурсивна (під)система сама з себе створює свої власні 

компоненти, завдяки чому існує та розглядається як окрема система. Ці ж 

компоненти і відмежовують систему від зовнішнього світу. Луман ставить на меті 

оновлення загальної парадигми соціологічного знання через реконструкцію всієї 

соціологічної теорії, з опорою на поняття «система» замість поняття «дія».  

В основу таких уявлень про суспільство вчений закладає поняття комунікації.  

Принципова відмінність теорії Лумана від класичних «холістично-

орієнтованих» соціологічних теорій полягає в тому, що структура не 

розглядається як непорушний каркас суспільства, основа його стабільності. 

Структура, за Луманом, є гнучкою і мінливою, вона продукує фактори оновлення 

системи, а не є базисом її стабільності.  

Рушійна сила соціальних трансформацій криється, на думку вченого, саме  

в редукції (спрощенні) складності та комплексності соціального, як процесі, що 

постійно відбувається. В умовах дуже високого рівня складності системи виникає 

необхідність у такій редукції, яка відбувається на рівні її (системи) власних 

операцій. Наприклад, якщо одній людині потрібно привітатися з іншою, яка йде 

по іншій стороні вулиці, можна просто помахати рукою. Інша людина одразу  

ж зрозуміє цю просту дію, наслідком чого стане відповідна, очікувана реакція. 

Але якщо замислитися, проста дія привітання приховує досить складний смисл. 

Людина, яка хоче привітатися, маше рукою, тому що в нашій культурі такий жест 
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є загальноприйнятим і зрозумілим. Привітатися − значить вітати знайому людину 

для того, щоб вона побачила цей знак уваги, як підтвердження прихильного та/ 

або шанобливого ставлення. Махаючи рукою в знак привітання, людина очікує 

від іншої того ж самого. Комунікація зайде в глухий кут, якщо у відповідь на 

привітання, наприклад, буде показаний кулак. Будь-який простий знак, за яким 

криється складний зміст, − це код. Саме код є і засобом, і результатом редукції, 

завдяки чому комунікація уможливлюється та отримує нові можливості. Однак 

для того, щоб відбулася саме редукція, а не ще більше ускладнення, коди мають 

однаково зчитуватися людьми (точніше − їх психічними системами) і бути 

відносно незмінними. Код обмежує можливі варіації смислів і значень, а разом із 

тим і безмежні можливості конструювання індивідами своєї унікальної картини 

світу, не узгодженої з картинами інших індивідів. За невизначеність таких 

«обмежувачів», як ми писали в попередньому підрозділі дисертації, критикуються 

феноменологія та соціальний конструктивізм. Саме в межах значень коду  

і відбувається вибір конкретної альтернативи, розуміння того, як потрібно діяти  

і яку саме дію виконувати в даній ситуації.  

На думку Лумана, компонентами суспільства як соціальної системи, як  

і компонентами всіх його підсистем, є не люди, а комунікації. Люди для 

суспільства і його (під)систем є частиною навколишнього світу, як і всі інші 

біологічні організми. У комунікації бере участь, як мінімум, дві сторони. 

Комунікація не належить жодній з цих сторін, кожна з яких може комунікувати 

тільки в межах тих смислів, які приховує код як найдрібніший елемент 

комунікації. Окремий індивід не може самостійно вигадувати коди і наділяти їх 

«своїми» смислами. Точніше може, але він не зможе їх використовувати в 

комунікації, оскільки коди мають однаково «зчитуватися». Індивід пізнає коди і 

значення в процесі соціалізації, сприймаючи їх як даність. Якби коди були 

продуктом виключно індивідуальним, комунікація була б неможливою.  

Проблема суб'єкта і суб'єктності не піднімається в роботах Н. Лумана, тим 

більше по відношенню до людини. І все ж таки Луман визнає, що саме людьми 

продукуються смисли, які, разом зі значеннями «видимої» реальності, стають 
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об'єктом його пильної уваги. Луман пише, що саме за допомогою смислів, 

зашифрованих у кодах, за допомогою редукції комплексності системи, 

знижується ступінь невизначеності, сила руйнівного впливу факторів зовнішнього 

(або навколишнього) світу. Завдяки існуванню релевантних смислів і відносно 

стійких кодів, система самозберігається і адаптується до зовнішнього світу.  

Опишемо в загальних рисах модель суспільства як соціальної системи, 

розроблену Н. Луманом, в нашій інтерпретації.  

(1) Суспільство є великою складною соціальною системою найвищого рівня 

самодостатності, що складається з підсистем, компонентів і елементів, за рахунок 

функціонування та взаємодії яких забезпечується аутопойезіс
31

 системи.  

(2) Суспільство є оперативно замкнутою системою (відсутній контакт  

з навколишнім світом, але тільки − на рівні її власних операцій). Отже суспільство 

не може існувати без самоорганізації (його власні структури вибудовуються і 

змінюються лише за допомогою його власних операцій). Наприклад, мова може 

мінятися лише за допомогою комунікації, але аж ніяк не під впливом вогню, води 

чи космічних променів. Іншими словами, оперативна замкнутість –  

це НЕ ізольованість, а створення можливостей для власних операцій за 

допомогою результатів власних операцій. Тим не менш, одна операція не впливає 

на іншу. Це стає можливим лише тоді, коли одна операція приєднується до іншої 

операції і, отже, впливає на результат цього приєднання.  

(3) Суспільство − комунікативно закрита система. Воно виробляє свою 

єдність за допомогою оперативного здійснення комунікацій, які рекурсивно 

звернені до попередніх і попереджують наступні.  

(4) Система суспільства має бути пристосованою, прив'язаною до 

навколишнього світу. В іншому випадку її існування унеможливлюється. Але  

в межах своєї пристосованості система може поводитися непристосовано. 

Наприклад, суспільство пристосувалося до багатьох явищ природи, знайшло 

                                                           
31 Аутопойезіс  (від грецького само-; творення, твір) − термін, що вживається для 

позначення такого способу існування соціальної системи, при якому самовідтворення її 

компонентів призводить до  самовідтворення системи в цілому.  
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способи захисту від спеки, холоду, стихійних лих. Утім сьогодні, як і багато 

століть тому, природа все ще може завдавати великої шкоди суспільству, 

спричиняти голод, епідемію, руйнацію.  

(5) Людина та її свідомість не є частиною суспільства, тому що суспільство 

є комунікативно закритою системою. Але комунікація прив'язана до свідомості 

людини, як система суспільства прив'язана до навколишнього світу. При цьому 

свідомість – не є суб'єктом комунікації. Свідомість мислить, але не переносе свої 

думки в іншу свідомість.  

(6) Прив'язка суспільства до свідомості через комунікацію стає можливою 

завдяки структурній стиковці. Структурна стиковка існує завжди і непомітно. 

Найчастіше про неї не думають і не говорять. Наприклад, здійснюючи 

прогулянку, людина робить крок за кроком і не думає про фізіологію (опорно-

руховий апарат) або про фізику (силу тяжіння), що роблять «крокування» 

можливим. В даному випадку, як фізіологія, так і фізика та багато що інше 

виступають як даність, що існує незалежно від людини та її дій, але тим не менш 

забезпечує людині здатність пересуватися саме так, а не інакше (як, наприклад, у 

стані невагомості). Так само система свідомості (людини) і система комунікації 

від початку налаштовані одна на одну, що дозволяє їм функціонувати, непомітно 

координуючись. Таке налаштування відбувається завдяки процесу кодування, 

який і забезпечує структурну стиковку систем комунікації і свідомості, непомітно 

координуючи їх. При цьому непомітність не виключає можливості ідентифікувати 

учасників комунікації, звернутися до них. Виходячи з цього: а) комунікація може 

персоніфікувати зовнішні референції, адже кожна комунікація повинна мати 

здатність розрізняти інформацію і повідомлення, інакше її саму не можливо було 

б вирізнити; це означає, що утворюються відповідні предметні та особисті 

референції (визначення); б) повторне вживання таких референцій конденсує ті чи 

інші речі, тобто фіксує їх як ідентичні; в) водночас може відбуватися 

підтвердження цих речей, тобто збагачення новими смисловими аспектами  

з інших повідомлень.  
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(7) Отже, через структурну стиковку система приєднується до більш 

складних систем навколишнього світу, без необхідності вироблення в собі їх 

складності, завдяки редукції складності, що відбувається за допомогою 

кодування. В тому випадку, якщо такі відносини розвиваються через коеволюцію, 

і жодна з структурно стикованих систем не може існувати без цих відносин, 

можна констатувати взаємопроникнення (приміром, відносини нервових клітин і 

мозку співвідносяться так само, як системи свідомості й суспільства);  

(8) Мова є тим, завдяки чому стає можливою структурна стиковка систем 

свідомості та комунікації. За Луманом, мова − «неймовірний вид шуму». Вчений 

пише: «Коли здійснюється мовлення, присутня при цьому свідомість легко може 

відрізнити цей шум від інших шумів і навряд чи здатна уникнути захоплюючої 

чарівності поточної комунікації (що б вона при цьому не думала у власній 

нечутній системі)» [201, с. 12].  

(9) Системи свідомості (людей) здатні до чуттєвого сприйняття,  

а комунікація може відбутися тільки за допомогою свідомості. Все, що впливає на 

суспільство ззовні, не будучи комунікацією, має пройти подвійний фільтр − 

свідомості й можливості комунікації.  

(10) Свідомість − найголовніша умова аутопойезісу серед всіх зовнішніх 

умов. Саме свідомість контролює доступ зовнішнього світу до комунікації, 

завдяки її (свідомості) здатності до сприйняття, яке, в свою чергу, також 

самовідтворюється та в умовах структурної стиковки залежить від 

нейрофізіологічних процесів мозку, а через них − від інших процесів аутопойезісу 

життя (біологічної системи).  

(11) Пряме стикування комунікації з системами свідомості – це «панцир», 

який перешкоджає впливу зовнішнього світу на комунікацію. Без нього система 

суспільства не могла б бути досить складною, щоб витримати цей вплив та 

зберегти свій аутопойезіс.  

(12) Стикування комунікації та систем свідомості забезпечується  

за допомогою мови, яка являє собою складне переплетення слів, символів та кодів 

як зашифрованих смислів. Іншими словами, структурна стиковка забезпечується 
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за допомогою мови, стає можливою завдяки взаємному кодуванню комунікації  

та систем свідомості.  

(13) Комунікація ґрунтується на самій собі й лише собою може керувати. 

Адже чисельність систем свідомості, як пише Луман, є настільки великою, що 

навіть якщо більша їх частина у визначений час не комунікує, число тих систем 

свідомості (людей), які одночасно здійснюють операції, все одно є настільки 

великим, що ефективна координація між ними видається неможливою.  

(14) Хоча системи детерміновані тільки самі собою, всі вони розвиваються в 

певному напрямку, прийнятному для навколишнього світу. Внутрішню сторону 

структурної стиковки можна позначити як «подразнення». Воно не є зовнішнім 

фактором. Тут йдеться про самоподразнення. Вплив навколишнього світу є 

приводом для самоподразнення системи та її розвитку.  

(15) Коли система самоподразнюється, вона: а) або знаходить причину 

подразнення в собі;  б) або приписує джерело подразнення навколишньому світу  

і розглядає його як випадок; в) або знаходить причину подразнення  

в навколишньому світі й спрямовує свої процеси на її усунення (елімінацію). Для 

полегшення розуміння цього процесу, Луман наводить такі приклади:  

1) роздратування маленької дитини особливостями мови; дитина подразнюється 

(дратується), намагається повторити і запам'ятати слова, згодом усвідомлює їх 

зміст, отже розвивається; 2) роздратування суспільства, заснованого на 

сільському господарстві, кліматичними умовами; суспільство подразнюється тим, 

що звичний ритм життя порушується природними явищами (наприклад, дощем 

або його тривалою відсутністю), в подальшому відбувається накопичення досвіду, 

який стосується передбачення подібних явищ, профілактики та усунення їх 

негативних наслідків. В результаті − система розвивається.  

Отже, можна зробити висновок, що процес зміни і розвитку (під)системи 

відбувається в результаті її реакції на тривалі подразнення певного типу,  

що виникають або всередині її самої, або з боку навколишнього світу. Реагувати 

на останні (під)система може тільки за умови структурної стиковки.  
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На сьогоднішній день суспільство як соціальна система досягло такого 

рівня складності, що навколишній світ сильніше, ніж будь-коли раніше, 

змінюється під його впливом. Цей вплив виражається в деформації хімічних, 

фізичних та біологічних умов життя (екології), а також психологічних систем 

(індивідуалізація, маргіналізація, девіація, гостра потреба в соціальній 

(само)ідентифікації та ін.). Крім того, сучасне суспільство є настільки 

самодостатньою соціальною системою, що роздратування, які періодично 

виникають, воно приписує, як правило, самому собі, тобто причини 

роздратування шукає у своїй структурі, своїх підсистемах. Найбільш ефективні 

свої реакції на «подразники» суспільство рефлексує. У результаті такої 

(само)рефлексії багато «подразників» втрачають свою силу і не справляють 

колишнього впливу на систему, не порушують її рівноважного стану. Чим більше 

реакцій на «подразники» рефлексується, тим швидше система починає 

просувається у своєму розвитку. На сьогоднішній день, структурні стиковки 

відчувають такий високий тиск мінливості, що виникає питання, чи зможе (і якщо 

«так», то як саме) суспільство, яке постійно самоподразнюється, змінюється та 

вимушене приписувати всі ці зміни самому собі, вчитися рефлексувати нове 

досить швидко, щоб зберігати відносну рівновагу та цілісність.  

Для забезпечення можливості розуміння того, «що відбувається насправді», 

соціології слід стати сучасною, тобто такою, що відповідає сьогоденню, нинішній 

епосі. На сьогоднішній день українське суспільство перебуває в процесі 

трансформації, переходячи до нового стану, однозначне визначення якого, на 

сьогоднішній день, дати неможливо. Можна лише фіксувати деякі прояви 

постмодерну, про що ми писали в першому розділі дисертації. Теорія Н. Лумана, 

більшою мірою, − модерний проект. Рефлективність (осмисленість), як головна 

характеристика соціальної (взаємо)дії, є відмінною рисою будь-якого модерного 

проекту. У центрі такого проекту − суб'єкт, який пізнає, саме він є вихідним 

пунктом теоретизування. При першому знайомстві з працями Н. Лумана 

створюється враження, що «суб'єкт», як такий, відсутній в його теорії. Однак це 

не зовсім так. Погодимося з українським соціологом М. Соболевською і деякими 
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іншими вченими [10, с. 47; 335, с. 90] стосовно того, що ідея індивідуального 

суб'єкта як центру соціальної системи, все ж таки, простежується,  

але як би в «затушованому» вигляді. У результаті, згідно з теорією Лумана, кожен 

індивідуальний суб'єкт виявляється суб'єктом тільки для себе і, в деякій мірі, для 

(своєї) «системи свідомості». Суспільство, за Луманом, − не система суб'єктів,  

а система комунікацій, в тому числі − між індивідуальними суб'єктами.  

Взагалі можна сказати, що всі класичні теорії змін − це концептуалізації 

модерну. Всі ці теорії, хоч і кожна на свій лад, заявляли про те, що 

індустріалізація, капіталізм, раціоналізація свідомості та дій породжують 

розрізненість індивідів, егоїзм, відчуженість.  

Постмодерний проект суспільства припускає нероздільний зв'язок фактів  

і фікцій, об'єктивних реалій і фантазій, які не можна протиставляти, 

розмежовувати на істинні чи помилкові, оскільки вони є різними гранями 

(проекціями) цілісного образу суспільства. Суспільство епохи постмодерну є 

більш міфологізованим, більш символічним. Прояв ознак постмодерну актуалізує 

місію соціології, позначену свого часу М. Вебером, яка полягає в «розчаклуванні» 

цього суспільства, його смислів, в тому числі закладених в символи (таких, що 

мають вираз через символи). Більшість соціологів схильні вважати, що 

дослідження смислів − вдача психології. Утім, саме смисли складають підґрунтя 

соціальної (взаємо)дії, її внутрішню структуру. Крім того, смисли формуються за 

певних соціальних умов. Соціальні дії, їх підґрунтя, умови та передумови завжди 

знаходилися в об'єктиві соціології.  

Теорії соціальних змін, що відповідають постмодерному проекту 

суспільства, розглядають його не як систему, а як гнучке утворення, що 

складається з безлічі пересічних полів. Елементами будь-якого поля є не індивіди, 

а зв’язки між індивідами, взаємодії та події, а предметом соціологічного аналізу − 

не структура, а «структурування». Відмінною рисою таких теорій є визнання 

фундаментальної ролі мови в організації взаємодії та соціального життя в цілому. 

Використання мови неможливо відокремити від діяльності в повсякденному 

житті. В певному сенсі, воно конституює цю діяльність. Погодимося з тими 
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вченими, які стверджують, що використання мови − це, по суті, оперування 

поняттями [299; 302]. Поняття дозволяють організовувати наше знання про 

навколишній світ, конституюючи соціальну реальність. Це не означає, що 

навколишній світ не існує об'єктивно, утім те, що індивіди думають про нього, 

багато в чому залежить від понятійного апарату, який існує об'єктивно. Більш 

того, використання саме тих, а не інших понять, їх специфічне поєднання в 

процесі комунікації, тобто маніпуляції з поняттями і символами надають 

можливість маніпулювати свідомістю і діями.  

На основі аналізу різних соціологічних теорій, концепцій, моделей 

соціальних змін, в першому розділі дисертації ми прийшли до висновків щодо 

того, як відбуваються зміни в суспільстві. Ці висновки закладають фундамент для 

побудови концептуальної схеми, що включає у себе ключові положення 

системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти, розкриває її основний 

задум. Тому, перш ніж приступити до опису самої схеми, вважаємо за необхідне 

коротко викласти основний зміст цих висновків, а саме:  

− сучасне суспільство є нерівноважною складною соціальною системою,  

що постійно змінюється;  

− соціальні зміни, що відбуваються в українському соціумі, позначаються 

терміном «трансформація», який припускає високу ступінь нерівноважності 

системи, її перехід від старого до нового соціального порядку,  

за відсутності виразних обрисів «нового»;  

− такий стан системи супроводжується послабленням впливу на індивіда 

соціальних інститутів;  

− індивіди (вони ж − актори), вивільняючись з-під впливу інститутів, 

отримують можливість проявляти свою суб'єктність, впливати на процеси,  

що відбуваються в суспільстві; їх взаємодії перетворюються (або можуть 

перетворитися) на основну рушійну силу трансформаційного процесу;  

− характер і спрямованість трансформаційного процесу залежить від частки  

в суспільстві особистостей, яким притаманна психологічна стійкість, готовність 
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до змін, які мають високий діяльнісний потенціал, здатність до перетворювальної 

активності;  

− значну роль у забезпеченні соціальної динаміки відіграють якості  

і характеристики індивідів як соціальних акторів, які пов’язані з рівнем освіти, 

ціннісними орієнтаціями, інтересами і ступенем усвідомленості цих інтересів, 

рівнем відповідальності за якість власного життя і події, що в ньому 

відбуваються, мають орієнтацію на координацію особистих і суспільних цілей;  

− змінюються акценти в поясненні соціальних змін у бік більш високої 

оцінки ролі знань та інтелекту, а також здатності переробляти великі масиви 

інформації, перетворювати її на знання; спостерігається просування соціологічної 

думки в бік усвідомлення, що процеси, які відбуваються на рівні когниції, можуть 

закладати глибинні й ґрунтовні передумови для кардинальних соціальних змін.  

Е. Гідденс в одній зі своїх робіт пише: «За останні два століття теоретики 

прагнули розробити універсальну теорію, яка пояснювала б природу соціальних 

змін, однак жодна з однофакторних теорій не може пояснити різноманіття 

соціального розвитку...» [87, с. 30]. Перманентна мінливість, багатовимірність, 

суперечливість − основні характеристики сучасного соціуму. Необхідною умовою 

його всебічного соціологічного дослідження (як теоретичного, так і емпіричного) 

є формування у соціологів багатовимірного, міждисциплінарного, діалогічного 

мислення та розробка відповідних теоретико-методологічних підходів. Прагнення 

відповідати параметрам однієї наукової дисципліни породжує однобокі  

інтерпретації соціальних змін. У вітчизняній соціології так заведено, що соціолог 

не має права переступати певну межу, яка відмежовує, наприклад, соціологію від 

психології. Однак ми переконані, що соціологічні інтерпретації соціальних змін, 

як і інших процесів та явищ, які мають місце в сучасному суспільстві, будуть 

завжди неповними, до тих пір, поки соціологія не визнає, що у своїй поведінці, 

здійснюючи соціальну (взаємо)дію, індивіди спираються на певні, сформовані 

зовнішнім середовищем коди. В той же час, саме люди складають середовище 

формування цих кодів, а тому коди (культурні, когнітивні, мовні та інші) також 
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мають стати предметом вивчення соціології. Саме тому, нашу концепцію 

взаємодії суспільства та освіти ми визначили, як «системно-кодову».  

Шляхом об'єднання висновків про те, як змінюється суспільство, зроблених 

в першому розділі дисертації, з висновками, до яких ми прийшли в другому 

розділі, розглядаючи можливі (якісні) зміни в освіті як фактор системних змін 

суспільства, на закінчення даного підрозділу наведемо контури концептуальної 

схеми взаємодії суспільства та освіти, яка містить основні положення системно-

кодової концепції, відображає її провідний задум. Ця схема, на нашу думку, 

розкриває не тільки специфіку такої взаємодії, а й можливість викликати зміни в 

суспільстві за допомогою освіти як його підсистеми, найважливішого соціального 

інституту, що бере активну участь у процесі соціалізації, формуванні у індивідів 

тих якостей, завдяки яким вони можуть розглядатися як актори 

трансформаційного процесу.  Конструювання концептуальної схеми взаємодії 

суспільства та освіти є спробою теоретико-методологічного синтезу, поєднання в 

рамках єдиної теоретичної конструкції макро- і мікрорівня соціологічного 

теоретизування щодо суспільства як динамічної соціальної системі та ролі 

індивіда в цьому суспільстві. 

Макрорівень в соціології, як відомо, − це рівень взаємодії великих 

соціальних систем, інститутів. Будучи всеосяжною соціальною системою 

найвищого рівня самодостатності, суспільство, як і будь-яка інша соціальна 

система, ґрунтується на взаємодії (індивідів, соціальних груп, підсистем). Саме 

завдяки процесам взаємодії воно може змінюватися і розвиватися. Соціальна 

взаємодія − процес взаємного впливу людей та груп, в якому кожна дія 

обумовлюється як попередньою дією, так і очікуваним результатом з боку іншої 

дії. Йдеться про соціальну дію, відмінною рисою якої є спрямованість на дії та 

поведінку «іншого». Різновидом соціальної взаємодії є комунікація. Точніше під 

комунікацією розуміється саме смисловий аспект взаємодії. З соціологічної точки 

зору комунікація − не просто обмін інформацією за допомогою символів 

(перенесення «семантичних» змістів від однієї психічної системи до іншої), але й 

непрямий обмін смислами. Найбільш змістовно близьким до наших уявлень про 
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комунікацію та її роль в суспільстві є визначення, запропоноване Н. Луманом. Під 

комунікацією вчений розуміє специфічну «операцію», в ході якої відбувається 

«перерозподіл знання і незнання» [198; 201]. Наявність комунікації є основною 

ознакою, ключовою характеристикою соціальної системи. Система суспільства 

виробляє свою єдність (самовідтворюється) за допомогою «оперативного 

здійснення комунікацій, рекурсивно звернених до попередніх і передуючих 

наступним комунікаціям» [199, с. 219]. Будучи всеосяжною соціальною системою 

найвищого рівня самодостатності, суспільство змінюється і розвивається за 

рахунок зміни й розвитку підсистем, які приєднані одна до одної структурними 

стиковками, завдяки чому зміни всередині окремих підсистем можуть 

провокувати зміни в інших (під)системах, з якими вони структурно стикуються.  

Структурне стикування підсистем суспільства як всеосяжної соціальної 

системи забезпечується процесами комунікації. За своєю суттю жоден процес 

комунікації не представляється можливим без включеності в нього індивідів як 

носіїв свідомості. Комунікація прив'язана до свідомості індивіда, як система 

суспільства прив'язана до її навколишнього світу. Мова є тим, завдяки чому стає 

можливою структурна стиковка систем свідомості та комунікації.  

Існування структурних стиковок робить будь-яку підсистему суспільства 

відносно залежною від нього самого, а точніше − від інших підсистем, які 

складають її навколишній світ. У той же час, кожна підсистема суспільства, 

виділяючись з навколишнього світу за допомогою своїх власних специфічних 

властивостей і операцій, має відносну автономією. Відсутність (відносної) 

автономії, як і відсутність (відносної) залежності, спричиняє нездатність системи 

до самоорганізації, що веде до її «смерті», руйнування.  

Здатність (під)системи впливати на інші (під)системи і через це −  

на суспільство в цілому (як всеосяжну соціальну систему), визначається:  

а) з одного боку, ступенем її автономії, який є тим вищим, чим більш яскраво 

виражені власні системні властивості системи (тобто ті, за рахунок яких вона 

виділяється як окрема система); б) з іншого боку, силою зв'язку з іншими 

підсистемами, тобто міцністю й гнучкістю структурних стиковок, що залежить від 



250 
 

 

того, наскільки налагодженим є процес комунікації між (під)системами, тобто 

процес взаємної «конвертації» інформаційних одиниць і смислів. Наприклад,  

в системах свідомості (або психічних системах), носіями яких є індивіди, смисл 

функціонує в рамках когнітивних операцій, а в соціальних системах − в рамках 

комунікативних процесів. Соціальна (взаємо)дія, як основа суспільства, стає 

можливою саме за рахунок структурного стикування цих систем, конвертації 

смислів з «мови» однієї системи на «мову» іншої. При цьому, смисли 

оформляються у вигляді кодів, а процес їх конвертації, по суті, є процесом 

кодування/декодування.  

Узагальнюючи сказане, можна уявити весь механізм зміни суспільства як 

заснований на взаємодії, взаємному впливі, взаємній зміні його підсистем. 

Найдрібнішими складовими, що скріплюють всі частини цього механізму, є коди. 

З нашої точки зору, відповідно до системно-кодової концепції взаємодії 

суспільства та освіти, саме код слід розглядати як найдрібніший елемент, атом 

соціальної системи. Зміни, що відбуваються на атомному рівні, як відомо, тягнуть 

за собою зміни на рівні всієї системи.  

Однак наше завдання полягає не в побудові моделі соціальних змін,  

а в конструюванні концептуальної схеми взаємної змінності суспільства та освіти, 

з виходом на перспективу зміни суспільства через освіту. Завдяки такій 

«схематизації» ми намагаймося розкрити механізм «роботи» кодів, що дозволяє 

отримати відповідь на запитання про те, як, за допомогою яких заходів та засобів, 

можна викликати зміни на кодовому, атомному рівні системи, щоб запустити 

процес зміни всієї системи.  

Наша концептуальна схема взаємодії суспільства та освіти (що містить 

основні положення системно-кодової концепції) задумана як динамічна 

конструкція, яка розкриває в спрощеному вигляді специфіку взаємодії суспільства 

та освіти, які не просто змінюються, а змінюються взаємно. Ми припускаємо, що 

концептуальна схема відобразить стан високої мінливості соціуму, а також 

перехідності сучасного українського суспільства. В її основу лягли модерний 

проект Н. Лумана і постмодерний П. Бурдьє. Вибудовуючи цю схему, ми не 
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відмовляємося від (модерних) понять системи і суб'єкта. В силу надзвичайно 

високої неоднорідності та складності суспільства, його визначення як простору чи 

як поля, на наш погляд, є вельми приблизними. Можливо, суспільство і можна 

назвати «мережею» взаємодій, однак в такому випадку ми не вправі 

стверджувати, що суспільством можна управляти, оскільки мережа – слабо 

структуроване та некероване утворення. Суспільство − це система, що 

ґрунтується на соціальних взаємодіях ступінь символічності яких сьогодні є вкрай 

високим, на комунікації, яка забезпечується за допомогою мови. Наша 

концептуальна схема вибудовується на уявленнях про значущість мови в 

конструюванні соціальної реальності, про дискурсивність і текстуальність цієї 

реальності. Саме тому, в рамках цієї схеми актуалізується поняття коду, що є 

ключовим для нашого теоретизування. Що стосується суб'єкта, то, як ми вже 

писали, погоджуючись з Л. Сокурянською, П. Штомпкою та іншими сучасними 

соціологами, в умовах трансформації, з урахуванням ознак постмодерну, що 

проявляються в сучасному суспільстві, зростає роль кожної людини як суб'єкта 

соціальних змін, а слід за цим уможливлюється і зростання суб’єктності 

соціальних груп. На думку українського соціолога Л. Сокурянської [340], 

соціальний суб'єкт − це не просто активно діючий індивід чи група. Діяльності 

суб'єкта обов'язково притаманний самостійний, «самодіяльний», такий, що 

продукує ті чи інші соціокультурні форми, початок. Отже, соціальна суб'єктність 

− сутнісна якість суб'єкта (індивіда, групи), яка виявляється, передусім, в його 

соціально-творчій, соціально-перетворювальній діяльності. Тобто, найважливішу 

роль у становленні суб'єктності відіграє розвиток творчого потенціалу індивідів.  

Використання щодо індивіда поняття «суб'єкт» не виключає використання 

стосовно нього ж поняття «актор». Ми солідарні з Т. Заславською, яка 

стверджувала, що характеристики, що відповідають поняттям суб'єкта і актора, 

можуть поєднуватися в одному індивіді. У той же час, є суб'єкти, які не 

виявляють соціальної активності, а є актори, які не виявляють суб'єктності.  

Вибудовуючи багаторівневу концептуальну схему взаємодії суспільства та 

освіти, що містить основні положення системно-кодової концепції, ми оперуємо 
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як поняттям «суб'єкт», так і поняттям «актор». Оскільки обидва поняття 

відповідають «граничним рівням» цієї схеми: поняття «суб'єкт», як ми писали 

вище, узгоджується з поняттям «система», а поняття «актор» − з поняттям «код», 

оскільки актор − це не просто «соціально діючий», а соціалізований індивід, який 

інтерпретує, наділяє сенсом, робить вибір, продукує символи.  

Ми припускаємо, що наша концептуальна схема об'єднає в собі не тільки 

макро- і мікрорівень соціологічного теоретизування про суспільство та індивіда, 

включеного в це суспільство, а й розкриє цілісність суспільства через 

компліментарність різних рівнів соціальної взаємодії. П. Штомпка у своїй роботі 

«Соціологія соціальних змін» писав: «Проблема макроефекту мікроподій, так 

само як і проблема мікроефектів макроподій, вимагає спеціального ретельного  

і глибокого дослідження» [421, с. 30]. Цим висловом вчений порушує проблему 

комплементарності рівнів соціальної взаємодії, тобто взаємодоповнення, 

співвідношення подій, що відбуваються на різних рівнях взаємодії, а також 

взаємозумовленості діяльності соціальних акторів, суб'єктів, що діють на різних 

рівнях, за рахунок чого утворюються зв'язки між цими рівнями і стає можливим 

функціонування суспільства як цілісної системи.  

Підкреслимо, що зв'язок макрорівня (функціонування соціальних 

(під)систем, інститутів) і мікрорівня (діяльності соціальних акторів, 

індивідуальних суб'єктів, як і її підстав − мотиваційних, ціннісних, «кодових») 

неможливо провести, уникнувши питання про «посередника» цього зв'язку. 

Можливо саме тому Т. Заславська особливу увагу приділяла саме мезорівню 

трансформаційного процесу, як найбільш важливому, проте найменш вивченому і 

майже не розкритому в науковій літературі. Роль акторів мезорівня у забезпеченні 

комплементарності всіх рівнів соціальної взаємодії виявляється надзвичайно 

важливою. З одного боку, вони відчувають тиск макрорівня (інституційного),  

з іншого боку − можуть бути схильні до впливу акторів мікрорівня (якщо цей 

вплив є масовим). Однак актори мезорівня виконують надзвичайно важливу 

функцію − транслятора інформації, провідника комунікації з макро- на 

мікрорівень і навпаки. Актори мезорівня «скріплюють» всю соціальну систему, 
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тому від них залежить багато процесів, що в ній протікають. Ця залежність 

проявляється, перш за все, у тому, що актори мезорівня в процесі засвоєння і 

використання «правил гри», спущених з макрорівня, можуть вносити суттєві 

корективи в ці правила, наприклад, адаптуючи їх до власних інтересів, однак не 

тільки з цією метою. За рахунок такого коригування саме на мезорівні отримують 

найбільшу поширеність неправові практики, тобто «гра» не за офіційними 

правилами інститутів, а іноді навіть на противагу цим правилам.  

Спираючись на дані соціологічних досліджень, Т. Заславська приходить до 

висновку, що «авангардною» групою мезоакторов трансформаційного процесу  

є молоді, освічені й успішні підприємці та менеджери. З нашої точки зору, не 

менш значущими можуть бути зусилля й інших акторів, зайнятих не в 

економічній сфері діяльності, а, наприклад, у сфері освіти (вчителі, викладачі, 

адміністрація навчальних закладів та ін.). В даному випадку, прикладом гри не за 

офіційними правилам є неявна педагогіка і прихована навчальна програма. Якщо 

ініціатива і головна роль з їх втілення в життя належить саме педагогам 

(вчителям, викладачам), то вони не просто актори − а й суб'єкти. Якщо ж педагоги 

реалізують цілі, які ставить перед ними держава, то проявляють вони себе, 

скоріше, як агенти − «провідники», комунікатори, які налагоджують зв'язок.  

Змінити інституційний порядок, просунувши зміни з мікро- на макрорівень 

− можливо, але за тієї умови, що в суспільстві буде достатньо високою 

трансформаційна активність акторів, яку, слідом за Т. Заславською, визначимо як 

сукупність соціально-інноваційних дій, що є реакцією соціальних акторів на зміни 

умов їх життєдіяльності й веде до зміни базисних соціальних практик. По суті, 

йдеться про акторів, які проявляють суб'єктність. Для того, щоб суспільство 

змінилося, необхідно, щоб близько третини акторів мікрорівня володіло не просто 

діяльнісним, а інноваційним, творчим (перетворюючим) потенціалом (з досвіду 

розвинених західно-європейських країн). На момент 2012 року в Україні таких 

налічувалось близько 11−13 %% [142, с. 70].  

В стінах навчальних закладів, за допомогою педагогів (як мезоакторів), 

відбувається процес нарощування людського потенціалу (мікроакторів), який має 
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основоположне значення для розвитку суспільства в позитивному ключі. 

Визначальним при цьому є розвиток особистісних якостей (зокрема, 

інтернальних) у тих, хто навчається, як акторів мікрорівня, формування у них 

прихильності до загальнолюдських цінностей, з чим не народжуються, що 

«культивується» у процесі соціалізації, а також розвиток творчого 

(перетворювального) потенціалу, що є необхідним для становлення суб'єктності.  

Саме інститут освіти, з огляду на суттєве послаблення функцій сім'ї,  

є найважливішим «макрорівневим» суб'єктом, що забезпечує цей процес.  

У вступі дисертації, при обґрунтуванні доцільності даної наукової праці, 

підкреслювалося, що багато хто з авторитетних соціологів основну причину кризи 

освіти і безуспішності будь-яких заходів щодо виходу з цієї кризи вбачають  

у відсутності надійної теоретичної основи, цілісного наукового бачення процесів, 

що відбуваються у сфері освіти. У зв'язку з цим виникає необхідність в розробці 

таких концепцій та відповідних концептуальних схем, які встановлювали б 

відповідність між структурою і діяльністю, суспільством і індивідом, що на 

практичному рівні могло б сприяти розробці освітніх проектів, які відповідають 

вимогам сучасного соціуму, оскільки саме завдяки такій відповідності 

забезпечується виконання функцій освіти по відношенню до інших (під)системам 

і суспільству в цілому. 

Наші висновки про те, що найдрібнішими складовими, які скріплюють всі 

частини механізму зміни суспільства, взаємної змінності його підсистем, є коди 

лягли в основу подальшого теоретизування з побудови концептуальної схеми, що 

розкриває провідний задум системно-кодової концепції взаємодії суспільства та 

освіти. Навіть попри те, що ці висновки були зроблені з опорою на положення 

теорій Т. Парсонса, Н. Лумана, Дж. Александера та інших видатних 

представників соціологічної думки, їх наукова спроможність може викликати 

сумніви. Основна причина цих сумнівів, на наш погляд, полягає в недостатній 

соціологічній опрацьованості поняття «код». В межах нашого теоретизування з 

побудови концептуальної схеми взаємодії суспільства та освіти, розкриваючи 

положення, що відображають суть системно-кодової концепції, спробуємо 
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компенсувати цю недостатність. При цьому, хід наших міркувань щонайкраще 

буде відображати висловлювання Б. Бернстайна, суть якого полягає в тому, що 

освіта має особливі, притаманні тільки їй, властивості й засоби, за рахунок яких 

принципи суспільства стають принципами структурування свідомості індивідів, 

перероджуючись потім в їх соціальних практиках [31, с. 11; 452, с. 22]. Отже, 

важливим завданням соціології є виявлення і вивчення цих властивостей, для 

того, щоб зрозуміти, як «зовнішнє» стає «внутрішнім», а «внутрішнє» потім 

знаходить прояв у соціальних практиках, що змінюють соціальну реальність.  

П.  Бурдьє і Ж.-К. Пассерон механізм зміни суспільства через освіту 

вбачають у тому, що освіта, за допомогою виконання своїх внутрішніх функцій, 

спрямованих на підтримку її життєздатності як окремої системи, забезпечує 

виконання зовнішніх функцій, що підтримують життєздатність суспільства та 

інших його підсистем. Дане твердження в значній мірі узгоджуються з висновком 

про здатність однієї (під)системи впливати на інші (під)системи і через них − на 

суспільство в цілому, зробленими нами на основі теорії Н. Лумана. Внутрішня 

функція освіти − та, яку вона виконує по відношенню до самої себе, підтримуючи 

процес (само)відтворення. Зовнішня функція освіти − та, яку вона виконує по 

відношенню до інших (під)систем та/або по відношенню до суспільства в цілому.  

Основною й найважливішою внутрішньою функцією освіти, на думку П. Бурдьє  

та Ж.-К. Пассерона, є здійснення педагогічного впливу. Всі свої зовнішні функції 

(трансляції культури, відтворення соціальної структури, соціального контролю та 

ін.) освіта виконує через виконання функції педагогічного впливу [458].  

Педагогічний вплив − дія «символічного нав'язування», кінцевим 

результатом якої є сформований габітус. За умови тривалості й безперервності, 

він може викликати глибоку трансформацію того, на що (на кого) направлений  

[52, с. 23−24]. Педагогічний вплив ґрунтується на педагогічному авторитеті. Без 

авторитету впливати неможливо. Інститут освіти сам-в-собі і сам-для-себе 

відтворює ефективні способи впливу та умови досягнення педагогічного 

авторитету, специфічні тільки для нього самого. Педагогічний авторитет 

досягається і затверджується в процесі педагогічної праці [52, с. 28−40].  
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Педагогічна праця − засіб реалізації педагогічного впливу, тривалі 

специфічні дії, спрямовані на формування частково або повністю ідентичних 

габітусів (наприклад, праця педагога та/або всього педагогічного колективу, які 

діють в умовах одного і того ж культурного свавілля) [52, с. 45−47]. Вважаємо за 

необхідне зазначити, що П. Бурдьє, вводячи в соціологічний лексикон таке 

поняття як «культурне свавілля» та активно використовуючи його в багатьох 

своїх роботах, не дає йому чіткого визначення. Уважне прочитання його наукових 

праць дозволило нам вивести наступне визначення: культурне свавілля − 

розмаїття можливих соціальних практик, прийнятних і допустимих в рамках 

культури тієї чи іншої соціальної групи (спільноти, держави тощо).  

Продуктивність педагогічної праці оцінюється за трьома вимірами:  

1)  за ступенем переносимості габітусу (здатності породжувати практики  

в найбільшій кількості соціальних полів); 2) за ступенем його стійкості (здатності 

тривало породжувати практики, що відповідають принципам пануючого 

культурного свавілля); 3) за ступенем повноти габітусу (достатності відтворення  

в породжуваних практиках принципів культурного свавілля) [52, с. 48−60].  

Концепт педагогічної праці характеризує діяльність не тільки шкільних  

та університетських педагогів, а й батьків. У зв'язку з цим Бурдьє і Пассерон 

розрізняють первинну і вторинну педагогічну працю. Первинна − здійснюється 

агентами первинної соціалізації (як правило, членами сім'ї). Вторинна − агентами 

вторинної соціалізації (вихователями, вчителями, викладачами). Рівень 

специфічної продуктивності вторинної (чи кожної наступної) педагогічної праці, 

залежить від відстані, що відокремлює габітус, який вона намагається 

сформувати, від габітусу, сформованого первинною (чи кожною попередньою) 

педагогічною працею [52, с. 66−68].  

В працях П. Бурдьє і Ж.-К. Пассерона ми постаралися виділити 

найважливіші (для побудови нашої концептуальної схеми) положення, 

нейтралізуючи при цьому яскраво виражений конструктивізм і значний ухил у бік 

класової нерівності, насильства, примусу і гноблення, щоб уникнути віддалення 

від мети дисертації. А саме: 1) освіта є важливою підсистемою суспільства, яка 
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активно залучена в процеси соціальних змін, задає спрямованість цих процесів, 

виконуючи свою основну функцію − педагогічного впливу,  формуючи тим самим 

габітуси; 2) відповідно до загальної теорії систем, глибинні зміни суспільства є 

причиною або наслідком змін в соціальній структурі, а відповідно до теорії  

П. Бурдьє, саме габітус є «структурою, що структурує», запускає механізм змін 

соціальної структури суспільства; 3) Бурдьє стверджує, що для забезпечення 

розвитку та життєздатності суспільства як системи, освіта, як його підсистема, 

повинна формувати габітуси НЕ панування/підпорядкування, а свободи  

і творчості. Іншими словами, продуктивність педагогічної праці вважається 

максимальною, якщо в результаті педагогічного впливу, здійснюваного цією 

працею, формуються габітуси свободи і творчості. Такі габітуси 

характеризуються високим ступенем переносимості. При цьому, ступінь їх 

стійкості та повноти не має бути таким само високим. Чим більш високим є 

ступінь виразності цих двох характеристик, тим меншою є ймовірність творчих 

проявів габітусу, тим нижчою є потужність перетворювального потенціалу. Ці 

характеристики мають бути представлені у мірі, достатній для того, щоб 

відбулася інтеріоризація «соціального», без пригнічення «індивідуального».  

У підрозділі 2.2 дисертації ми зверталися до наукових напрацювань вчених, 

які не тільки розглядають можливість зміни суспільства, починаючи з якісних 

змін в освіті, але припускають революційний хід цих змін. Приміром, П. Фрейре 

пише про педагогічну революцію, що може змінити існуючий «гнітючий» 

соціальний порядок. П. Бурдьє розмірковує аналогічно, але його міркування 

мають більш соціологічний характер, тому він дає більш точне, на наш погляд, 

визначення таким змінам, визначаючи їх як «символічну революцію» [56]. 

Утримуючи на увазі тезу про те, що будь-яка соціальна система комунікує  

і завдяки цьому існує та розвивається, а комунікація − це обмін символами  

і смислами, звернемося до поглядів тих учених, які, слідом за П. Бурдьє та  

Ж.-К. Пассероном, розвивають думку про символічний характер процесів, що 

відбуваються в освіті, а також між освітою та іншими системами. Йдеться про 
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вчених, які заклали фундамент такого специфічного напрямку соціології освіти як 

соціологія куррикулуму (соціологія навчальних програм).  

Англійський соціолог М. Янг, підтримуючи відомого німецького філософа  

і культуролога Е. Кассірера, наполягає, що пошуки відповідей на будь-які 

соціологічні питання, особливо ті, що стосуються освіти, слід починати  

з «міркувань про наше ставлення до світу, частиною якого ми є, і наші стосунки  

з символами, які ми використовуємо в сприйнятті та осмисленні цього світу» 

[356, с. 4]. На думку М. Янга, саме такий – символічний − характер нашого 

ставлення до світу уможливлює існування знання, трансляція якого є головною 

функцією освіти. М. Янг критикує П. Бурдьє і Ж.-К. Пассерона за надмірну увагу 

до «насильства» і надмірну захопленість конструктивізмом. Називаючи себе 

«соціальним реалістом», вчений висловлює прихильність поглядам Е. Дюркгейма 

та Р. Коллінза, які стверджували, що, якщо знання кимось і конструюється, то це 

не означає, що воно є необ'єктивним. Згідно з такою точкою зору, будь-яка 

навчальна програма, дійсно, є чимось зовнішнім по відношенню до того, хто 

навчається, може бути незрозумілою для нього, не відповідати його власній 

позиції, представляти «символічну небезпеку» для нього. Однак фундаментальну 

соціологічну проблему становить не сам факт педагогічного впливу і нав'язування 

знання (уникнути цього неможливо), а розрив між «культурою» навчальної 

програми та культурою тих, хто навчається за цією програмою. Важко 

посперечатися з П. Бурдьє і багатьма іншими вченими, зокрема представниками 

критичного підходу до освіти (С. Арановіцем, X. Жироксом, П. Фрейре, І. Шор та 

ін.), які переконливо доводять, що дистанція між знанням, досвідом, габітусом, 

сформованими в результаті первинної педагогічної праці, та практиками 

вторинної педагогічної праці, штучно підтримується «панівним класом» для 

збереження свого привілейованого статусу [383; 447; 448; 520]. Однак якщо 

можна штучно підтримувати цю дистанцію, значить, можливим є і зворотний 

процес − її скорочення. Головним завданням соціології має стати не просто 

критика існуючого соціального порядку і «приреченої на довічну залежність» від 

цього порядку системи освіти, а пошук в освіті шляхів і засобів, за допомогою 
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яких можна зробити знання більш доступним для більшості, а не тільки для 

«обраних», чий культурний та інтелектуальний рівень максимально наближені до 

рівня освітніх програм [31, с. 42; 530, с. 7]. Для того, щоб підтвердити прикладну 

спроможність соціологічного знання, слід конкретизувати ці шляхи і засоби.  

Виходячи зі сказаного вище, виведемо наступні висновки:  

1) продуктивність педагогічної праці, що оцінюється за характеристиками 

сформованих в результаті габітусів, залежить від характеру і засобів педагогічної 

комунікації як однієї з форм реалізації цієї праці; 2) педагогічна праця буде мати 

своїм результатом максимальну продуктивність, тобто формувати габітуси 

свободи і творчості, тільки за умови інформаційної продуктивності комунікації;  

3) інформаційна продуктивність комунікації передбачає максимально повне 

розуміння смислу повідомлення, збіг смислів у відправника та одержувача і 

залежить від багатьох факторів, найбільш важливими з яких є а) статус 

відправника, б) загальний контекст повідомлення, в) фактор кодування.  

Розглянемо ці фактори на прикладі освітньої комунікації, паралельно 

розкриваючи основні ризики, що можуть призвести до її непродуктивності.  

Під статусом відправника ми маємо на увазі, насамперед, педагогічний 

авторитет. Педагогічна комунікація не зводиться до простого спілкування через 

постійну присутність педагогічного авторитету. Саме тому вона не може 

характеризуватися чистою діалогічністю, частіше, вона є дискурсивною. Отже, 

завжди є ризик нав'язування певної думки з боку педагога, ризик «тиску 

авторитетом», і, як наслідок, придушення творчих проявів тих, хто навчається.  

У такому випадку навряд чи будуть формуватися габітуси свободи. По-друге, 

статус педагога (як відправника повідомлення) визначається ще й тим, наскільки 

активно він включений в інші поля освітнього простору (окрім полів навчання  

і виховання). Від такої включеності залежить продуктивність його праці й те, 

наскільки переносимими і повними будуть ті габітуси, які сформуються у його 

вихованців. Педагогів, втягнутих відразу в декілька полів (освіти, науки, 

мистецтва, іншої професії та ін.) можна назвати «акторами». Вони здатні не 

тільки відтворювати інформацію, а й перетворювати її. Педагогів, включених, 
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переважно, в поле освіти, можна назвати «лекторами». Вони здатні тільки 

відтворювати, переказувати інформацію [52, с. 45−65]. З урахуванням специфіки 

підходу до організації педагогічної праці вчителів вітчизняних шкіл, вони,  

в більшості своїй, не є «акторами». І тут ми маємо не ризик, а вже існуючу 

проблему, що вимагає спеціального підходу до її розв’язання.  

В якості другого важливого чинника, що впливає на продуктивність 

комунікації, в спеціальній науковій літературі виділяється контекст повідомлення. 

У разі освітньої комунікації йдеться про її соціальний контекст або загальну 

ситуацію, в якій вона здійснюється. У даному випадку не будемо загострювати 

увагу на загальній політичній, економічній та інших ситуаціях в країні. Зробимо 

акцент на значущості освітнього простору навчального закладу, який задає 

контекст, формує загальну ситуацію комунікації. Освітній простір створює умови 

об'єднання всіх педагогічних впливів в цілісну систему. Його вимірами є різні 

поля (навчальне, культурне, інформаційне та інші), а в якості структурних 

складових можна розглядати етос (непредметну область освітнього середовища)  

і навчальні програми [210, с. 3−4]. Етос − багатозначне поняття. Наша трактовка 

етосу ґрунтується на визначеннях, запропонованих Р. Мертоном і М. Вебером. 

Мертон визначає етос як набір узгоджених норм, комплекс інституційно 

схвалених, таких, що захищаються, правил, розпоряджень, суджень які 

сприймаються емоційно [506, с. 173]. Це визначення доповнимо трактуванням 

Вебера, згідно з яким етос − сукупність правил життєвої поведінки, «практична 

мудрість», об'єктивована і втілена в устрій, лад життя людей [68, с. 202−203]. 

Отже, етос навчального закладу − непредметна область освітнього середовища, 

що включає офіційні та неофіційні правила організації освітнього процесу, 

взаємодії учасників цього процесу, практики дотримання/недотримання цих 

правил, у тому числі й ті з них, що не мають безпосереднього відношення до 

процесу навчання як такого (морально-етичні, громадянські, правові та інші). 

Поняття етосу (як і етосу навчального закладу) ми розглядаємо у зв’язку з 

поняттям габітусу, оскільки єдність етосу навчального закладу сприяє 

формуванню гомологічних габітусів як тих, хто навчає, так і тих, хто навчається. 
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Статус педагога як відправника інформації − його педагогічний авторитет  

і включеність в інші поля − багато в чому залежить від етосу навчального закладу 

і від того, наскільки багатовимірним є його освітній простір (тобто наскільки 

різноманітними є його поля).  

Аналіз численних трактувань етосу дозволяє зробити висновок про форми 

його існування: видиму і невидиму. Такі форми узгоджуються з розмежуванням 

експліцитної та імпліцитної педагогіки (в термінах Бурдьє і Пассерона) [52, с. 50]. 

Експліцитна педагогіка − сукупність способів, що формують габітус за 

допомогою систематичного, організованого привчання до сформульованих і 

формалізованих принципів (правил орфографії, теорем, офіційних правил 

поведінки на заняттях тощо). Однією з форм експліцитної педагогіки є офіційна 

навчальна програма. Імпліцитна (неявна) педагогіка − сукупність способів та 

засобів, що формують габітус шляхом непомітного, неусвідомлюваного з боку 

тих, хто навчається, навіювання принципів, які проявляють себе в практичному 

стані та існують у вигляді неписаних, непроголошуваних правил поведінки й 

інших правил. Неявна педагогіка інкорпорована в практики учасників освітнього 

процесу. Педагог може не озвучувати ніяких правил, а своїми практиками − діями 

що регулярно повторюються − подавати приклад тим, хто навчається, показувати, 

як саме їм слід поводитися (можливо, і сам того не підозрюючи). Маємо на увазі 

не тільки (і не стільки) суто навчальні практики, скільки моральні, ціннісні тощо. 

По суті, йдеться про трансляцію неявного знання [180, с. 7; 287, с. 120]. Деякі 

вчені називають цей процес «прихованим навчанням», вважаючи його більш 

потужнім, ефективним, продуктивним за звичайне, класичне навчання, оскільки 

він не виглядає, як повчання, нав'язування, символічне насильство [31; 56; 435].  

Коли явна педагогіка планується, регулюється і управляється педагогом або 

тими, хто стоїть вище, маємо справу з, так званою, «прихованою навчальною 

програмою» [119; 149; 456]. Це така програма, що імпліцитно «вписана» в іншу 

програму, з метою підкріплення або протидії цій програмі. «Гра» з прихованою 

навчальною програмою визначає реальні результати освітнього процесу. У разі 

упущення з уваги педагогічного впливу, що чиниться імпліцитною (неявною) 
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педагогікою, завжди є ризик отримати несподівані та/або незадовільні результати 

освітнього процесу. Тому має сенс програмування неявної педагогіки.  

Ще одним найважливішим фактором ефективності комунікації є фактор 

кодування повідомлень. Загальна теорія комунікації пропонує різні схеми і моделі 

комунікаційного процесу. Однією з найпопулярніших є інформаційно-кодова 

модель. Ця модель демонструє можливість відтворення інформації на «іншому 

кінці ланцюга» за допомогою перетворення повідомлення, нездатного самостійно 

подолати відстань, в сигнали коду, які є придатними для трансляції. Успіх 

комунікації, здебільшого, залежить від ефективності роботи (де)кодуючих 

пристроїв та ідентичності коду на «вході» й «виході» [160, с. 216−217; 205, с. 32]. 

Лінгвісти переконані, що інформаційно-кодова модель не здатна адекватно 

відобразити реальний комунікаційний акт, але більшою мірою це стосується  

її семіотичної інтерпретації. Безумовно, розуміння одержувачем інформації, 

переданої відправником, припускає дещо більше, ніж декодування акустичного 

сигналу, що набуває певного мовного образу. Відбувається співвіднесення звуків і 

думок, а значить, до цього процесу залучені не тільки семіотичні й мовні 

структури, але і когнітивні. Саме на цьому і зауважують соціологи (Т. Парсонс,  

Н. Луман, П. Бурдьє, Б. Бернстайн та ін.). Утім, жоден з них не дає чітких 

визначень понять «кодування» і «код».  

Найпоширенішим є визначення кодування як процесу перетворення сигналу 

з форми, зручної для безпосереднього використання інформації, у форму, зручну 

для її передачі, зберігання або переробки [43; 245]. У філософській енциклопедії 

кодування розглядається, як відображення (перетворення) деяких об'єктів (подій, 

станів) в систему конструктивних (кодових) об'єктів, що здійснюється за певними 

правилами, сукупність яких називається шифром або кодом [382]. Отже, код − 

спосіб подання інформації. Утім, з соціологічної точки зору, з урахуванням 

трактування комунікації як процесу передачі смислів, код − не є ані діалектом, ані 

сленгом. Код – це певна установка на смисли, на розуміння соціальної реальності, 

за допомогою якої відбувається редукція складності соціуму (або окремих його 

підсистем, сфер) та її репрезентація у свідомості індивіда, що потім 
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об’єктивується в його соціальних діях, діяльності [31, с. 40−41]. Ми розрізняємо 

коди когнітивні та мовні. Код когнітивний визначаємо як логічну диспозицію, 

схильність до певних логічних висновків, що представлена певним набором схем 

уяви та мислення, які є результатом практичного досвіду, формуються у процесі 

повсякденної взаємодії, в тому числі, через оволодіння мовою. Код мовний 

розуміємо як набір схем символічного вираження думок, тобто пов’язаних певним 

чином слів та інших символічних знаків. За допомогою мовних (лінгвістичних) 

кодів передаються фіксовані в соціальному досвіді (як індивідуальному, так і 

груповому) схильності до сприйняття та оцінювання соціально значущих об'єктів, 

а також готовність до певних дій, орієнтованих на ці об'єкти. Використовуючи 

термінологію Бурдьє і Пассерона, всі коди освітньої комунікації, як мовні, так і 

когнітивні, можна розділити на «коди емісії
32

» та «коди рецепції
33

». Коди емісії  − 

це логічні диспозиції, які педагог намагається передати аудиторії, та схеми 

символічного вираження думок (слова, словосполучення, кліше та всі інші 

символічні знаки), які він, з цією метою, посилає в аудиторію, даючи тим самим 

певну установку на розуміння тих чи інших об'єктів, станів тощо. Успішність 

кожного педагогічного впливу залежить як від ступеня, визнання педагогічного 

авторитету одержувачами повідомлення, так і від ступеня оволодіння ними 

кодами емісії (кодами педагогічної комунікації). Успіх оволодіння кодом емісії 

залежить від коду рецепції [52, с. 115]. Коди рецепції – це логічні диспозиції, 

установки на розуміння та пояснення соціальної реальності, а також відповідні 

схеми символічного вираження думок, якими вже володіють, ті, хто навчається, 

отримані ними в результаті попередньої педагогічної праці й попереднього 

педагогічного впливу.  

У різних соціальних групах когнитивні та мовні коди можуть відрізнятися,  

а саме − бути більш-менш складними, більш-менш символічно проробленими. 

                                                           
32

 Емісія (від англ. іssue,  evission) − випуск в обіг грошових знаків (економіка); явище 

випускання електронів поверхнею твердого тіла або рідини (електроніка). 
33

 Рецепція  (від лат. receptio) − дослівно – запозичення, відтворення. У контексті нашої 

роботи − сприйняття, відтворення у свідомості «одержувача» повідомлення тих смислів, які 

хотів передати відправник повідомлення за допомогою певних символів. 
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Більш складну, більш символічно пророблену логічну диспозицію можна умовно 

позначити як розширений (складний) код. Менш складна, менш символічно 

пророблена диспозиція − це обмежений (простий) код [31, с. 84].  

Як ми писали в підрозділі 2.3, щоб процес комунікації, дійсно, відбувся, між 

його учасниками має бути налагоджене порозуміння. Для цього початковий задум 

«відправника» повідомлення (ідею, яку він хоче донести до «одержувача») 

потрібно перевести на «мову», зрозумілу для одержувача, здійснити 

«конвертацію» символів і смислів − зблизити коди емісії та рецепції. Завжди є 

ризик не(до)розуміння тими, хто навчається, тих смислів, що містить в собі  

інформація, які до них хоче донести той, хто навчає. Цей ризик пов'язаний із тим, 

що складність мови є своєрідною «візитною карткою» педагога, особливим 

атрибутом (як, наприклад, корона у короля), що допомагає підтримувати його 

авторитет. Як пишуть Бурдьє і Пассерон, викладач навіть зацікавлений у тому, 

щоб його недостатньо розуміли. Цим він підкреслює перевагу свого статусу, 

посилюючи свій педагогічний вплив [52, с. 115]. Тому «мова освіти» не є ані для 

кого «рідною» мовою. Вона, в тій чи іншій мірі, віддалена від мови, якою 

спілкуються представники різних соціальних груп. Ступінь віддаленості є прямо 

пропорційним до обсягу «рентабельного» (щодо навчання) мовного капіталу. 

Мовний капітал не має нічого спільного з лінгвістикою або семіотикою, а 

розглядається як різновид культурного капіталу, розподіл якого здійснюється на 

основі ресурсів, наявних у розпорядженні сім'ї, і переданих дитині в процесі 

соціалізації. Нерівний розподіл такого капіталу між різними соціальними групами 

встановлює співвідношення між соціальним походженням і успішністю і, по суті,  

являє собою глибинний фактор соціальної нерівності [31, с. 89; 52, с. 24]. 

Пізнання законів розуміння складної мови вчителів і викладачів (розшифрування 

кодів емісії) залежить від логічних установок (кодів рецепції), сформованих у 

результаті попередньої педагогічної праці батьків або інших значущих агентів 

первинної соціалізації. Проблема в тому, що представники деяких соціальних 

груп не мають соціальних умов відділення суб'єктивної конотації (заснованої на 

практичному досвіді) від об'єктивного денотата (заснованого на абстрактному 
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знанні). Манера оволодіння зберігається в області культури тієї чи іншої 

соціальної групи.  

Резюмуючи сказане зауважимо, що через сукупність навичок, пов'язаних  

з повсякденною поведінкою і, зокрема, через оволодіння рідною мовою, 

«маніпуляцію» термінами, що використовуються в сім'ї агентами первинної 

педагогічної праці (батьками та іншими), відбувається практичне засвоєння 

певних логічних диспозицій. Ці диспозиції в різних соціальних групах є більш-

менш складними, більш-менш символічно проробленими, вони різною мірою 

можуть сприяти символічному оволодінню операціями, такими, як, наприклад, 

математичний доказ або аналіз творів мистецтва. Справа в тому, що агенти 

первинної педагогічної праці неоднаково підготовлені вторинною педагогічною 

працею до (символічного) оволодіння мовою, внаслідок чого вони в нерівній мірі 

здатні орієнтувати свою власну педагогічну працю на вербалізацію, експлікацію  

і концептуалізацію, яких вимагає вторинна педагогічна праця. Найбільш наочним 

прикладом такої орієнтації є спадкоємність між первинною і вторинною 

педагогічною працею, що спостерігається в сім’ях інтелектуалів, працівників 

розумової праці. Вихідцям з таких сімей вчитися набагато легше, ніж вихідцям  

з «робочого класу»
34

. Отже, різні біографії забезпечують нерівні шанси успіху в 

освіті [383; 452; 456; 459].  

Аналіз різних теоретичних уявлень про суспільство як складну соціальну 

систему, що постійно змінюється, і освіту як його підсистему і особливу 

соціальну практику, здійснений нами в попередніх частинах дисертації, дозволив 

виокремити ідеї, які, на наш погляд, є найбільш плідними стосовно досягнення 

мети нашого дисертаційного дослідження. Ці ідеї були синтезовані в рамках 

даного підрозділу. На основі синтезу нами були зроблені висновки, які склали 

підґрунтя для виведення ключових положень системно-кодової концепції 

                                                           
34 Не бажаючи починати полеміку щодо класів, оскільки «класи» − це предмет окремої 

дискусії, визначмо лише в найзагальніших рисах, що під «робітничим класом» ми розуміємо 

велику групу людей, що займаються «фізичною» або «ручною» (на противагу інтелектуальній) 

працею та мають порівняно невисокий соціальний статус. 
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взаємодії суспільства та освіти, що розкриває специфіку цієї взаємодії, в тому 

числі, можливості зміни суспільства через освіту. Нижче представлено логічну 

послідовність цих положень, тобто концептуальну схему, що передає провідний 

задум системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти.  

(1) Суспільство − велика складна соціальна система найвищого рівня 

самодостатності, що складається з компонентів (підсистем, структур, елементів). 

Взаємодією цих компонентів забезпечується її аутопойезіс − такий спосіб  

існування, при якому самовідтворення компонентів призводить до 

самовідтворення системи в цілому. 

(2) Необхідною умовою аутопойезісу є взаємодія (взаємна зв'язаність, 

взаємна змінність, взаємодоповнення, взаємний вплив) компонентів,  

що уможливлюється завдяки комунікації. Цілісність суспільства в єдності його 

компонентів забезпечується оперативним здійсненням комунікацій, що 

рекурсивно звернені до попередніх і передують наступним.  

(3) Суспільство як соціальна система, як і будь-яка його (під)система, має  

здатність комунікувати тільки завдяки тому, що комунікація прив’язана  

до свідомості людини; така прив’язка існує завжди й непомітно, завдяки 

структурній стиковці комунікації та свідомості.  

(4) Структурна стиковка − щільне поєднання структур (систем) свідомості 

та комунікації в єдине ціле. Для цього ці структури мають бути налаштовані одна 

на одну. Системи свідомості та комунікації від початку налаштовані одна на одну 

тому, що в їх структурах є спільні елементи, що дозволяє цим системам 

функціонувати, непомітно координуючись. Такими елементами є коди: мовні 

(елементи системи комунікації) та когнітивні (елементи системи свідомості).  

(5) Взаємна зв’язність, взаємодія між усіма підсистемами стає можливою 

через їх (підсистем) взаємне «настроювання», яке відбувається і може відбуватися 

тільки в комунікації, за допомогою її засобів − символів (мови) і забезпечується 

процесом кодування/декодування сигналів, які передаються від (під)системи  

до (під)системи, конвертації символів і смислів з «мови» однієї системи на «мову» 



267 
 

 

іншої. Отже, складний механізм взаємодії компонентів соціальної системи можна 

розкласти на коди;  

(6) Оскільки система освіти (СО) є підсистемою суспільства і взаємодіє  

з ним, вона може провокувати його зміни завдяки структурним стиковкам,  

за допомогою яких освіта «скріплена» з іншими соціальними (економіка, політика 

та ін.), ментальними і психічними (індивіди та їх свідомість) (під)системами.  

(7) Здатність однієї (під)системи впливати на інші і через них −  

на суспільство (як всеосяжну соціальну систему), визначається: (1) з одного боку, 

ступенем її автономності, який виявляється тим вищим, чим яскравіше виражені  

її власні системні властивості; (2) з іншого боку, силою зв'язку з іншими 

підсистемами, міцністю і гнучкістю структурних стиковок, що залежить від 

налагодженості процесу взаємної «конвертації» інформаційних одиниць і смислів 

між підсистемами.  

(8) СО − відносно автономна система і в той же час відносно залежна 

(під)система. Відсутність відносної автономності виключає можливість 

(само)відтворення освіти як самостійної системи. Чим більш високим є ступінь 

автономії освіти, тим сильнішою є її здатність впливати на навколишній світ, на 

суспільство (та інші його підсистеми), а не підпорядкуватися впливу.  

(9) Ступінь автономності СО є тим вищим, чим яскравіше виражені її власні 

системні властивості. Згідно з нашою системно-кодовою концепцією, такою  

системною властивістю є вторинний педагогічний вплив (ВПВ). Під педагогічним 

впливом ми розуміємо соціальну дію того, хто навчає, як агента вторинної 

соціалізації та суб’єкта освітнього процесу, яка має символічну природу і вносить 

зміни в диспозиції та поведінку того, хто навчається. Кінцевим результатом такої 

дії, за умови її тривалості та безперервності, є певний сформований габітус. 

Бурдьє вважав ВПВ основною внутрішньою функцією освіти. З нашої ж точки 

зору, віднесення ВПВ до розряду функцій означає абсолютизацію влади та впливу 

того, хто навчає, «легалізацію», виправдання символічного насильства і примусу 

в освіті. Відповідно до функціоналістських уявлень, чим активніше виконується 

ця функція, тим вищою є продуктивність педагогічної праці. Якщо під 
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продуктивністю розуміти формування габітусів підпорядкування і пристосування, 

то ПВ цілком може розглядатися як функція. Але й сам Бурдьє, і ми, в свою чергу, 

переконані, що в умовах сучасного суспільства в процесі освіти мають 

формуватися габітуси свободи і творчості (що обґрунтовувалося в першому 

розділі дисертації). Розгляд ПВ як функції суперечить таким уявленням. Саме 

тому ВПВ ми розглядаємо як власну системну властивість СО. Автономність СО 

тим сильніше, чим потужнішим є ВПВ як її системна властивість;  

(10) Властивість системи виникає при взаємодії властивостей її елементів.  

В якості елементів СО (не претендуючи на повноту переліку) виділимо наступні:  

освітній простір; етос і навчальні програми (як структурні складові освітнього 

простору); ті, хто навчається, а також ті, хто навчає. Відповідно, властивостями 

елементів, їх функціями, якісними і кількісними характеристиками (не 

претендуючи на повноту переліку) є наступні: одномірність/багатовимірність 

(освітнього простору); здатність етосу транслювати «неявне знання», гнучкість/ 

жорсткість навчальних програм, підпорядкованість/опір (навчальній програмі) з 

боку тих, хто навчається, вторинна педагогічна праця (ВПП) як функція тих, хто 

навчає, і педагогічний дискурс, як реалізація цієї функції. Освітній простір, етос 

навчального закладу, навчальні програми, схильність тих, хто навчається, до їх 

сприйняття − результат ВПП;  

(11) Головним системоутворюючим фактором, що обумовлює і підкріплює 

ВПВ (як дію системної властивості освіти), є авторитет того, хто навчає. 

Системоутворюючий фактор підтримує існування системи, забезпечує  

її тенденцію до самозбереження, організовує взаємодію між її елементами 

відповідно до принципу найменшої дії (економії енергії). Видалення цього 

фактору з системи призведе до її трансформації в іншу систему.  

(12) Потужність педагогічного впливу, як ступінь виразності головної 

системної властивості СО, ґрунтується на авторитеті того, хто навчає, і 

результатах його праці. Від ступеня виразності цієї системної властивості 

залежить те, наскільки міцними та, в той же час, гнучкими будуть структурні 

стиковки СО з іншими (під)системами.  
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(13) З урахуванням того, що структурна стиковка забезпечується 

комунікацією (з обов'язковою прив'язкою до свідомості індивідів), яка  

в граничному варіанті розкладається на коди (як атоми, елементарні частки 

суспільства як соціальної системи), зазначимо, що практично всі взаємні 

перетворення елементарних часток відбуваються у присутності полів, які можуть 

істотним чином змінювати картину їх взаємодії. Окрім того, у присутності полів 

стають можливими такі процеси взаємодії елементарних часток, які взагалі не 

відбуваються без дії поля. Такі поля в освіті − це навчальне, культурне та інші. 

Вони є вимірами освітнього простору навчального закладу. Структура цих полів 

представлена навчальними, культурними, моральними та іншими практиками.  

(14) Освітній простір навчального закладу є соціальним, він заснований на 

соціальній взаємодії, на комунікації. Розуміння як показник інформаційної 

продуктивності комунікації в освіті і як процес трансмісії та «конвертації» 

смислів і символів, вимагає взаємного «перетворення», взаємної трансформації 

кодів емісії та рецепції в напрямку досягнення приблизно однакового рівня їх 

складності, що є результатом педагогічної праці, підставою її продуктивності і 

відбувається в умовах, що породжуються специфікою освітнього дискурсу й 

освітнього простору навчального закладу.  

(15) Продуктивність вторинної педагогічної праці як системний ефект СО  

і як результат ВПВ (як її системної властивості), забезпечує реалізацію освітою 

такої системоутворюючої (зовнішньосистемної) функції, як формування габітусів 

свободи і творчості, які характеризуються високим ступенем переносимості та 

помірним (достатнім) ступенем стійкості й повноти. У цьому ми вбачаємо 

функцію освіти, через яку забезпечується виконання інших її соціально значущих 

функцій, за рахунок чого відбуваються зміни на рівні всієї системи суспільства. 

(16) Згідно з положеннями загальної теорії систем, власною внутрішньою 

функцією будь-якої системи завжди є дія над дією. Виходячи з цього, в якості 

власної внутрішньої функції системи освіти ми розглядаємо дію над взаємодією 

учасників освітнього процесу, а точніше − організацію освітньої комунікації.  
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Окреслена вище концептуальная схема є результатом соціологічної 

концептуалізації взаємодії суспільства та освіти на основі макро-мікросинтезу. 

Взаємодію на макрорівні представлено через розкриття взаємообумовленості, 

взаємної зв’язності змін, що відбуваються в суспільстві та освіті як соціальних 

системах. Мікрорівень представлений міжособистсними взаємодіями учасників 

освітнього процесу. Інтеграція цих двох рівнів уможливлюється через розкриття 

сутності освіти як специфічної соціальної практики, тобто рутинізованих дій, 

взаємодій та типів поведінки учасників освітнього процесу (мезорівень).  

Спираючись на А. Реквіца [514, с. 250], освітню практику представимо як 

таку, що складається з наступних пов'язаних елементів: (1) форм тілесної 

активності (як тілесних практик, технік тіла (за М. Моссом), що конструюються 

соціальним авторитетом та демонструють як належність до статусу, так і 

дистанцію між статусами тих, хто навчає, і тих, хто навчається); (2) форм 

ментальної активності (як когнітивних практик, когнітивних стилів учасників 

освітнього процесу); (3) речей і їх використання (як елементів матеріальної 

складової освітнього середовища навчального закладу та практик їх 

використання); (4) фонового знання в формі знання-як (know-how) та 

мотиваційного знання (неявного знання, яке вбудоване в контекст освітнього 

процесу, що транслюється засобами неявної педагогіки); (5) стану емоцій (як 

похідних від етосу − нематеріальної складової освітнього середовища 

навчального закладу). Якісні характеристики цих елементів та особливості 

взаємозв'язку між ними визначають специфіку освіти як особливого виду 

соціальної практики, яка, по суті, є соціалізаційною практикою – такою, що 

породжує специфічні габітуси, які виступають сполучною ланкою між 

об'єктивними структурами суспільства і структурами сприйняття і поведінки 

людей. Зміни, що відбуваються на рівні освіти як специфічної соціальної 

практики, призводять до зміни характеристик породжуваних нею габітусів.  

Викладену вище концептуальну схему взаємодії суспільства та освіти, саме 

в такому вигляді, не можна вважати універсальною в повному розумінні цього 

слова, оскільки вона є моделлю-конструктом, що розкриває можливості переходу 
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від соціологічної теорії до освітніх практик в конкретному суспільстві – 

сучасному українському, стан якого ми оцінювали, як перехідний  

і характеризували його в термінах пострадянської трансформації. Універсальності 

ця схема набуває, якщо не уточнювати властивості елементів системи освіти, які в 

той же час є елементами освітньої практики, що специфікують її як таку, що 

породжує саме такі (а не будь-які інші) габітуси, формування яких представляє 

зміст зовнішньосистемної функції освіти. Різні типи суспільств відрізняються і 

своїми потребами (які задовольняються функціонуванням його підсистем, 

соціальних інститутів). Як відомо, за Т. Парсонсом, функції задовольняють базові 

потреби системи суспільства, а кожна підсистема (як структурна складова 

системи) виконує «свою» функцію. Освіті відводиться функція підтримки зразка. 

Ми не можемо погодитися з таким однозначним закріпленням функцій. В даному 

випадку нам більш близька позиція іншого представника струткурно-

функціонального напряму – Р. Мертона. Відповідно до цієї позиції, немає 

жорсткого зв'язку між структурними складовими системи і функціями, кожна 

складова може виконувати як кілька функцій, так і не виконувати жодної. Крім 

того, одні й ті самі структурні складові системи в різних соціальних системах 

(різних суспільствах, типах суспільств) можуть виконувати різні функції.  

У зв'язку з цим вважаємо за необхідне підкреслити, що і освіта в різних типах 

суспільств функціонує неоднаково. Неоднаковість функціонування виражається в 

різних наборах функцій і пріоритетності одних функцій над іншими. Тому, в 

залежності від типу суспільства, освіта буде або посилювати соціальний 

контроль, або підтримувати та відтворювати існуючий, або сприяти зміні 

соціального порядку через формування відповідних габітусів. При цьому сутність 

освіти як соціального інституту − відносно стійкого утворення, що склалося 

історично – залишається відносно незмінною у просторі та часі. Відмінності у 

функціонуванні освіти у різних суспільствах (типах суспільств) залежать від 

форми її реалізації як соціального інституту. Такою формою є соціальна практика.  

 Відповідно до «алгоритму» нашої концептуальної схеми як моделі-

конструкту, властивості елементів системи освіти, які в той же час, виступають як 



272 
 

 

властивості елементів освітньої практики, є змінними, від яких залежать 

характеристики габітусів, які ця практика буде продукувати (наприклад, чи 

будуть то габітуси свободи і творчості, а бо ж габітуси пристосування і 

підпорядкування та ін.). Наявність таких змінних створює можливості для 

тестування моделі, а разом із тим і перевірки на істинність системно-кодової 

концепції взаємодії суспільства та освіти. Отже, наша концептуальна схема не 

просто складається з теоретичних положень, а являє собою модель-конструкт, що 

містить наступі базові логіко-дедуктивні побудови (гіпотези), придатні для 

емпіричної перевірки: 1) продуктивність вторинної педагогічної праці, буде тим 

вищою, чим повніше вона створює умови комунікації, які сприяють зближенню 

кодів емісії та рецепції; 2) провідним чинником гальмування/інтенсифікації цього 

зближення, як і розвитку (ускладнення) кодів рецепції, є специфіка вторинної 

педагогічної праці, зокрема, ступінь її авторитарності/демократичності. Чим 

демократичнішим є той, хто навчає (емітент), тим вищою є ймовірність такого 

зближення − тим більшою є доля носіїв розширеного коду серед тих, кого він 

навчає, з ким постійно взаємодіє, комунікує; 3) створення умов, що сприяють або 

не сприяють зближенню кодів, забезпечується освітнім дискурсом як засобом 

перетворення кодів, впливу на тих, хто навчається, та їх свідомість; 4) специфіка 

вторинної педагогічної праці, тобто ступінь її авторитарності/демократичності 

знаходить відображення в структурі освітнього (педагогічного та аудиторного) 

дискурсу: чим жорсткіше структурований дискурс, чим більш він монологічний, 

чим менше точок зору розкриває − тим більш авторитарним він виявляється, тим 

менш продуктивною видається педагогічна праця, у розумінні продуктивності 

згідно із нашою системно-кодовою концепцією. 
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Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі дисертації розглянуті можливі зміни в освіті, потенційно 

значущі для створення підґрунтя змін в суспільстві, такі, що можуть вплинути на 

його соціальний порядок. При цьому, увага зосереджується переважно на мезо- та 

мікрорівні соціальної взаємодії, оскільки соціальний порядок високо динамічного 

суспільства постає як такий, що вкорінений в ментальних пластах соціального −  

в колективних когнітивних і символічних утвореннях, згідно з якими відбувається 

індивідуальне приписування значень і смислів подій і ситуацій і, як наслідок, 

координація поведінки індивідів. Можливість активного включення освіти в цей 

процес розкривається через представлення її як специфічної соціальної практики 

(тобто рутинізованих дій, взаємодій і типів поведінки учасників освітнього 

процесу, способів узгодження та оформлення соціальних смислів, в межах яких 

формуються певні габітуси), що створює форму реалізації освіти як соціального 

інституту, від якої залежить його функціонування, повнота виконання функцій.  

Підкреслюється, що спровокувати помітні зміни в суспільстві можуть 

тільки якісні зміни в освіті. З позиції системного підходу, якісні зміни в освіті − 

це ті, що відбуваються на рівні його власних системних властивостей. Для 

ілюстрації найбільш яскравих прикладів таких змін наводяться революційні 

сценарії, запропоновані Т. Парсонсом, П. Бурдьє, П. Фрейре. На основі їх аналізу 

робиться висновок, що під якісними змінами в освіті слід розуміти не стільки 

зміни змісту («що» транслюється), скільки зміни умов і способів трансляції 

інформації («як саме» транслюється, за допомогою яких дій), а також технологій 

перетворення інформації на знання. По суті, якісні зміни в освіті пов'язані з 

кардинальними змінами способів (взаємо)дії учасників освітнього процесу.  

В якості теоретико-методологічної основи впровадження таких змін розглядається 

соціологія куррикулуму як нова течія західної соціологічної думки. Увага 

соціології куррикулуму локалізується навколо таких понять, як: «знання», 

«навчальна програма», «освітній дискурс», освітні (педагогічні та ін.) практики, 

які відображають «що» та «як» освіти як особливої соціальної практики. 
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Соціологія куррикулуму підкреслює, що засоби, методи, прийоми та освітні 

практики «оформлюють» зміст освіти і можуть значно «схилити» його у бік 

домінування певної точки зору, певних світоглядних, ідеологічних та інших 

установок. У зв'язку з цим звертається увага на неявні форми взаємодії учасників 

освітнього процесу, такі, як неявна (імпліцитна) педагогіка і прихована (латентна) 

навчальна програма. Такі (форми) взаємодії утворюють неформальну складову 

освітньої практики. За їх допомогою в освіті транслюються цінності, норми, 

диспозиції (атитюди) і зразки поведінки, які засвоюються незалежно від 

формального змісту занять. Визначені функції неявної педагогіки і прихованої 

навчальної програми: 1) посилення основних соціальних функцій освіти 

(соціалізуючої, трансляції культури, відтворення соціальної структури, 

селективної, регулятивної, соціального контролю); 2)  формування або зміни 

установок на смисли, на розуміння соціальної реальності (когнітивних кодів);  

3) формування габітусів і компетенцій (компетенції розглядаються як складові 

габітусу); 4) трансляції неявного знання. Остання функція є специфічною для 

неявної педагогіки та прихованої навчальної програми.  

Одним із засобів здійснення якісних змін в освіті є освітній дискурс як 

соціально-комунікативна подія, що відбувається у процесі взаємодії того, хто 

навчає, і того (тих), хто навчається, у результаті їх взаємно спрямованих 

комунікативних дій, та уможливлюється в умовах певного соціального контексту 

– спеціально організованої освітньої ситуації (уроку, лекції, семінарського чи 

практичного заняття, тренінгу тощо), за допомогою освітніх текстів та інших 

знакових комплексів, особливим чином оформлених та структурованих. Освітній 

дискурс є складним символічним утворенням, що складається з кодів, фреймів 

сценаріїв, установок, соціальних репрезентацій, які відображають відносини 

влади/підпорядкування, солідарності/суперництва та інших форм соціальної 

взаємодії. Освітній дискурс ми розглядаємо як засіб реалізації педагогічного 

впливу за допомогою якого, через формування чи зміну певних логічних 

диспозицій, здійснюється трансляція смислів і установок на розуміння соціальної 

реальності, ціннісних установок. 
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На закінчення сформульовані ключові положення системно-кодової 

концепції взаємодії суспільства та освіти, що об'єднуються у концептуальну 

схему, яка логічно їх упорядковує. Відповідно до даної концепції, механізм такої 

взаємодії можна розкласти до рівня кодів («атомів» суспільства як соціальної 

системи). У зв'язку з цим, особлива увага приділяється розробці поняття «код». 

Під кодом розуміється певна установка на смисли, на розуміння соціальної 

реальності, за допомогою якої відбувається редукція складності соціуму (або 

окремих його підсистем) та її репрезентація у свідомості індивіда, що потім 

знаходить вираз у його соціальних діях. Фундаментальні зміни в суспільстві як 

соціальній системі, цілісність якої забезпечується процесами комунікації, 

починаються зі змін на рівні його елементарних часток − кодів. Підґрунтя таких 

змін закладається саме в освітній практиці, завдяки здійсненню педагогічного 

впливу (як системної властивості системи освіти) та використанню особливих 

способів трансляції інформації, перетворення її на знання (мається на увазі 

діалогічний дискурс і полідискурсивність), у спеціально організованих умовах 

(багатовимірності освітнього простору, зближення статусів тих, хто навчає, і тих, 

хто навчається).  

Сукупним результатом реалізації освітньої практики, а разом із тим і 

важливої, за умов сучасного високо динамічного соціуму, зовнішньосистемної 

функції освіти, є формування габітусів свободи і творчості, що зводять своїх 

носіїв в статус акторів соціальних змін (як соціальних суб’єктів, що реалізують 

свою суб’єктність), оскільки є структурами, що структурують та визначають 

порядок дії, яка перетворює соціальну дійсність. В якості власної внутрішньої 

функції системи освіти, тобто тієї, яку вона виконує підтримуючи процес 

самовідтворення, розглядається дія над взаємодією учасників освітнього процесу, 

тобто організація освітньої комунікації, а в цілому – творення і перетворення 

освітньої практики.  

На підставі таких висновків, виводяться базові гіпотези, перевірка яких 

складає завдання верифікації системно-кодової концепції взаємодії суспільства  

та освіти, зміни суспільства через освіту.  
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РОЗДІЛ 3. ВЕРИФІКАЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СИСТЕМНО-КОДОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ  

СУСПІЛЬСТВА ТА ОСВІТИ 

 

3.1. Досвід емпіричного дослідження взаємодії суспільства та освіти: 

традиційний і нетрадиційний підходи  

 

Одна зі специфічних рис соціології полягає в тому, що більшість  

її теоретичних положень нерозривно пов'язані з фактичністю, тобто складають 

підґрунтя для емпіричних досліджень або виводяться на їх підставі.  

Досягнення мети даної дисертації, що полягає в розробці системно-кодової 

концепції взаємодії суспільства та освіти, припускає не тільки конструювання 

концептуальної схеми, яка розкриває суть концепції, але й її верифікацію.  

Відповідно до викладеної в попередньому розділі дисертації концептуальної 

схеми, вихідні положення системно-кодової концепції сформульовані як такі, що 

розкривають особливості взаємодії суспільства та освіти на макро-, мезо- та 

макрорівні. Суспільство як соціальна система змінюється і розвивається  

в залежності від трансформаційних змін і розвитку його підсистем. Освіта як одна 

з таких підсистем має схильність підкорятися зовнішньому впливу з боку 

суспільства та інших підсистем. З іншого боку, як відносно автономна система, 

що має специфічні властивості і складну внутрішню організацією, освіта здатна 

провокувати зміни в суспільстві, впливати на темпи і спрямованість його 

розвитку як позитивно, так і негативно.  

Макрорівень взаємодії − найвищий рівень абстрагування. Будь-які тези про 

специфіку взаємодії великих соціальних (під)систем, інститутів тощо дуже 

складно піддаються верифікації за допомогою емпіричних досліджень. І все ж 

таки, докази на підтвердження деяких з них можна знайти, звернувшись до 

реальних фактів з життя суспільства, історії розвитку тих чи інших країн. 

Яскравим прикладом того, як кардинальні зміни в суспільстві були спричинені 

саме якісними змінами в системі освіти, вважаємо позитивний досвід Фінляндії. У 



277 
 

 

1990-х рр., у зв'язку з розпадом СРСР, разом з країнами пострадянського табору, 

Фінляндія переживала серйозну кризу у всіх сферах суспільства. Окрім 

економічних проблем вона мала складну бюрократичну систему і високий рівень 

нерівності, що сприяло поширенню соціальної аномії. Сьогодні Фінляндія 

вважається однією з найбільш розвинених країн світу, має одне з перших місць у 

світовому рейтингу за показниками доходу і валового національного продукту на 

душу населення. Головним чинником такого успіху стали саме освітні реформи. 

Ці реформи стосувалися, перш за все, навчальних програм, а також змісту 

підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. Зокрема, вони полягали в 

якісній переробці навчальних програм, а також у реорганізації освітнього процесу 

як процесу комунікації між тими, хто навчає, і тими, хто навчається. 

Підготовка педагогічних кадрів у сучасній Фінляндії обов'язково включає  

в себе курс інтенсивних лекцій про те, як викладати − встановлювати контакт  

і організовувати спілкування з учнями та студентами, з урахуванням  

їх індивідуальних та фізичних особливостей, а також відмінностей, пов’язаних  

із соціальним походженням та особистим соціальним досвідом. Велика увага  

в підготовці висококваліфікованих, компетентних педагогічних кадрів 

приділяється їх навчанню з проведення власних досліджень і використання 

результатів цих досліджень у навчальному процесі. Вчителі та викладачі 

навчаються дослідницьким методам для того, щоб мати можливість зробити свій 

особистий внесок у вирішення тих чи інших актуальних проблем освіти. Тобто, 

по суті, мова йде про формування «педагога-актора», на відміну від «педагога- 

ритора» (за П. Бурдьє).  

Що стосується навчальних програм, то всі вони (без прив'язки до 

конкретного освітнього ступеня) мають загальний найважливіший орієнтир − 

когнітивний розвиток особистості. І навчальні заклади, і педагоги мають 

автономію щодо складання навчальних програм. Більш того, ті, хто навчається, 

також беруть активну участь у складанні цих програм. Така участь є обов'язковою 

частиною навчального процесу. Ті, хто навчається, у співпраці з тими, хто навчає, 

можуть визначати тижневі цілі для конкретних предметів, навчальних дисциплін, 
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самостійно формулювати завдання, над якими вони працюватимуть, визначати 

часові рамки їх виконання, тобто задавати «свій» темп освітньому процесу (що 

цілком узгоджується з ідеєю «освіти, що звільняє», за П. Фрейре). Остання 

інновація шкільних навчальних програм − їх складання з прив'язкою не до 

конкретного предмету (наприклад, програма навчання з біології, хімії тощо), а до 

великих тем (наприклад, програма навчання за темами: «Дерево», «Кисень» 

тощо). Такі програми є комплексними, міжпредметними, міждисциплінарними і 

включають в себе тематичні блоки з різних наукових областей.  

Комунікація між тими, хто навчає, і тими, хто навчається, вибудовується  

за принципом мінімізації субординації. Іншими словами, статуси тих, хто навчає,  

і тих, хто навчається, максимально зближені, як у колег або партнерів.  

З найперших класів школи учням дозволяється пересуватися по класній кімнаті, 

мінятися місцями під час занять, задавати питання вчителю. Практикується 

робота над індивідуальними або груповими проектами, написання статей в 

шкільну або університетську газету чи ведення блогу про події свого класу (своєї 

групи). Іншими словами, тим, хто навчається, дається свобода дій і думок, що 

сприяє розвитку і вивільненню діяльнісного потенціалу, творчої 

(перетворювальної) активності, формуванню габітусів свободи і творчості.  

Зміни в системі освіти Фінляндії є прикладом того, як за допомогою якісних 

змін в освіті принципи демократизації з декларацій перетворюються на умови 

успіху всієї країни. Нажаль, у багатьох сучасних державах ці принципи 

залишаються тільки на рівні декларацій, що не дозволяє їм перейти на новий, 

більш високий, рівень розвитку. Такий висновок спускає нас на мезорівень 

соціальної взаємодії. В якості суб'єктів взаємодії на цьому рівні виступають 

соціальні групи, які вступають у відносини з перерозподілу соціально значущих 

ресурсів, володіння якими дає можливість переміщатися в соціальній структурі 

суспільства. Таке переміщення робить структуру гнучкою і призводить до 

суттєвих структурних зрушень, що привносить кардинальні зміни в суспільство, 

забезпечує його динаміку. Отже на мезорівні соціальної взаємодії освіта 

розглядається як соціально значущий ресурс, що дозволяє індивідам і групам 
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переміщатися в соціальному просторі, міняти позиції. Соціальна значущість 

освіти як ресурсу може бути досліджена і досліджується соціологами емпірично. 

Результати таких досліджень надають можливість зробити важливі висновки про 

те, чи забезпечує освіта гнучкість і рухливість соціальної структури, що є 

необхідною умовою здатності суспільства (як соціальної системи) до 

самовідтворення. Такі дослідження дозволяють не тільки виявити 

спроможність/неспроможність освіти у виконанні важливих для всього 

суспільства функцій («справедливої» соціальної селекції, забезпечення соціальної 

мобільності та ін.), але й визначити, чи не відстає суспільство у своєму розвитку 

через нереалізованість демократичних принципів, їх декларативність. Емпіричним 

фактом, що підтверджує таку «відсталість», є відсутність освітньої 

міжгенераційної мобільності, тобто високий ступінь збігу між рівнем освіти, 

видом (родом) професійної діяльності батьків і рівнем освіти їхніх дітей. 

Наприклад, найбільшим досягненням освітніх реформ у Фінляндії вважається те, 

що успіхи в освіті та перспективи досягнення найвищого освітнього рівня лише в 

поодиноких випадках пов'язані з соціальним походженням. У свою чергу, 

високий рівень освіти стає запорукою життєвого успіху, просування вгору 

соціальної ієрархії.  

Вже неодноразово підкреслювалось на сторінках даної дисертації, що  

її практичне значення ми бачимо в спроможності системно-кодової концепції 

взаємодії суспільства та освіти виступити в якості теоретико-методологічного 

підґрунтя для реальних позитивних змін в освіті. Як концепція, так і розроблена 

нами концептуальна схема, що відображає її провідний задум, претендують на 

універсальність. І все ж таки, згідно із завданнями дисертації, ми плануємо вийти 

на конкретні пропозиції стосовно того, що саме слід змінити в освіті, щоб 

викликати позитивні зміни в суспільстві. Така конкретизація вимагає прив'язки до 

конкретного суспільства, що має свою специфіку, до конкретних проблем освіти, 

які, можливо, саме з цією специфікою і пов'язані. Саме тому значну частину 

першого розділу роботи було присвячено розгляду змін, що відбуваються  

в українському суспільстві, і проблем освіти, що стали наслідком цих змін. З цієї  
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ж причини, роблячи короткий огляд соціологічних досліджень, які прямо або 

побічно стосуються проблематики мезорівня соціальної взаємодії суспільства та 

освіти, ми висвітлимо результати тих з них, що дозволяють поставити діагноз 

українському суспільству та вітчизняній системі освіти. Оскільки нинішній стан 

українського суспільства, як і освіти, все ще пов'язаний з радянським минулим,  

в огляд будуть включені ті дослідження, які проводилися не тільки в Україні,  

а й на території СРСР. 

Слід зазначити, що традиційним в емпіричній соціології, особливо 

вітчизняній, є використання кількісних методів дослідження. Перші масштабні 

дослідження, що розкривали роль освіти в житті людини і суспільства, 

проводились ще в 1910-1912 рр. Результати одного з таких досліджень докладно 

описані в роботі Є. П. Радіна «Душевний настрій сучасної учнівської молоді  

за даними петербурзької загальностудентської анкети 1912 р. Психологічна та 

соціологічна самооцінка. Розчарованість» [306]. Дослідження освіти як соціально 

значущого ресурсу активізувалися з розвитком соціології освіти як окремої галузі 

соціологічного знання (1960-і рр.). Тут обов'язково слід згадати дослідження  

В. Н. Шубкіна (наприклад, «Проект 17−25» та ін.) [423; 424; 426], М. Х. Тітми 

(«Шляхи покоління», «Включення молоді у робітничий клас, колгоспне селянство 

та інтелігенцію» та ін.) [358; 359], М. Н. Руткевича і Ф. Р. Філіппова [316,  

с. 145; 376, с. 80]. До числа вчених, які прямо чи опосередковано в своїх 

дослідженнях торкалися проблематики взаємодії освіти та суспільства, слід 

віднести також Н. Аітова, В. Лісовського, Д. Костантиновського, О. Шкаратана та 

інших [3; 417]. Особливості процесу відтворення через освіту соціальних 

структур досліджувалися Г. Чередниченко, Л. Колягіним, А. Овсянніковим та 

іншими. Результати цих досліджень виявили високі (з деякими коливаннями  

в різні роки) показники залежності успіхів в освіті, гранично досяжного рівня 

освіти від соціального походження. Результати досліджень, проведених  

в пострадянський період вітчизняними соціологами, підтверджують збереження 

такої залежності. Цікаві дані, що демонструють роль освіти у відтворенні, 

закріпленні та поглибленні соціальної нерівності, представлені в працях 
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українського вченого С. Оксамитної [248−250]. В одній зі своїх останніх 

монографій під назвою «Міжгенераційна класова та освітня мобільність» (2011 р.) 

дослідниця наводить дані, які свідчать, що, не дивлячись на масовість середньої 

освіти, доступність вищої та забезпечення справедливого, на перший погляд, 

доступу до отримання останньої (зокрема, за рахунок впровадження практики 

ЗНО), в Україні спостерігається ситуація поглиблення освітньої нерівності, 

зокрема, нерівності шансів   на   отримання  більш високого рівня і більш якісної 

освіти
35

. Повністю поділяємо заключний висновок С. Оксамитної, яка 

підкреслила, що обмеження доступу певних соціально-класових категорій до 

більш високих рівнів освіти або більш якісної освіти, «фактично означає звуження 

сприятливої соціальної перспективи, відлучення індивідів від основного каналу 

соціальної мобільності в сучасному суспільстві», що суперечить і перешкоджає 

розвитку України як демократичної держави [248, с. 136].  

Дані, представлені в монографії С. Оксамитної, свідчать про те, що не 

стільки освіта як така є соціально значущим ресурсом, а саме якісна освіта. 

Перспективам підвищення якості сучасної освіти присвячені праці вчених, які 

представляють одну з перших в Україні самостійних шкіл з вивчення проблем 

освіти, що працює на базі Харківського гуманітарного університету «Народна 

українська академія», під керівництвом В. Астахової. В рамках цієї школи 

розробляється проблематика безперервної освіти, зміцнення ролі освіти  

у формуванні інтелектуального потенціалу суспільства, розвитку особистісно-

орієнтованого підходу та відповідних освітніх методик (В. Астахова, К. Астахова, 

К. Михайльова, Є. Подольська, З. Шилкунова та інші) [17; 19; 89; 219; 220; 283; 

284; 353].  

Стосовно питання про якість освіти представляє інтерес унікальна 

монографічна праця ще одного українського соціолога − С. Щудло. У своїй 

                                                           
35 Висновки робляться за результатами аналізу статистичних  даних, а також даних  

соціологічного  лонгітюдного  дослідження  ULMS  (Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey), 

що проводилося протягом 2003−2007 рр. Київським  міжнародним  інститутом  соціології. 

Репрезентативну для України вибіркову сукупність склали 4056 домогосподарств і 8641  

індивідуальних  інтерв'ю.  
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монографії під назвою «Вища освіта у пошуках якості: Quo Vadis» дослідниця 

пропонує найбільш оптимальне соціологічне трактування поняття «якість освіти», 

переосмислює проблеми стану вищої освіти, розглядає механізми підвищення її 

якості [427]. Автор спирається на матеріали низки масштабних міжнародних, 

загальнонаціональних та міжрегіональних досліджень, у тому числі й проведених 

самостійно, з використанням як кількісних, так і якісних методів (анкетування, 

формалізованого інтерв'ю, автобіографічного та ін.). Результати цих досліджень 

свідчать про те, що в дзеркалі громадської думки система української освіти 

виглядає, м'яко кажучи, не дуже «привабливо», а якість вітчизняної освіти самими 

ж українцями оцінюється досить низько [427, с. 221]. З нашої точки зору, одним з 

найважливіших надбань монографії С. Щудло є звернення уваги соціологів на 

роль педагога як найважливішого актора і суб'єкта освітнього процесу.  

Актуалізація питань, пов'язаних з необхідністю підвищення якості освіти, 

виводить соціологів на проблематику управління цією якістю, як і освітою  

в цілому, а також модернізації змісту і методів освіти (Л. Бєлова, В. Гаврилюк,  

Є. Подольська, Л. Хижняк, В. Чепак, Г. Шафранов-Куцев та ін.). Спроба 

соціологічної концептуалізації моделі управління вищою освітою в Україні 

здійснена українським вченим Д. Швецем [414]. Його монографія під назвою: 

«Концептуалізація соціально-інституційних основ управління системою вищої 

освіти в Україні» є цікавою і актуальною науковою працею. Однак автор 

обходить увагою соціальну взаємодію і роль педагога як ключового суб'єкта цієї 

взаємодії. На наш погляд, управління освітою в умовах сучасного соціуму буде 

ефективним тільки за умови урахування особливостей такої взаємодії та має 

супроводжуватись удосконаленням та розробкою сучасних освітніх технологій, 

орієнтованих на розвиток особистості, її творчого, діяльнісного потенціалу.  

Вагомий внесок у розвиток наукових міркувань щодо ролі освіти  

в підвищенні та реалізації діяльнісного потенціалу індивідів і груп, їх соціальної 

активності, зробили соціологи Дніпра, Києва, Луганська, Львова, Одеси, Харкова 

(В. Арбєніна, Г. Артемчук, В. Бакіров, О. Балакірєва, О. Вишняк, М. Гончаренко, 

В. Городяненко, В. Даниленко, А. Ковальова, О. Куценко, Н. Майструк,  
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І. Мартинюк, В. Мироненко, А. Навроцький, Б. Нагорний, С. Оксамитна,  

В. Онищук, В. Оссовський, В. Паніотто, В. Пилипенко, Б. Пономаренко,  

В. Попович, В. Правоторов, Л. Сокурянська, Ю. Сорока, Т. Старченко,  

А. Тихонов, О. Філіппова, Л. Хижняк, В. Чорноволенко, Н. Черниш, О. Якуба та 

ін.). Цікаві масштабні дослідження з освітньої проблематики були проведені 

спільно польськими та українськими вченими В. Заборовським, Б. Махом,  

В. Паніотто, К. Соломчинським, В. Хмельком, К. Яницькою, за активної участі 

американського професора М. Кона [167, 168].  

До окремої групи слід віднести дослідження О. Донцова, І. Бестужева-Лади, 

І. Кона. Об’єктом дослідницької уваги О. Донцова були не ті, хто навчається,  

а ті, хто навчає, а точніше – навчально-педагогічний колектив. Вченим було 

розроблено концепцію предметно-ціннісної єдності як провідного чинника 

інтеграції колективу [13, с. 171]. Дослідження І. Бестужева-Лади мають яскраво 

виражений прогностичний характер. Вчений ставив на меті виявлення найбільш 

прийнятних на той час шляхів розвитку системи освіти [32, с. 4]. І. Коном був 

здійснений, так званий, «психологічний поворот» у дослідженнях освіти. Вчений 

звернувся до проблематики мікрорівня соціальної взаємодії, досліджуючи 

механізми модифікації ціннісної свідомості індивідів під впливом факторів 

навколишнього середовища, в тому числі, пов'язаних з освітою [166, с. 158].  

Інтерес до мікропроцесів соціальної взаємодії, що відбуваються на рівні 

освітнього простору і освітнього середовища навчального закладу, виявляють такі 

сучасні вчені як Ф. Зіятдінова, В. Тумалєв, І. Фрумін, Н. Чибісова та інші  

[141; 371; 386−388; 405; 406]. Все частіше в роботах пострадянських соціологів 

освіта аналізується з позиції соціокультурного підходу − як найважливіша 

складова культури особистості (Ю. Кондакова, Н. Матвеєва, Н. Юртаєв та ін.). 

Такі уявлення про освіту лягають в основу не тільки теоретичних моделей, але і 

емпіричних досліджень.  

В цілому для сучасної пострадянської та вітчизняної практики емпіричних 

досліджень взаємодії суспільства та освіти характерні наступні тенденції та риси:  
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− особливу увагу дослідники приділяють вищій школі; середня школа і, тим 

більше, дошкільна освіта залишаються без уваги, у той час, як результати 

досліджень, зокрема проведених С. Оксамитною та іншими сучасними 

соціологами, свідчать про те, що проблеми освіти та соціальної поляризації,  

що відтворюється за участю освіти, уходять корінням в початкову школу чи 

навіть в дошкільну освіту;  

− тематична фрагментарність досліджень і, як наслідок, слабка практична 

результативність щодо вирішення проблем освіти;  

− на тлі значних зрушень у розробці соціологічної теорії освіти, що 

підтверджується працями Н. Матвеєвої, О. Осипова, В. Тумалєва, І. Фруміна,  

В. Чепак та інших сучасних вчених, відсутні спроби верифікації тих чи інших 

теоретичних побудов, їх перевірки за допомогою емпіричних досліджень;  

− відсутні соціологічні дослідження мікрорівня соціальної взаємодії в освіті, 

об'єктом яких виступають індивіди і малі групи, включені в освітній процес, що 

вступають у відносини комунікації, трансляції культури та знання. Утім, на нашу 

думку, саме з цього рівня починаються якісні зміни в освіті – такі, що можуть 

сприяти розвитку суспільства в позитивному ключі (за прикладом Фінляндії).  

Аналіз дослідницького досвіду і результатів емпіричних досліджень 

проблем освіти, взаємодії суспільства та освіти показує, що застосування 

традиційних підходів, прихильність до кількісної методології не дозволяє вийти 

на більш глибокий рівень пояснення причин цих проблем. Сукупний результат 

багатьох масштабних кількісних досліджень в галузі освіти можна розцінити, як 

підтвердження очевидного. Такий результат має наукову і практичну цінність, 

особливо в тих випадках, коли очевидне не визнається дійсним, правдивим, в силу 

ідеологічних чи інших причин. Наприклад, в 1960-і рр. соціологи витрачали 

багато зусиль на те, щоб емпірично довести існування соціальної нерівності, 

пов'язаної з аскрипцією, яка вважалася неприпустимою в радянському 

суспільстві, яке ідеологічно претендувало на повну рівність всіх громадян. Цими 

вченими була закладена методологія, яка послужила, так званим, 

«передсконструйованим агрегатом» для багатьох подальших соціологічних 
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досліджень світи, служить ним і сьогодні. Вважаємо небезпідставною 

стурбованість П. Бурдьє, який застерігає соціологів, що прагнуть «осягнути 

істину», проводячи емпіричні дослідження, від звернення до 

«передсконструйованих агрегатів» − як кимось колись придуманим методам 

дослідження. Плине час, суспільство змінюється, що потребує оновлення і 

переосмислення методів його дослідження.  

У наш час не потрібно бути соціологом для того, щоб побачити, приміром, 

що проблема «несправедливої» нерівності в освіті дійсно існує, тим більше,  

в умовах корумпованості системи. Кожен вчитель, не будучи соціологом, скаже, 

що дитина з «неблагополучної» сім'ї, в якій батьки зайняті проблемою виживання 

(в прямому сенсі цього слова), має значно менше шансів добре вчитися, оскільки 

програма початкової школи розрахована на активну участь батьків або інших 

дорослих (бабусь, дідусів, сестер, братів, репетиторів та ін.) в процесі її засвоєння 

дитиною. Низька успішність у початкових класах школи передує освітнім 

невдачам на наступних етапах навчання. У результаті, шанси на отримання 

високих балів ЗНО і вступу до престижного ВНЗ вихідців з «неблагополучних» 

або малозабезпечених сімей виявляються обмеженими. Іншими словами: різні 

соціальні групи мають нерівний доступ до соціально значущих ресурсів,  

а представники цих груп мають нерівні шанси на досягнення високих позицій в 

соціальному просторі. Багато хто з батьків, що мають дитину шкільного віку, не 

будучи соціологами, добре знають про проблему нерівного доступу до 

престижної, якісної освіти. Саме тому багато хто з них докладає максимум зусиль 

для того, щоб їхні діти були конкурентоспроможними спочатку в освіті, а потім і 

в професійному житті. Однак для цього необхідно мати відповідні ресурси: сили 

(для витрати зусиль), гроші (для вкладання грошей) та обов’язково усвідомлення 

«виграшу» від цих витрат та вкладів.  

Дослідження на кшталт тих, які були проведені В. Шубкіним, М. Тітмою  

та іншими, підтверджують існування проблеми нерівності в освіті, точніше, 

нерівного доступу до освіти і нерівних можливостей вертикальної мобільності 

через освіту представників різних соціальних груп, вихідців з різних соціальних 
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верств. Внесок цих дослідників в науку є вагомим та цінним, оскільки вони 

забезпечили її фактами (конкретними показниками, індексами тощо), що не 

тільки підтвердили існування нерівності можливостей, але і дозволили оцінити її 

глибину, простежити динаміку. Результати цих досліджень констатують факти, 

які свідчать про існування проблем у функціонуванні освіти, утім, вони не 

дозволяють виявити і пояснити причини цих проблем і, як наслідок, перейти в 

площину їх вирішення.  

В одній зі своїх робіт, присвячених розгляду помилок, які допускає (може 

допустити) соціолог, проводячи соціологічні дослідження, П. Бурдьє висуває 

обвинувачення «позитивістам» в надмірній захопленості «об'єктивними 

реальностями» (групами та індивідами), до яких можна «доторкнутися», у той час 

як без уваги залишаються досвід сприйняття і стосунки, засновані на цьому 

досвіді. Незадоволення вчений виказує і у бік «етнометодологів», які 

демонструють прямо протилежні за своєю суттю дослідницькі практики, 

обмежуючись описом досвіду сприйняття та ігноруючи питання, пов’язані з 

соціальними умовами, що роблять це сприйняття можливим. Іншими словами, на 

думку вченого, яку поділяємо й ми, сучасним соціологічним дослідженням не 

вистачає концептуальної цілісності. Сучасна соціологія як наука, що претендує на 

пояснення, значно програє від того, що не може (або не хоче) виводити 

відповідності між соціальними та ментальними структурами, об'єктивними 

структурами суспільства і когнітивними структурами, за допомогою яких воно 

пізнається і актуалізується. Подальший розвиток сучасної соціологічної теорії 

освіти, як і методології, і методів дослідження освіти, на наш погляд, нерозривно 

пов'язані з перспективою виведення такої відповідності і підбором релевантних 

емпіричних процедур. У зв'язку з цим, актуальності набуває нетрадиційний підхід 

до дослідження освіти, що має в якості методологічної підстави розуміючу 

соціологію і припускає використання нетрадиційних для соціології методів 

емпіричного дослідження (ситуативні тести, дискурс-аналіз, експеримент та ін.).  

Відомий російський соціолог В. Ядов зазначає, що предметна область 

сучасної соціології переосмислюється з точки зору пошуку іншої «клітини» або 
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аналітичної одиниці «соціального». Згідно з традицією, закладеною працями 

класиків соціологічної думки, в якості таких одиниць розглядалися ті чи інші 

структурні форми «суспільного цілого» − соціальні інститути, спільноти, 

нормативні зразки культури тощо. У працях сучасних вчених все частіше в якості 

«клітини соціального» розглядається подія − як дія соціального суб'єкта, чи 

соціального актора, в сенсі діяльнісного, творчого початку, включеного в складну 

систему соціальних взаємозв'язків [430, с. 26−27]. У плані практичної значущості 

результатів соціологічних досліджень особливої важливості набуває розуміння  

сенсу такої дії, тобто смислів, що складають її основу. Не менш важливим  

є розуміння сенсу будь-якої соціальної взаємодії. Сучасній соціології, що 

досліджує проблеми освіти, для того, щоб бути корисною для суспільства, слід 

змістити свої дослідницькі інтереси в площину розуміючої соціології. Згідно  

з її принципами, ці інтереси мають бути пов’язані не тільки з аналізом 

безпосередніх суб’єктів соціальної активності, але і з поясненням сенсу їх 

соціальних дій, смислів, покладених в основу цих дій, які не просто привносяться 

ззовні, а породжується і переживаються самим суб'єктом і обов'язково 

співвідносяться з можливими діями інших. Переплетення таких співвідношень 

утворює «смисловий зв'язок поведінки», як вважав М. Вебер − засновник 

розуміючої соціології. Серед відомих соціологів, соціальних вчених 

«прихильниками» розуміючої соціології були Г. Блумер, Г. Зіммель,  

Ф. Знанецький, М. Кареєв, Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Струве, Ю. Хабермас,  

А. Щюц та інші. Всі вони вважали, що не просто акт дії, а смислові зв'язки, що 

обумовлюють поведінку, є безпосереднім предметом соціологічного вивчення. 

Завдання соціолога полягає в тому, щоб, інтерпретуючи, зрозуміти соціальну дію, 

виявити її внутрішні складові (мотиви, смисли тощо), що дозволить значно 

поглибити знання про устрій суспільства.  

Можна визначити три версії розуміючої соціології, орієнтовані на різні 

аспекти розуміння: 1) раціонально-натуралістична («об'єктивно-розуміючий» 

підхід К. Поппера; «точка зору розуміння», властива теоріям «соціальної дії»  

Т. Парсонса, Р. Маківера та ін.); 2) діалектично-еклектична (критична теорія  
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Ю. Хабермаса; неокантіанська герменевтика К.-О. Апеля); 3) дескриптивна 

(розуміюча соціологія А. Шюца; лінгвістична соціологія П. Уінча). Спільним для 

всіх трьох версій є зміщення дослідницького інтересу на мікрорівень соціальної 

взаємодії, поворот від суспільства до особистості як повноцінного суб'єкта 

соціальної активності.  

Слід зазначити, що ідеї розуміючої соціології підтримують далеко не всі 

соціологи, особливо ті з них, які орієнтовані на позитивізм. Вони стверджують, 

що «розуміння» − це скоріше філософська чи психологічна категорія, чим 

соціологічна, а суперечки про свідомість, когнітивні процеси, внутрішній зміст  

і смисл дії не мають відношення до соціології. На наш погляд, подібні твердження 

є помилковими. Погодимося з Ю. Качановим, який в одній зі своїх робіт, 

посилаючись на М. Хайдеггера, вказує на «наївну сліпоту» сучасної соціології, 

пов'язуючи цей стан з тим, що соціологія «не досліджує соціальні 

смислопороджуючі структури, яким соціологічні очевидності зобов’язані  своїм 

існуванням» [158, с. 4]. Неувага до цих структур викреслює з кола соціологічного 

дослідження проблеми, пов'язані з людським, особистісним чинником соціально-

історичного процесу, що для сучасної соціології як науки, покликаної давати 

адекватні та обґрунтовані пояснення реаліям соціального життя, є 

неприпустимим, оскільки сучасні реалії висувають на перший план формування 

особистості як актора і суб'єкта соціальних процесів і відносин. Навіть 

незважаючи на те, що характерною рисою епохи постмодерну, в яку, на думку 

деяких експертів (Ю. Наріжного, О. Полоннікова, І. Предборської та ін.), 

переходить наше суспільство, є «смерть» суб'єкта. Умови постмодерну ставлять 

під сумнів здатність людини цілеспрямовано, свідомо перетворювати дійсність, 

оскільки відкидається сама можливість осягнення об'єктивної дійсності. Отже 

жодна людина не знає достеменно, якою є дійсність, що ставить під сумнів 

усвідомлене цілеспрямоване її перетворення. Ми маємо більш оптимістичну 

точку зору з цього приводу. Слідом за П. Штомпкою, В. Ядовим,  

Л. Сокурянською та іншими вченими вважаємо, що ситуація постмодерну не 

обмежує, а, навпаки, створює і розширює «поле можливостей» індивідів і груп 
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для реалізації їх перетворюючої активності, прояву суб'єктності [340, с. 36;  

421, с. 26; 430, с. 12−13]. Підкреслимо, що мається на увазі не просто 

«можливість», а ціле поле можливостей. Така поліваріантність соціального 

розвитку, висловлюючись словами В. Ядова, «стверджує пріоритет соціальних 

суб'єктів як діячів, які активно формують форми їх соціального буття з 

урахуванням усього контексту природніх і соціальних умов» [430, с. 13].  

Актуалізація внутрішніх, смислових аспектів досвіду і соціальної дії в 

рамках розуміючої соціології призводить до повороту дослідницької уваги у бік 

аналізу культури як області об'єктивації смислів, що визначає можливість 

конституювання індивідом самого себе як цілісності, задає можливості розуміння 

ним свого власного «Я» (в цьому аспекті розуміюча соціологія є близькою до 

символічного інтеракціонізму Дж. Г. Міда). Освіта також має «свою» культуру, 

отже кожен навчальний заклад і освіта в цілому, можуть розглядатися, як 

смислопороджуючі, такі, що об'єктивують смисли. Проте процеси 

смислопородження і об'єктивації смислів беруть свій початок на етапі первинної 

соціалізації, в сім'ї. У зв'язку з цим, соціолога, що досліджує проблеми освіти, 

мають цікавити: 1) особливості середовища смислопородження, методи і засоби 

об'єктивації смислів; 2) проблеми наступності смислів, породжуваних в сім'ї та в 

освіті, як і методів та засобів породження цих смислів (оскільки успіх в освіті 

багато в чому визначається саме такою наступністю).  

Від інших вчених, що розробляли проблематику розуміючої соціології,  

М. Вебер відрізняється тим, що саме він запропонував розглядати розуміння як 

процедуру (метод), що передує соціологічному поясненню, робить його 

можливим. Засобом розуміння (розуміючого тлумачення) виступають 

сконструйовані за допомогою логічних операцій ідеальні типи, що забезпечують 

розуміння через впізнавання в легітимованих та санкціонованих культурою 

типизаціях. Розуміюча соціологія повернута до особистості. Вона припускає 

«онтологізацію» соціологічного пізнання, що дозволяє вирватися з абстрактних 

теоретичних лабіринтів, звернути увагу на живу людину, її соціальне оточення, 

поставити питання про сенс життя та діяльності людини, побачити загальну 
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картину соціального світу її очима, що відкриває шляхи об'єднання макро-  

і мікросоціологічних уявлень про суспільство. Соціолог не може задовольнятися  

і обмежуватися виключно кількісними методами дослідження. Усвідомлення цієї 

обставини спричинило бурхливий розвиток в сучасній соціології якісних методів 

дослідження і формування ряду нових напрямків (візуальна соціологія, соціологія 

тіла, соціологія емоцій, когнітивна соціологія та ін.). Те ж саме можна сказати і 

про сучасні методи дослідження освіти.  

Я. Астаф'єв і В. Шубкин ще на початку 1990-х рр. прогнозували розширення 

методів дослідження освіти за рахунок активного впровадження якісних методів,  

в тому числі, запозичених у інших наук (антропології, психології, філології та ін.). 

Вчені бачили в такому розширенні дослідницької практики нагальну потребу, 

пов'язану з необхідністю наукової рефлексії процесів породження і об'єктивації  

в системі освіти (як комунікаційній системі) смислів, що складають основу 

соціальної (взаємо)дії.  

Аналіз дослідницького досвіду, близького українському (в просторовому та 

часовому розумінні), показує, що у вітчизняній практиці досліджень освіти 

відсутні емпіричні дослідження, пов'язані з мікрорівнем соціальної взаємодії.  

У зв'язку з цим, звернемо увагу на досвід вчених дальнього зарубіжжя, які 

локалізували свою дослідницьку увагу саме на цьому рівні, використовуючи 

нетрадиційні для вітчизняної соціології методи дослідження освіти.  

На початку 1960−х рр. в США був розпочатий Кембріджсько-

Сомервельский психолого-педагогічний експеримент, що переслідував амбітну 

мету: опанувати «мистецтво вирощування ідеальної особистості», виявити умови, 

що максимально впливають на результати освітнього процесу та життєвий успіх 

тих, хто навчається. Саме у ті роки в американському суспільстві розпочався 

період масштабних освітніх експериментів, поштовхом до яких слугувала 

захопленість вчених новаторськими ідеями, теоріями, підходами, інноваційними 

методами дослідження. Об'єктом дослідження виступили школярі чоловічої статі 

у віці від 5 до 13 років (n=250), які увійшли до складу експериментальної групи. 

Випробовувані були занурені в ідеальні, з методичної точки зору, умови 
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навчання. Індивідуальну складову освітнього процесу було значно посилено, 

велася робота з репетиторами та психологами. Фахівці працювали не тільки з 

дітьми, але і з членами їх сімей. Окрему увагу було приділено посиленню 

насиченості позашкільного життя: забезпечувався якісний відпочинок у літніх 

таборах, проводилися активні заняття спортом, заохочувалася участь у 

молодіжних організаціях тощо [308; 310]. Спостереження за членами 

експериментальної групи велося більш ніж сорок років, і закінчився експеримент 

відносно недавно. Однак його результатами дослідники були вкрай розчаровані, 

оскільки, всупереч висунутим гіпотезам, їх «піддослідні» не стали ані геніями, ані 

знаменитостями. Більш того, відсоток злочинців, наркоманів, розлучених, тобто 

людей, чиє життя не склалося успішно, в експериментальній групі був вищим, 

порівняно з контрольною
36

. У результаті вчені прийшли до висновку, що ані 

багате методологічне оснащення освітнього процесу, ані витончений 

інструментарій не вирішують проблеми особистісного розвитку. Підвищення 

результативності освітнього процесу потребує чогось іншого − того, що було 

упущено чи навіть «постраждало» в ході експерименту [516, с. 177]. 

Факти, які свідчать, що на освітній результат в найменшій мірі впливає те, 

що прийнято вважати найвпливовішим: матеріальна база, правила зовнішнього 

розпорядку, зміст предметних курсів, були підтверджені за результатами іншого 

дослідження, проведеного англійськими психологами, соціологами і педагогами. 

Експеримент носив назву «Дванадцять тисяч годин» ("Twelve Thousand Hours"). 

Його методологію було зорієнтовано на пошук «прихованих чинників» освітнього 

процесу, а по суті, проявів і доказів впливу неявної педагогіки (прихованого 

куррикулуму, прихованої навчальної програми) [528, с. 12−13]. В об'єктив 

дослідницької уваги потрапило декілька шкіл, розташованих у різних частинах 

Великобританії. Було проаналізовано (як і в описаному вище експерименті) їх 

матеріальну базу, особливості організації навчального процесу, контингент учнів. 

                                                           
36 Детально результати експерименту описані в книзі під назвою «Людина і ситуація: 

перспективи соціальної психології», авторами якої є відомі американські психологи Л. Росс  

і Р. Нісбетт.  
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Однак окрім цього, дослідники приділили увагу стилю роботи вчителя, системі 

заохочень і покарань, що практикувалася у навчальному закладі, психологічному 

клімату в учнівських та педагогічних колективах. Використовувалися методи 

спостереження, індивідуальних інтерв'ю (з педагогами, учнями, представниками 

дирекції та адміністрації навчального закладу). Основна мета дослідницького 

проекту полягала в тому, щоб сконструювати системну і цілісну модель 

навчального закладу, яка включала б у себе не тільки очевидні структурні 

складові, а й непомітні, неочевидні складові (ціннісні, діяльнісні, дискурсивні), 

пов'язані з освітніми (педагогічними) практиками тих, хто навчає.  

В результаті експерименту був зроблений очікуваний висновок: життя 

навчального закладу та зміст навчального процесу є складною системою 

взаємозв'язків, таким собі «одухотвореним етосом». Незважаючи на спільність 

офіційної програми навчання для всіх шкіл, що брали участь у експерименті, 

кожна з них помітно відрізнялася від інших як своїм «етосом», так і результатами 

освіти. Було виявлено, що «хороші» школи краще діють на «схожих» дітей, ніж 

«погані». У той же час, так і не вдалося визначити, що конкретно робить 

«хорошу» школу хорошою, сформулювати конкретні рекомендації, правила і 

загальні вимоги щодо того, як саме має бути організоване життя в школах 

(особливо «неявна» сторона цього життя), щоб освітній процес був більш 

результативним.  

У результаті експерименту вченими був зроблений висновок, що кожен 

навчальний заклад має свою «таємницю», пов'язану, в першу чергу, з особистістю 

педагога. Крім того, вони зазначили, що специфіка діяльності кожного 

навчального закладу та результати освітнього процесу, що протікає в цьому 

закладі, все ж таки, мають досить сильний взаємозв'язок з прийнятою системою 

цінностей і специфікою відносин у суспільстві (державі). Звіт за результатами 

зазначеного вище проекту готував Б. Бернстайн, який дав йому досить 

песимістичну назву: «Зміни в освіті не можуть компенсувати відсутності змін у 

суспільстві». У звіті було сформульовано, так зване, кумулятивне (комбінаційне) 

правило: досягти позитивних змін в шкільній практиці неможливо шляхом 
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удосконалення будь-якої однієї або декількох проблемних сторін. Метою 

освітньої діяльності не може бути постійне удосконалення навчальних програм з 

тих чи інших навчальних дисциплін, взятих окремо одна від іншої. 

Безрезультатними виявляються і зусилля, витрачені різними педагогами на 

налагодження порозуміння зі своїми вихованцями або колективної роботи в класі, 

якщо ці зусилля не координуються між собою і не співвідносяться з неявною 

педагогікою, прихованою навчальною програмою. Ніщо з перерахованого не 

може саме по собі забезпечити відчутну різницю в освітніх результатах різних 

шкіл. Хоча експеримент показав, що «хороші школи» відрізняє особлива 

цілісність культури, етосу навчального закладу. Побудова цілісної культури є 

головним орієнтиром і сенсом шкільної роботи та залежить від провідної 

авторитетної особистості або педагогічної спільноти однодумців [310].  

Приблизно в цей же час, тобто в період 1960−1970-х рр., аналогічні 

дослідження проводилися і в СРСР. Однак ініціаторами та науковими 

керівниками цих досліджень були не соціологи, а психологи і представники 

педагогічної науки (спрямованість соціологічних досліджень освіти була іншою, 

про що ми писали на початку даного підрозділу). По суті, як Кембріджсько-

Сомервельский психолого-педагогічний експеримент, так і дослідження 

«Дванадцять тисяч годин» − проекти, пов’язані з мікрорівнем соціальної 

взаємодії. Нажаль, згідно з позитивістськи-орієнтованою соціологічною 

традицією радянського періоду, подібні проекти вважалися такими, що не 

заслуговують на увагу соціологів, яким не варто розтрачувати свій дослідницький 

потенціал на завдання, з якими впораються психологи та педагоги-методисти.  

На тлі підвищеного інтересу до проблем соціалізації особистості, проблема 

організації особистісно-розвиваючого навчання соціологами ігнорувалася. Як 

правило, вирішенням цієї проблеми займалися психологи. Дослідницький 

колектив, до якого увійшли відомі на сьогоднішній день автори популярних 

освітніх методик В. Давидов, Д. Ельконін, Д. Репкін та інші, займався вивченням 

проблем розвиваючого навчання. Дослідження цього колективу мали прикладні 

цілі, проте увага концентрувалася не стільки на конкретних методиках і прийомах 
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навчання, скільки на організації особливого розвиваючого середовища, що 

забезпечує всебічне становлення особистості зануреної в нього дитини в усіх 

проявах (соціальному, моральному, комунікативному та інших). Була зроблена 

унікальна спроба конструювання класу як цілого, на чолі з дорослим педагогом-

лідером (ані наставником, ані «батьком», а саме старшим лідером). Експеримент 

проводився одночасно на декількох базових майданчиках − в школах Москви, 

Тули, Мідного та Харкова. Спочатку на експериментальне навчання переводилася 

початкова школа, потім − середня, а після цього − старша. Результати 

дослідження відстежувалися протягом тривалого часового періоду після 

закінчення школи учасниками експерименту. Основні висновки не спиралися на 

статистичні дані, а були представлені у вигляді оціночних суджень за типом 

наступного:  «...Протягом наступних 20 років, аж до кризи середнього віку ... 

більшість з колишніх учнів класів розвиваючого навчання вирішувала свої 

життєві проблеми без неврозів і агресії. У разі необхідності вони змінювали 

професію, будували нормальні сімейні стосунки (відсоток розлучень в сім’ях 

учасників експерименту в 10 разів менший, ніж в цілому по країні). І після 

закінчення школи спільнота, яка склалася протягом навчання, залишається 

«незримим духовним коледжем», нерозривним зв'язком людей, розділених часом 

і простором. Розкидані по всьому світу, «діти розвиваючого навчання» з 

харківської школи №17 не втратили один одного...» [310]. Якщо порівняти цей 

результат з тим, що був отриманий закордонними колегами, можна сказати, що в 

цілому він виявився успішним. Цей результат довів, що все ж таки можна вивести 

певні принципи побудови навчального закладу, що розвиває творчій та 

діяльнісний потенціал особистості тих, хто навчається в ньому. Ці принципи 

пов'язані з особливою організацією форм і умов взаємодії учасників освітнього 

процесу. Такий навчальний заклад, в стінах якого відбувається всебічний 

розвиток особистості, можливо і необхідно цілеспрямовано проектувати. 

Результати когнітивно- і особистісно-розвиваючого навчання спостерігаються на 

всіх щаблях освіти. Як відзначають послідовники В. Давидова та Д. Ельконіна  

(О. Дусавицький, Є. Кондратюк, І. Толмачова, З. Шилкунова та ін.), що 
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переконалися на власному досвіді в ефективності школи, побудованої за моделлю 

розвиваючого навчання, вже в молодшому віці «така школа формує у дитини 

новий тип мислення − теоретичний, що дозволяє досліджувати і розуміти 

складність соціуму, орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, будувати життя без 

підказки; виховує інтерес до пізнання, до пошуку нових джерел інформації; 

сприяє прояву таких особистісних якостей, як здатність до співпраці в колективі 

та за його межами, самостійність у досягненні мети, відповідальність за 

результати своєї діяльності; розвиває бажання і вміння вчитися, що забезпечують 

розвиток особистості в підлітковому і юнацькому віці, вирішення завдань 

професійного та життєвого самовизначення» [121, с. 3].  

Проектування розвиваючого навчального закладу вимагає врахування 

неявної складової освітнього процесу, що впливає на процес становлення та 

розвитку особистості. Саме цю складову оминули увагою дослідники, що 

проводили Кембріджсько-Сомервельский експеримент, зосередившись на 

реконструкції «видимої», офіційної, складової навчального процесу, що зумовило 

невдачу експерименту. Якісні зміни в освіті обов'язково передбачають 

реконструкцію, реорганізацію неявної педагогіки, прихованої навчальної 

програми, що вимагає проведення відповідних досліджень, результати яких могли 

б послужити підставою для таких дій. Дослідження різних форм взаємодії 

учасників освітнього процесу, що відповідають визначенню неявної педагогіки, 

активно проводилися і проводяться зарубіжними вченими. Зокрема, Г. Деніелс  

і Р. Дженкінс [468], спираючись на результати своїх досліджень, дійшли 

висновку, що невидима педагогіка є, скоріше, вбудованою в видиму, ніж існує  

в чистому вигляді. Але не можна виключати, що деякі характеристики невидимої 

педагогіки можуть проявляти себе в спеціальних практиках видимої педагогіки. 

Вчені роблять висновок, що зміщення в сторону «невидимих педагогік» і 

відповідних «прогресивних» практик, є більш вірогідними в періоди 

«економічного підйому», оскільки їх впровадження в освітній процес більш 

дорого коштує, проте є дуже ефективним. За часів «демократичних занепадів» 
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невидима педагогіка частіше виступає в якості засобу контролю, здійснюваного з 

боку можновладців. 

На неявну педагогіку звертав свою дослідницьку увагу і Т. Парсонс.  

Шкільний клас (студентську групу) вчений розглядав, як мікроелемент системи 

освіти. Він стверджував, що в межах шкільного класу (студентської групи), як 

соціальної мікрогрупи, відбувається дуже важливий процес − соціальної селекції, 

який набуває форми диференціації тих, хто навчається, за їх досягненнями  

у навчанні. Це твердження, як таке, не є новаторським, проте в інтерпретації  

Т. Парсонса воно має особливий підтекст. На думку вченого, соціальна селекція 

здійснюється не педагогами, як це може здатися з першого погляду, а під впливом 

прихованих чинників освіти, які містяться у самому навчальному процесі і діють 

незалежно від волі й бажання вчителів (викладачів) і адміністрації навчальних 

закладів. Селекційний ефект освіти не залежить ані від конкретних педагогічних 

технік, ані від педагогічної «орієнтації» − традиційної або реформаторсько-

новаторської. На наш погляд, такий підхід, що виключає можливість розгляду 

педагога як повноцінного суб'єкта освітнього процесу, є занадто позитивістським. 

Хоча, можливо, саме за рахунок такої категоричності Т. Парсонсу вдалося 

загострити увагу на «прихованих реаліях» освіти, існуючих незалежно від 

«видимої» діяльності учасників освітнього процесу, завдяки чому ці «приховані 

реалії» зацікавили й інших вчених. Окрім того, вченому вдалося показати, що 

кожен навчальний заклад працює як цілісна система, елементи якої, якими  

є і педагоги,  не мають і не можуть мати повної автономії.  

Ґрунтуючись на висновках Т. Парсонса, російський вчений Д. Фрумін 

пропонує розглядати устрій навчального закладу як багатошарову реальність: 

навчальний матеріал утворює перший (верхній) шар реальності; другий шар 

становлять узагальнені уявлення про зміст освіти; третій шар складається з 

уявлень про соціальну функцію людини або антропологічних уявлень (наприклад, 

про людину − як творця власного життя, або навпаки); четвертий шар – зміст 

освіти як «педагогічно адаптованого соціального досвіду» [387, с. 6−7]. Вчений 

зазначає, що кожний наступний шар залежить від попереднього. Він стверджує, 
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що характер «прихованих реалій» освіти залежить від тих головних завдань, яким 

підпорядкована діяльність всього навчального закладу. Наприклад, неявна 

педагогіка і прихована навчальна програма, орієнтовані на завдання 

демократизації, розвиток активної, творчої особистості, матимуть зовсім іншу 

форму і структуру, ніж ті, що орієнтовані на завдання формування «слухняних 

виконавців». Слід брати до уваги різні аспекти реалій освіти, досліджуючи їх як 

різні, але такі, що співвідносяться, елементи інституційного контексту. Такими 

елементами є наступні: формальна і неформальна організація, а також 

інструментально-символічна реальність навчального закладу; соціально-

психологічні та емоційні характеристики тих, хто навчає, і тих, хто навчається,  

та інші [387, с. 9].  

У перших емпіричних дослідженнях, націлених на виявлення неявних 

реалій освіти, проведених західними вченими, увага акцентувалася, більшою 

мірою, на каналах, засобах й методах трансляції і нав’язування інтересів влади та 

ідеології, що відбувалося за допомогою прихованих навчальних програм і планів. 

Увага сучасних вчених більшою мірою зосереджена на дослідженні текстуально-

дискурсивних проявів неявної педагогіки та прихованої навчальної програми,  

з використанням методів аналізу текстів (контент-аналізу, дискурс-аналізу). 

Проведення досліджень, що стосуються контекстуально-середовищних проявів 

неявної педагогіки і прихованої навчальної програми, є поодинокими. Серед 

вчених, які проводили подібні дослідження, слід виділити російського психолога 

Н. Самоукіну. За результатами аналізу освітніх середовищ різних навчальних 

закладів, дослідниця розділяє реальність навчання на «справжню» та «сурогатну», 

визначаючи «сурогат навчання» − як «міфічні» події освіти, що обставляються  

з напускною таємничістю, видаються за реальні та сприймаються як дійсна  

взаємодія. Обов'язкова умова такої взаємодії − маніпулятивний тиск того, хто 

навчає, на тих, хто навчається, результатом якого є або покірне репродуктивне 

виконання, або неконструктивний протест [321].  

Навчальну програму, приховану в тексті, досліджували С. Брагіна,  

Л. Оскольська, В. Сєдов, О. Полонніков та інші сучасні вчені. Російський соціолог 
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Л. Окольська аналізує зміст сучасних і «радянських» підручників на предмет 

представленості в них трудових норм і цінностей. Дослідниця звертає увагу на 

присутність в текстах певних тематизмів, що «є способом пред'явлення цінностей  

і соціальних норм, який програмує активність тих, хто навчається, та зменшує їх 

опір впливу навчального закладу» [247, с. 70].  

Л. Окольською був здійснений глибокий аналіз радянських шкільних 

підручників на трудову тематику, який показав, що як би «між рядків» зчитується 

завищена оцінка фізичної праці і занижена оцінка розумової, акцент робиться на 

значній суспільній користі виробничої діяльності й незначній – підприємницької, 

орієнтованої на особисту вигоду у вигляді прибутку. Прихована дія текстів 

підручників у трактуванні Л. Окольської отримує назву «інформаційний 

протекціонізм», що активно схиляє тих, хто навчається, до певної трудової 

поведінки. Дослідниця зазначає, що такий протекціонізм, в тій чи іншій мірі, 

властивий не тільки «радянським» підручниками, але й сучасним [247, с. 74−77].  

Оригінальний підхід до дослідження прихованих навчальних програм 

продемонстрував білоруський вчений О. Полонніков. Він здійснює спробу 

ідентифікувати приховану навчальну програму, застосовуючи метод дискурс-

аналізу до текстів про приховані навчальні програми, написані різними авторами. 

При цьому дослідник ставить завдання виявити і продемонструвати конотації, які 

непомітно призводять читачів цих текстів до розуміння сутності прихованої 

навчальної програми саме в тому ключі, в якому її бачать автори цих текстів [291, 

с. 72]. О. Полонніков не проводив самостійних досліджень прихованих реалій 

освіти, що мають контекстно-середовищну чи освітньо-просторову природу. Він 

відсилає до робіт М. Пришмонт-Цесельської, нагадуючи тим самим про 

важливість й іншого (не текстуального) аспекту прихованої навчальної програми. 

Йдеться не стільки про фізичну організацію простору, скільки про тип занять, 

методи та способи аудиторної роботи, інтерактивний контекст освітнього 

процесу, автономності дій і висловлювань тих, хто навчає, і тих, хто навчається. 

Слід зазначити, що деякі вчені не виділяють приховану навчальну програму 

в якості предмета своїх досліджень, однак саме її мають на увазі. Наприклад,  
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С. Брагіна та В. Сєдов [48; 323], досліджують освітній дискурс, а саме, діалогові 

та розмовні практики тих, хто навчає, і тих, хто навчається, виходячи в результаті 

на висновки щодо необхідності розвитку «діалогової педагогіки». Монолог 

педагога призводить до формування «однобічного» уявлення про предмет 

вивчення, до нав'язування (свідомого або несвідомого) педагогом свого бачення 

цього предмету. Критичне і творче мислення формується тільки в діалозі, за 

умови, якщо ті, хто навчається, можуть поставити під сумнів точку зору педагога і 

висловити свою власну думку (про що писали П. Фрейре, П. Бурдьє та ін.). 

На думку П. Бурдье, соціологія як «активна наука про соціальні практики», 

про соціальну взаємодію обов'язково має досліджувати існування того, що може 

викликати приховану трансформацію свідомості і практик індивідів і груп, що 

суперечить офіційно декларованим правилам. Офіційне (добре, позитивне на 

інше) може бути тільки ілюзією (доброго, позитивного). Тому соціологу, який 

прагне, щоб його праця принесла користь суспільству, слід аналізувати 

механізми, які лежать в основі такої «ілюзії». В якості такого механізму 

французький соціолог пропонує розглядати кодифікацію. В освіті й, тим більше, в 

науці обов'язково здійснюється кодифікація − процес упорядкування будь-якого 

тексту з метою додання цьому тексту цілісної логіки, підпорядкування його 

єдиному задуму. Кодифікація − маркування тексту, не просто зовнішня його 

обробка, але і внутрішня переробка, яка стосується змісту певних нормативних, 

ціннісних та інших приписів. Щоб просунутися далі в аналізі механізмів, які 

викликають приховану трансформацію свідомості і практик індивідів та груп, 

необхідно досліджувати проблему соціальних умов, які слід створити, щоб 

діяльність з кодифікації приносила соціально корисні (для всього суспільства, а не 

для окремих зацікавлених соціальних груп) результати. В освіті в якості 

головного «кодифікатора» виступає педагог (учитель, викладач), а найбільш 

активно задіяним засобом кодифікації  − педагогічний дискурс.  

Логіка таких міркувань висуває на перший план значущість такої 

невидимої, внутрішньої підстави соціальної дії, як код. Саме тому наша концепція 

взаємодії суспільства та освіти названа системно-кодовою. Хоча підкреслимо, що 
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в основі відповідної концептуальної схеми не процес кодифікації як 

упорядкування та маркування текстів, а процес кодування, що припускає 

зашифровку смислів, їх редукцію для забезпечення «мінімальної» комунікації. 

Зазначимо, що будь-яка теоретична конструкція завжди буде виглядати, 

щонайменше, сумнівною, до тих пір, поки не буде перевірено емпірично її 

відповідність реальному об'єкту, подобою якого вона є. Основна проблема 

верифікації нашої системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти 

полягає в тому, що код, як найважливіший її компонент і найдрібніший елемент 

соціальної взаємодії, не досліджений в соціології. Проблематичність його 

дослідження, головним чином, полягає в складності емпіричної операціоналізації 

самого поняття «код» та підбору методів дослідження кодів. Для цього можна 

скористатися досвідом соціологів далекого зарубіжжя. На особливу увагу 

заслуговують дослідження когнітивних і мовних (лінгвістичних) кодів  

Б. Бернстайна, які він проводив з використанням психологічних тестів – 

ситуативних завдань на угрупування предметів або картинок з предметами. У 

якості піддослідних виступали діти дошкільного та молодшого шкільного віку. За 

результатами цих досліджень Б. Бернстайн зробив свої основні висновки стосовно 

того, що діти − вихідці з сімей працівників інтелектуальної (розумової) праці − 

мають більше шансів на досягнення успіхів в освіті, ніж діти − вихідці з сімей 

працівників фізичної (ручної) праці. Така селекція відбувається не з причини 

розумової відсталості других, а з тієї причини, що система освіти «закодована» 

таким чином, що шифри її кодів знають, переважно, тільки перші. Їх когнітивні 

установки, як і мовні (лінгвістичні) здібності (когнітивні та мовні коди), 

відповідають кодовій системі освіти.  

Наприкінці підрозділу, присвяченого розгляду неявних практик взаємодії 

учасників освітнього процесу (неявної педагогіки, прихованої навчальної 

програми), ми прийшли до висновку, що деякі вчені вбачають прихований вплив 

на освітній процес і його результати в особливій організації освітнього 

середовища навчального закладу, інші − в специфіці мережі індивідуальних 

контактів, які склалися в навчальному закладі, треті звертають увагу на 
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значущість (позитивних та/або негативних) моделей поведінки, які постійно 

відтворюються в практиках тих, хто навчає, та запозичуються тими, хто 

навчається. І перше (специфіка освітнього середовища), і друге (мережі 

індивідуальних контактів), і третє (моделі поведінки, відтворювані у практиках 

педагогів) можна визначити, як найважливіші системоутворюючі фактори освіти.  

На думку І. Фруміна, яку поділяємо і ми, основна помилка вчених, які 

займаються дослідженням прихованих реалій і факторів освіти, полягає в тому, 

що вони використовують недостатньо повні концептуальні схеми, призначені для 

розкриття сутності навчального закладу як цілісності. Зокрема, західні вчені 

недостатньо уваги приділяють аналізу педагогічного дискурсу і текстів освіти, 

хоча, теоретично, приховані смисли інкорпоровані і в освітній дискурс 

(аудиторний, дисциплінарний, педагогічний), і в тексти освіти. Вчені 

пострадянських країн, можливо, помітивши такі огріхи своїх зарубіжних колег, 

концентруються на дослідженні текстів освіти і дискурс-аналізі, упускаючи з 

уваги чинники, приховані в освітньому середовищі і породжувані специфікою 

освітнього простору навчального закладу.  

В цілому аналіз дослідницького досвіду вчених, які здійснюють спроби не 

лише описати, відобразити в цифрах механізм освітнього процесу, але і зрозуміти 

те, як він функціонує і чому дає саме такі, а не інші результати, дозволяє зробити 

наступні висновки: 1) при дослідженні ефективності функціонування освіти 

необхідно окремо вивчати вплив на освітній процес сім'ї і школи, для того, щоб 

визначити, які приховані чинники є зовнішніми, а які характеризують систему 

освіти; 2) при дослідженні особливостей освітнього процесу обліку формальних 

показників буде недостатньо, доцільним видається звернення уваги на 

неформальну, неявну, приховану складову освіти, від якої суттєво залежить 

результативність освітнього процесу; 3) неформальна складова освіти 

представлена неявною педагогікою і прихованою навчальною програмою 

(навчальним планом тощо), які інкорпоровані (а) в освітнє середовище 

навчального закладу, як певну культурну цілісність; (б) в практики учасників 

освітнього процесу, (в) в усні і письмові тексти освіти (лекції, підручники та ін.).  
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Ці висновки, а також потреба в емпіричній перевірці сконструйованої нами 

концептуальної схеми, спонукали нас до проведення циклу досліджень, 

пов'язаних з вивченням: 1) процесу кодування в освіті та його наслідків;  

2) прихованої навчальної програми та механізмів її реалізації; 3) освітнього 

(аудиторного, дисциплінарного, педагогічного) дискурсу та його ефектів. Методи 

та результати цих досліджень деталізовані в наступному підрозділі дисертації.  

 

 

3.2. Методи і результати емпіричної перевірки ключових параметрів 

системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти  

 

Вивчення досвіду дослідження взаємодії суспільства та освіти послужило 

основою для вибудовування власної дослідницької стратегії, що дозволяє 

перевірити на валідність сконструйовану нами концептуальну схему, разом із тим, 

здійснивши верифікацію системно-кодової концепції. Якщо точніше, то 

емпіричній перевірці буде піддаватися не вся концептуальна схема, а її ключові 

параметри, пов'язані з базовими концептами («код», «дискурс», «педагогічна 

праця», «прихована навчальна програма» та ін.) конкретизовані у підсумковій 

частині підрозділу 2.5. Стратегія дослідження припускає використання комплексу 

методів, які переважно не є власне соціологічними, традиційно 

використовуваними в соціології. Звернення до нетрадиційних для соціології 

методів пов'язане з «нетрадиційністю» предметного поля дослідження, 

утвореного зазначеними вище концептами.  

Розробляючи дослідницьку стратегію і підбираючи методи дослідження, ми 

керувалися твердженнями П. Бурдьє, суть яких полягає в наступному: 1) ні в 

якому разі не можна редукувати функції системи освіти до технічних функцій; 

зводити безліч зв'язків між освітньою і економічною системами до 

«продуктивності» школи, що вимірюється потребами ринку праці − значить 

позбутися можливості застосовувати справжній та «живий» порівняльний метод, 

прирікаючи себе на абстрактне «порівняння» статистичних рядів, позбавлених 
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значення; 2)  витрачені ресурси на дослідження про нерівний доступ до освіти і 

нерівність в освіті, на основі яких робляться висновки на кшталт: «доступ до 

вищої освіти залежить від статі та кількості дітей у сім'ї» та подібні − це «ціна», 

яку потрібно заплатити, щоб зв'язок між соціальним походженням і успіхами у 

навчанні залишався прихованим [52, с. 222].  

 

3.2.1. Коди як установки на розуміння та пояснення соціальної реальності: 

фактори формування й розвитку  

 

Проблема пошуку і розробки нових, ефективних, методів і методик 

дослідження сучасного суспільства є досить актуальною на сьогоднішній день.  

По-перше, в силу постійної, такої що неухильно набирає темп, мінливості самого 

суспільства, а по-друге, (що, можливо, є наслідком першого) динаміки самої 

соціології як науки, постійного збільшення нового знання, реконцептуалізації 

уявлень про соціум, принципи його існування, функціонування і розвитку. 

Недоліком соціології, на думку деяких вчених (Дж. Александера, П. Бурдьє,  

С. Качанова та ін.), є її свідомий відхід від дослідження смислопороджуючих 

структур, яким соціологічні «очевидності» зобов'язані своїм існуванням. Цей 

недолік послаблює практичну, прикладну значущість соціології. Дослідження 

смислопороджуючих структур виявляється неможливим без звернення до 

процесів, що протікають на рівні свідомості людей, на рівні психіки людини. 

Такої думки дотримуються деякі українські соціологи (Є. Головаха, О. Злобіна,  

Н. Паніна та ін.), вводячи в арсенал соціологічних досліджень тестові методики.  

Н. Паніна однією з перших не лише в Україні, а й на всьому 

пострадянському просторі, почала адаптувати тестові методики під масові 

соціологічні опитування. Вона довела соціологічному співтовариству, що 

впровадження тестових методик в емпіричну соціологію забезпечує можливість 

отримання кількісних показників суспільства на основі квантифікації якісних 

параметрів особистості, що представляє особливу важливість в умовах 

перехідного суспільства, такого що трансформується, оскільки саме особистісні 
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параметри, тобто особисті якості і характеристики членів суспільства, є 

визначальними в напрямку його розвитку.  

Все частіше можна зустріти соціологічні наукові праці, в центрі уваги яких 

− особистість як суб'єкт соціальних трансформацій. Спостерігається зміна 

орієнтирів соціологічної науки, роль якої сьогодні можна визначити з позиції  

К. Мангейма [209, с. 234]. Вчений писав, що ця роль полягає не тільки і не стільки 

в описі світу (суспільства), в якому ми живемо, скільки у виявленні таких 

причинно-наслідкових зв'язків, пояснення яких могло б сприяти культивуванню 

особистості, здатної бути повноцінним суб'єктом не тільки свого власного життя, 

але і життя суспільства, здатної зрушувати, розвивати це суспільство. Логіка змін, 

що відбуваються у взаємодії індивіда і суспільства знаходить відображення не 

тільки в соціологічній теорії, але і в емпіричній соціології. Тестові методики 

використовуються все активніше.  

Аналіз останніх праць і публікацій, в яких розкриваються перспективи 

використання різних тестових методик для вирішення тих чи інших соціологічних 

завдань, показує, що тести можуть використовуватися соціологами в різних 

формах. Найчастіше − у формі опитувального листа, блоку запитань або окремих 

питань. Наприклад, В. Паніотто в одній зі своїх робіт описує результати 

застосування шкали Богардуса при дослідженні динаміки антисемітизму  

в Україні [263]. Н. Шавшукова застосовує метод семантичного диференціалу  

Ч. Осгуда при дослідженні політичного світогляду [409]. Ю. Толстова показує, як 

в соціології, на основі тестових методик, може здійснюватися процедура 

одномірного шкалювання [143]. Активно в соціологічних дослідженнях 

застосовується шкала ціннісних орієнтацій М. Рокича, тест на ідентичність  

(«20 відповідей») М. Куна і Т. Маккорленда та інші.  

Тестові методики в соціології можуть застосовуватися не тільки у формі 

опитувального листа або окремих його запитань, але й у формі автономних 

ситуативних тестів, в ході проходження яких респондентам пропонується 

виконати певне завдання (суть якого для самих респондентів не є зрозумілою). 

Отримуючи «друге народження», проективні тестові методики розвиваються без 
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прив’язки до психоаналізу чи клінічної психології. Суть проектованого тесту 

полягає в тому, що індивіду пропонують спонтанно відреагувати на ту чи іншу 

ситуацію: щось намалювати (наприклад, людину або дерево − тест Маговера), 

щось проінтерпретувати (наприклад, чорнильні плями − тест Роршаха), завершити 

висловлювання (тест Розенцвейга), обрати кольори, що подобаються (тест 

Люшера) та багато інших. У працях вітчизняних і зарубіжних вчених С. Климової, 

С. Маслової, Н. Отріщенко та інших продемонстровано, як саме і в яких цілях  

ці та подібні тести можуть бути використані в якості методів соціологічного 

дослідження [162; 213; 349, с. 45−56.]. Найчастіше вони застосовуються, коли 

об'єктом дослідження виступають діти (особливо дошкільного або молодшого 

шкільного віку). Так, російський вчений Н. Ніколаєнко, досліджуючи 

репродуктивні установки дітей, використовувала рисункові тести та ігрові 

проективні методики [349, с. 43−44], а український соціолог Н. Самойленко  

в одній зі своїх праць розкриває переваги методу «колізій», як перспективного  

в рамках соціології дитинства [349, с. 46−47].  

Проведений нами аналіз різних літературних джерел показав, що, по-перше, 

має місце недооцінка перспектив та евристичного потенціалу застосування деяких 

ситуативних тестів в соціології, недостатня розробленість їх власне соціологічних 

варіацій; по-друге, має місце проблема пристосування тестів до ситуації масових 

опитувань.  

Наше твердження стосовно того, що у вітчизняній соціології 

використовується не весь потенціал ситуативних тестів, стосується, зокрема, 

методу групування картинок (карток Г. Домана), пряме призначення якого − 

визначення здібностей до узагальнення, абстрагування та класифікації. Цей тест 

активно застосовується в дитячій психології, практикується в дитячих дошкільних 

установах, як метод визначення ступеня когнітивного розвитку дітей, їх 

готовності до здійснення більш складних розумових процедур, готовності до 

школи. Класичний варіант проведення тесту полягає в наступному: дітям, 

середній вік яких, як правило, становить 5−6 років (оскільки саме в цей період 

формуються здібності категоризації та абстрагування) видається по 5−10 карток  
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з однопорядковими зображеннями (тварин, овочів, фруктів та ін.) і пропонується 

розкласти їх по групах так, щоб кожну групу можна було позначити одним 

словом. Такий тест є багатофункціональним, його оцінка здійснюється залежно 

від мети, яку ставить перед собою дослідник
37

. Однак практикою зарубіжних 

вчених доведено, що він може успішно застосовуватися не тільки в психології, 

але й у соціології і виявляється досить ефективним при дослідженні процесів 

відтворення культури, соціальної нерівності і класових відносин.  

Теоретико-методологічну основу застосування даного методу в соціології 

складають феноменологія, конструктивізм, соціальний когнітивізм, а також теорії 

габітусу П. Бурдьє, когнітивних і мовних кодів Б. Бернстайна. В його основі 

лежить постулат про те, що сприйняття зовнішнього світу суб'єктом є 

нерівнозначним тому, що є в дійсності. Поряд з об'єктивним значенням, що існує 

в соціальній практиці, одні й ті самі предмети і явища представниками різних 

соціальних груп наділяються різними смислами, що обумовлено специфічними 

відмінностями їх ціннісних орієнтацій і установок, потреб, мотивів діяльності та 

життєвого досвіду в цілому. Діяльність людини, її спрямованість і 

результативність, а також соціально-статусні посягання (як орієнтації на певні 

позиції соціального простору) багато в чому опосередковуються саме цим, 

суб'єктивним змістом.  

Тест на групування картинок належить до групи ситуативних особистісних 

тестових методик, які дозволяють діагностувати когнітивні аспекти поведінки, що 

лежать в основі мотивів, установок тощо. Іншими словами, даний тест можна 

розглядати, як метод дослідження когнітивного ресурсу особистості, що  

в перспективі відкриває можливості з'ясування причин і умов формування саме 

таких, а не будь-яких інших мотивів, посягань та установок у представників тих 

чи інших соціальних груп, верств, класів, що визначає ступінь їх соціального 

включення/виключення. І якщо, наприклад, П. Бурдьє у своїх роботах пише про 

                                                           
37

 Наприклад, результати можуть оцінюватися в балах: 10 балів − за виконання завдання 

без підказки; 8 балів − за виконання завдання з підказкою; мінус 2 бали − за кожну незібрану 

групу. 
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соціальні, культурні, символічні, матеріальні та інші ресурси, які відкривають 

доступ до накопичення різного роду капіталів, володіння якими визначає позицію 

індивідів і груп в соціальному просторі, то в нашому випадку йдеться про 

когнітивний ресурс, який є не менш важливим, однак непомітним, «прихованим» 

медіатором соціальної диференціації, статусного позиціонування і відтворення 

соціальної нерівності.  

Розробка поняття «когнітивний ресурс» в соціології, незважаючи на його 

явно психологічну природу, представляється досить актуальною, з урахуванням 

зміни орієнтирів в соціологічній науці, про що ми писали вище. На сьогоднішній 

день, відсутні більш-менш чіткі описання механізму, який об'єднує індивідуальну 

дію з макросоціальним контекстом, тобто мікро- і макрорівень соціальної 

взаємодії, соціальної реальності. Зазначимо, що виведення взаємозв'язків між 

цими рівнями є для соціології принципово важливим завданням, вирішення якого 

значно посилить її базові принципи, підкреслить унікальність і специфічність, як 

окремої науки. В класиці соціологічної думки спроба такого структурно-

діяльнісного синтезу була здійснена Т. Парсонсом. За Парсонсом, центральним у 

розкритті взаємозв'язку мікро- і макрорівня соціальної взаємодії є феномен 

інтерналізації. Як ми писали в першому розділі дисертації, ще до Парсонса даний 

феномен був об'єктом уваги Е. Дюркгейма і деяких інших учених. Але на думку 

Парсонса, який критикував підхід Дюркгейма до пояснення процесу 

інтерналізації за «відсутність у ньому психології», ця увага була вкрай 

обмеженою [268, с. 56]. У свою чергу, критики Парсонса стверджують, що і йому 

не вдалося повною мірою вирішити проблему відособленості мікро- та 

макрорівня. Недоліком теорії Парсонса вважається недоробка структури 

соціальної дії, непродуманість реальних механізмів, завдяки яким відбувається 

процес інтерналізації [439, с. 180]. На наш погляд, розробка поняття «когнітивний 

ресурс» в соціології могла б посприяти більш повному розкриттю цих механізмів.  

У звичному розумінні когнітивний ресурс − це безліч когнітивних 

елементів, які використовуються людиною для переробки інформації. У якості 

найбільш загальної характеристики когнітивного ресурсу пропонується 
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розглядати ступінь складності когнітивної системи [93, с. 22]. Високий ступінь 

складності проявляється у здатності суб'єкта конструювати багатовимірні моделі 

реальності, виділяючи безліч взаємозалежних сторін. Низька ступінь складності 

когнітивної системи свідчить про використання спрощених моделей реальності і 

відповідну інтерпретацію, що відбувається за допомогою фіксації одних і тих 

самих сторін дійсності, з причини обмеженості набору суб'єктивних вимірів.  

Когнітивний ресурс може розглядатися, як кількісна характеристика 

когнітивної системи – потужність низки пов'язаних між собою когнітивних 

елементів (мінімальних функціональних одиниць), що відповідають за створення 

(одновимірних/багатовимірних) моделей реальності. В якості елементів 

когнітивного ресурсу ми пропонуємо розглядати когнітивні коди. Когнітивний 

код − внутрішня, установка людини на розуміння соціальної реальності, всього, 

що відбувається нею і навколо неї.  

Можливо, когнітивні коди так і залишилися б предметом вивчення 

психології, якби не перевірене емпірично твердження про те, що вони 

формуються в процесі первинної соціалізації, за допомогою комунікації, 

спілкування зі значущими іншими зі складу сім'ї, під впливом особливих форм 

вживання мови. З урахуванням того, що різні соціальні (соціально-класові) групи 

використовують різні форми вживання мови, можна припустити, що мовні 

практики, поширені в цих групах, формують різні за складністю когнітивні коди і, 

відповідно, різні за складністю когнітивні системи. Мовні практики працівників 

фізичної праці та її різновидів відрізняються використанням коротких, простих, 

часто незакінчених речень, які мають обмежену синтаксичну структуру. 

Комунікація при цьому вибудовується на простому принципі використання мови, 

в результаті чого формуються прості когнітивні коди і когнітивні системи 

низького рівня складності. Мова працівників розумової (як варіант – 

інтелектуальної та подібної) праці значно відрізняється: використовуються більш 

довгі речення, що, як правило, мають складну структуру, чіткий початок і логічне 

завершення. В основу комунікації покладено складний принцип використання 

мови, що сприяє формуванню складних когнітивних кодів і когнітивних систем 
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високого рівня складності. Саме соціальні відносини, зумовлені позицією в 

соціальній структурі, визначають принципи використання мови (простий чи 

складний), лексичний і синтаксичний вибір, набір метафор, символів і структуру 

комунікації в цілому, що в свою чергу впливає на формування когнітивних кодів і 

когнітивних систем різного рівня складності. Тому когнітивні коди заслуговують 

на увагу соціологів, оскільки саме вони є мінімальними одиницями когнітивного 

ресурсу індивідів і груп, як одного з найбільш непомітних, проте досить 

потужних факторів відтворення соціальної (соціально-класової) структури і 

нерівності. Потужність цього фактору обумовлюється специфікою 

функціонування системи освіти, яка полягає в тому, що освіта (як комунікаційна 

система) оперує переважно складними кодами.  

Когнітивний ресурс, як і когнітивні коди, що його складають, виявляють 

себе при виконанні людиною конкретних завдань різного рівня складності. У 

зв’язку з цим, застосування ситуативних тестів є досить ефективним. Єдиний 

відомий метод дослідження кодів в соціології − це тест груповання картинок, 

який свого часу був використаний Б. Бернстайном, а надалі − його 

послідовниками. Ми вивчили зарубіжний досвід використання цього тесту і 

з'ясували, що висновки, зроблені за результатами його застосування, є досить 

неоднозначними. Б. Бернстайну, А. Садівнику, В. Тайлеру, І. Шор, дійсно, 

вдалося виявити зв'язок між типом когнітивного коду (простим чи складним) та 

соціальним походженням його носія (визначеним за професійною належністю та 

освітою батьків) [31, с. 21−30; 518, с. 49; 520, с. 102]. Вчені довели, що у дітей, 

вихідців з різних соціально-класових груп, формуються різні когнітивні коди, що 

зумовлює їх успіхи в школі та освіті в цілому. Діти, вихідці з сімей працівників 

фізичної (як варіант − ручної) праці, є носіями простого (обмеженого) 

когнітивного коду. Діти, вихідці з сімей працівників розумової праці, є 

здебільшого носіями складного (розширеного) когнітивного коду, який за своєю 

складністю збігається з кодами освіти, тому ці діти від початку мають більше 

шансів на успіх в освіті, що є несправедливим по відношенню до дітей 

працівників фізичної праці як носіїв простого коду. У той же час, наприклад,  
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Р. Кінг [498, с. 433], який провів ряд аналогічних експериментів, не виявив такого 

зв'язку, що стало приводом для критики як теорії коду, так і дослідницької 

методики Б. Бернстайна (А. Дензінг, Д. Хаймс та ін.) [470, с. 4−24; 518, с. 60].  

Така невідповідність результатів досліджень та зроблених на їх підставі 

висновків сприяла розвитку нашого дослідницького інтересу і спонукала до 

реалізації авторського проекту, в основу якого було покладено дослідження 

когнітивного ресурсу як прихованого «медіатора» процесу відтворення соціальної 

нерівності, з використанням тесту угруповання картинок. У  спеціальній науковій 

літературі нам не вдалося знайти більш-менш докладного опису процедурних 

«нюансів» застосування даного тесту в соціології. Зважаючи не такий 

інформаційний вакуум, деякі суперечливі питання щодо його застосування були 

опрацьовані нами самостійно.  

Спочатку, з метою апробації методу і методики дослідження когнітивного 

ресурсу (як необхідної умови, що дозволяє досягати тих чи інших результатів  

в освіті, і як «прихованого медіатора» процесів відтворення культури та 

соціальної структури в освіті та через освіту) нами був реалізований пілотажний 

проект
38

 на невеликій вибірці дітей віком 5−6 років (n=202).  

У листопаді-грудні 2013 р. був  реалізований  польовий  етап  повноцінного 

дослідження (n=402)
39

. Мета  дослідження полягала у виявленні чинників 

формування (розвитку) і зміни (ускладнення) когнітивних кодів, як складових  

когнітивного  ресурсу.  

Завдання дослідження: 1) підтвердити основний висновок, зроблений за 

результатами згадуваного вище пілотажного дослідження, про диференціацію 

когнітивних і мовних (лінгвістичних) кодів дітей віком 5−6 років за ступенем 

                                                           
38

 Дослідження проводилося у Харкові, в 2014 р. Вибірка випадкова, квотна (за статтю); 

n1=202 (діти 5−6 років), з них 104 − школярі перших класів і 98 − вихованці підготовчих груп 

дитячих комбінатів; n2=8, з них 5 − вчителі молодших класів, 3 – вихователі-методисти. 
39 Харків, 2013−2014  рр. Вибірка випадкова, квотна  (за статтю); n1= 402 (діти 5−6 років,  

з них 299 − учні  1-x класів шкіл і 103 − вихованці підготовчих груп дитячих комбінатів); n2=16  

−  вчителі 1-x класів і вихователі-методисти дитячих комбінатів. Вибірка проста, випадкова, 

репрезентативна для генеральної сукупності N=75000 (кількість дітей 5−6 років у м. Харкові  

в 2013 р., згідно зі статистичними даними). Точність вибірки – 96-97 %%, похибка − 5%.  
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розвиненості на прості (нерозвинені, обмежені,) і складні (розширені, розвинені); 

2) виявити взаємозв'язок ступеня розвиненості кодів та соціального походження;  

3) визначити роль освіти у розвитку когнітивних і мовних кодів.  

Згідно із задачами дослідження, були висунуті наступні гіпотези:  

1) має місце диференціація дітей 5−6 років за ступенем складності когнітивних  

і розвиненості мовних кодів; 2) ступінь складності когнітивних  

і розвиненості мовних кодів у дітей (як їх носіїв) корелює з родом і видом  

професійної діяльності їх батьків; 3) з урахуванням того, що коди можуть 

розвиватися, провідним чинником гальмування/інтенсифікації їх розвитку  

є специфіка вторинної педагогічної праці, зокрема, ступінь її авторитарності/ 

демократичності.  

Для розв’язання завдань і перевірки гіпотез дослідження, ми 

використовували відразу кілька методів: 1) тестування (тест групування картинок; 

в якості піддослідних виступили діти 5−6 років); 2) анкетування або 

напівформалізованого інтерв'ю (з педагогами або батьками піддослідних − 

залежно від ситуації); 3) метод глибинних інтерв'ю (з педагогами, вихованцями 

яких є піддослідні). 

Як згадувалося вище, в якості тестового матеріалу використовувалися 

картки Глена Домана, а саме: 4 комплекти карток по 10 штук, кожен з яких 

включав групу однопорядкових зображень: (1) дикі тварини, (2) домашні тварини, 

(3) овочі, (4) фрукти. Досвід застосування тесту групування картинок свідчить, що 

носії різних когнітивних кодів, скоріше за все, будуть застосовувати різні 

принципи угруповання. 

Застосування цього тесту ґрунтується на положенні про те, що різні  

за складністю когнітивні коди породжують відповідні комбінаторні можливості 

організації смислів. Семантичний базис простих кодів представлений 

конкретними смислами, залежними від локального контексту. Семантичний базис 

складних кодів складають більш універсальні, менш залежні від локального 

контексту смисли або смисли, що відрізняються високим ступенем унікальності.  
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Наведемо приклад із зображеннями овочів. Носій простого коду буде 

використовувати відповідний (простий) принцип групування, прив'язуючись до 

локального контексту свого повсякденного життя або до тієї ситуації, яка 

склалася «тут і зараз», безпосередньо на момент дослідження. Найімовірніше, він 

згрупує картинки за кольором, за формою зображень (при цьому орієнтуючись 

саме на зображення на картинках, а не на образи відповідних об'єктів, збережені в 

його свідомості) або ж за смаком, керуючись особистими смаковими 

уподобаннями. Якщо випробуваний є носієм складного коду, найімовірніше, він 

буде використовувати складний принцип групування, без особливих проблем 

віддаляючись від локального контексту, підключаючи абстрактне мислення, 

об'єднувати/розділяти не стільки зображення, скільки релевантні об'єкти 

дійсності, символами яких є ці зображення. Дитина, яка є носієм складного коду, 

окрім зазначених вище варіантів групування, швидше за все, згадає також і про те, 

що є такі овочі, що ростуть на поверхні землі, а є ті, що дозрівають під землею. 

Відповідним чином і картинки будуть згруповані (але тільки за умови, що 

піддослідний все своє життя перебував у місті і не отримав це знання дослідним 

шляхом, беручи участь у польових роботах разом з батьками та іншими агентами 

первинної соціалізації). Крім того, носії складного когнітивного коду можуть 

демонструвати й інші варіанти групування, активно підключаючи фантазію, 

включаючи асоціативне мислення, звертаючи увагу на найдрібніші деталі.  

Слід зауважити, що висновки стосовно ступеня складності чи розвиненості 

кодів, зроблені на підставі продемонстрованого піддослідним варіанту 

групування картинок, є вірогідними. Особливо це стосується носіїв складного 

коду, кожен з яких, в силу певних обставин (втома, небажання активно 

включатися в роботу та ін.), може використати принцип групування, характерний 

для носіїв простого коду, тим самим спростивши собі завдання. Носій простого 

коду може використати принцип групування, характерний для носія складного 

коду, тільки в тому випадку, якщо він підглянув або підслухав, як це зробив носій 

складного коду. Такий «ймовірнісний» розподіл піддослідних за зазначеними 

типами кодів може спотворити реальну картину в бік переважання носіїв простого 
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коду. Однак якщо навіть з урахуванням такого спотворення виявиться кореляція 

між соціально-статусним походженням дитини і його когнітивним кодом, 

реальний зв'язок, скоріше за все, буде більш сильним. Крім того, вважаємо за 

необхідне висунути ще одне важливе в ракурсі нашого дослідження припущення: 

діти − носії складного коду − тим частіше керуватимуться «простим» принципом 

групування, чим більше вони побоюватимуться виконати своє завдання 

«нетипово», а отже (у їхньому розумінні) − неправильно. Таким чином, вони ніби 

перестраховуються, свідомо обираючи більш простий і очевидно правильний 

варіант групування.  

Проте основним індикатором ступеня розвиненості когнітивного коду є не 

те, як саме згруповані картинки, а те, скільки варіантів групування 

продемонстрував піддослідний, і наскільки логічними були його пояснення. Чим 

більше варіантів групування − тим складнішим є когнітивний код піддослідного, 

тим більш багатогранною є модель соціальної реальності, що існує в його 

свідомості (сформована за допомогою мовних практик агентів первинної 

соціалізації, як представників певної соціальної групи), тим легше він 

пристосується до специфіки системи освіти, до її кодів.  

Для того, щоб переконатися, що випробуваний не підгледів чи підслухав,  

а використовував певну логіку, виконуючи поставлене завдання, крім ступеня 

розвиненості когнітивного коду ми мали намір визначити і ступінь розвиненості 

мовного (лінгвістичного) коду. Тим більше що, дотримуючись визначення 

когнітивного ресурсу, чинником його формування є саме мовні практики.  

Попереднє пілотажне дослідження показало, що строго розділити коди на 

простий/складний, розвинений/обмежений – завдання нездійсненне. Тому, 

виконуючи процедуру операціоналізації, ми вирішили задати ці дихотомічні 

ознаки порядковими шкалами, ранжируваними за ступенем складності 

когнітивного і мовного кодів (від більшого − до меншого). Отже, ознака 

складності когнітивного коду включила чотири альтернативи: 1) «складний» код; 

2) «скоріше складний»; 3) «скоріше простий»; 4) «простий». Індикаторами в 

даному випадку виступили: а) кількість варіантів групування картинок;  
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б) прив'язка до локального/ глобального контексту; в) активність підключення 

абстрактного мислення і фантазії [6]. 

«Складний» код – це коли піддослідний демонструє 3−4 варіанти 

групування картинок; підключає абстрактне мислення, фантазію; контекст, з 

якого він вилучає смисли, є порівняно широким; зрозуміло і послідовно пояснює 

хід своїх думок при виконанні поставленого завдання. Висновок про «швидше 

складний» код ми робили у тому випадку, коли піддослідний демонстрував  

2 варіанти групування, один з яких (або обидва) засновані на абстрактному 

мисленні, відірвані від локального контексту; доступно і виразно аргументував, 

чому саме так склав картки. «Швидше простий» код  − піддослідний демонструє  

2 варіанти групування, прив'язуючись в обох випадках до локального контексту, 

або 1 варіант − не прив’язаний до локального контексту, проте без належної 

аргументації щодо свого способу групування. «Простий» код ми виявляли, якщо 

демонструвався тільки один спосіб групування з очевидною прив'язкою до 

локального контексту, що простежувалося і в обґрунтуванні способу групування, 

або якщо картинки групувалися хаотично, логіка групування не простежувалася, а 

піддослідні не могли пояснити способу групування.  

Ми помітили, що носії складного коду групували картинки так, що першою, 

як правило, йшла найбільш віддалена від локального контексту комбінація. 

Випадки, коли піддослідний демонстрував тільки такий варіант групування  

(не прив'язаний до локального контексту), траплялися нечасто. Можливо, це якраз 

ті випадки, коли дитина підгледіла чи підслухала, як це роблять інші.  

У переважній більшості випадків, якщо в першу чергу демонструвався 

неприв'язаний до локального контексту варіант групування, за ним слідував як 

мінімум один інший варіант.  

Ознака розвиненості мовного коду також була представлена чотирма 

альтернативами: 1) «дуже розвинений»; 2) «достатньо розвинений»;  3) «скоріше 

обмежений»; 4) «обмежений». Індикаторами виступили: а) спроможність/ 

неспроможність піддослідного послідовно викладати свої думки, зрозуміло 

пояснювати логіку групування; б) простота/складність «мови» такого пояснення.  
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 «Дуже розвинений» код ми констатували у тих випадках, коли піддослідні 

пояснювали свій спосіб групування правильно, логічно, використовуючи довгі 

фрази, складні речення і звороти, метафори, узагальнюючі слова. «Достатньо 

розвинений» мовний код – це коли спосіб групування пояснюється правильно, але 

односкладно. Такий код є типовим чи, інакше кажучи, модальним для групи дітей 

віком 5-6 років. «Швидше обмежений» мовний код характеризується 

невиразністю пояснень, вирваними з контексту окремими словами, незакінченими 

фразами тощо. «Обмежений» код проявляв себе у мовчанні піддослідного або 

невиразних звуках, які нічого не означають. 

Згідно із другим завданням нашого дослідження, типи кодів (визначені за 

ступенем складності і розвиненості) необхідно було зіставити з соціально-

статусними характеристиками сім'ї, вихідцем з якої є їх носій (піддослідний). Для 

визначення цих характеристик були застосовані методи анкетування  

і напівформалізованих інтерв'ю з педагогами або батьками піддослідних (залежно 

від того, хто легше йшов на контакт). Отже, анкета (для батьків) або бланк 

інтерв'ю (для педагогів) мали однакову структуру і зміст та включали кілька 

блоків питань, один з яких був зорієнтований на завдання вимірювання наступних 

ознак: освіта батьків, професія батьків, матеріальне становище сім'ї. Як відомо, в 

розвинених країнах Європи ці ознаки тісно корелюють, в той час, як в Україні 

зв'язок між ними є набагато слабшим. У нас людина, яка отримала вищу освіту, 

може працювати таксистом або продавцем-консультантом, заробляючи при цьому 

в два рази більше, ніж професор університету. Тому, головною ознакою, на яку 

ми орієнтувалися у пошуках значущих (з огляду на завдання нашого дослідження) 

взаємозв'язків, виступила професійна приналежність батьків. Адже за  

Б. Бернстайном, діти, чиї батьки займаються розумовою працею, частіше є 

носіями складного коду, про що свідчить використання «складного» (не 

прив'язаного до локального контексту) принципу групування. Діти, чиї батьки 

займаються не розумовою працею, частіше є носіями простого коду, про що 

свідчить застосування ними «простого» (прив'язаного до локального контексту) 

принципу групування [31, с. 63].  
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Опрацювання спеціальної літератури з дитячої психології та консультації  

з практикуючими дитячими психологами, здійснені нами, показали, що ступінь 

складності (розвиненості) коду може залежати від того, наскільки активно дитина 

спілкується зі значимими для неї дорослими (мамою, татом, бабусею, дідусем, 

нянею, репетитором та ін.), а також з іншими дітьми зі складу сім'ї. У зв'язку з 

цим, в анкету (бланк інтерв'ю) нами був введений ще один блок запитань, 

націлених на визначення внеску, зробленого тим чи іншим агентом соціалізації у 

виховання і розвиток дитини.  

 У результаті пілотажного дослідження нами було з'ясовано, що ступінь 

складності когнітивного та розвиненості мовного кодів залежить від наступних 

факторів: 1) соціального статусу сім'ї і професії батьків; 2) кількості та якості 

контактів зі значущими іншими з кола сім'ї, тобто з агентами первинного 

педагогічного впливу (батьки, бабусі, дідусі, брати, сестри та інші родичі);  

3) кількості та якості контактів із значущими іншими не з кола сім'ї, тобто  

з агентами вторинного педагогічного впливу (репетитори, вихователі, вчителі).  

У переважній більшості випадків найбільш активним агентом первинної 

соціалізації, а разом з тим, і первинної педагогічної праці, є мати. Отже, саме 

«материнську» педагогічну працю слід розглядати в якості одного з найбільш 

впливових чинників формування кодів.  

Ступінь розвиненості когнітивного коду залежить від форми вживання 

мови, тобто від того, як саме мати спілкується з дитиною, наскільки часто 

розмовляє з нею, наскільки докладно відповідає на всі її запитання, на кшталт 

«чому листя зелене?». Форма вживання мови, у свою чергу, значно залежить від 

того, ким за професією є матір, який вид трудової діяльності (фізичний або 

розумовий) виступає для неї основним. Відповідно до теорії кодів Б. Бернстайна, 

форма вживання мови матері, що займається фізичною працею, більш підходить 

для передачі практичного досвіду і не сприяє формуванню складних когнітивних  

і розвинених мовних кодів, чого не можна сказати про матір, яка займається 

розумовою працею, чия форма вживання мови більше підходить для обговорення 

абстрактних ідей, процесів, зв'язків. 
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Завданнями дослідження було передбачено визначення факторів не тільки 

формування, а й змінення ступеня складності кодів. Гіпотетично, зокрема з 

опорою на теоретичну спадщину П. Бурдьє і Ж.-К. Пассерона, таким  фактором є 

вторинна педагогічна праця (тобто діяльність, робота педагога) [52, с. 44]. 

Перспектива змінення кодів (як когнітивних, так і мовних), тобто підвищення/ 

зниження ступеня їх складності та розвиненості залежить від специфіки цієї 

праці, а саме від того, наскільки строгим (суворим, жорстким тощо) чи м'яким є 

педагог. Доведено, що зайва строгість, вимога беззаперечного підпорядкування 

правилам, обмежує свободу тих, хто навчається, пригнічуючи їх творчий 

(перетворювальний) потенціал [456]. Це відбувається тому, що повноцінному 

розвитку такого потенціалу сприяє потужний когнітивний ресурс, основою якого 

є складні коди і складна когнітивна система, в той час, як зайва строгість формує 

прості коди (під дією первинного педагогічного впливу батьків та інших членів 

сім'ї) і перешкоджає їх трансформації в складні (під дією вторинного 

педагогічного впливу педагога).  

Для отримання необхідної інформації про специфіку вторинної педагогічної 

праці, ми використали третій метод − глибинні інтерв'ю з педагогами 

(вихователями, вчителями), як найбільш активними на момент дослідження 

агентами вторинного педагогічного впливу. Бланк інтерв'ю включав питання, що 

дозволяють виявити цю специфіку (метод викладання, застосовувані санкції 

заохочення/покарання, близькість особистого контакту з учнями та ін.). В 

інтерв'ю абсолютно всі педагоги зазначили, що використовують особистісно-

орієнтований підхід в якості провідного у своїй педагогічній практиці. При цьому 

всі вони стверджували, що дисципліна і строгість − запорука освітніх успіхів їхніх 

вихованців, у той час як занадто м'яке ставлення до учнів розслаблює їх і не 

сприяє високим показникам успішності. Для того, щоб зробити остаточний 

висновок про ступінь строгості педагога, ми використовували метод 

спостереження за спілкуванням педагогів і вихованців між собою, за поведінкою 

вихованців в момент присутності/відсутності педагога в класній кімнаті.  

В результаті нам вдалося вивести шкалу рівня строгості педагога, представивши її 
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наступними чотирьома градаціями: 1) «дуже строгий»; 2) «помірно строгий»;  

3) «нестрогий»; 4) «невизначений».  

Основою педагогічного впливу «дуже строгого» педагога, є «покарання»  

і чітке дотримання формальних правил, за рахунок чого створюється ідеальний 

порядок на партах, ідеальна дисципліна, ідеальна тиша в класі (групі), яка 

зберігається навіть у ситуації відсутності педагога. Вихованці такого педагога,  

у переважній більшості, відчували страх перед відповіддю на запитання,  

а відповідаючи, очікували на його реакцію. Жодна дія не здійснювалася без 

дозволу педагога. Педагоги, охарактеризовані нами як «дуже строгі», постійно 

намагалися втрутитися в хід експерименту. При цьому втручання мало характер 

не підказок, а досить наполегливих рекомендацій щодо того, як саме мають бути 

згруповані картинки. «Дуже строгі» педагоги зверталися до своїх вихованців в 

наказовому тоні, були надмірно стриманими у прояві та демонстрації позитивних 

емоцій, погано знали своїх вихованців.  

Основа педагогічного впливу «помірно строгого педагога» − заохочування і 

стимулювання. Такі педагоги теж прагнули до порядку і дисципліни, але без 

фанатизму. У їх присутності вихованці поводилися досить дисципліновано, але  

в ситуації відсутності − галасливо і вільно. «Помірно строгий педагог» − досить 

вимогливий, проте дуже обережний у покараннях. Такі педагоги схильні давати 

своїм вихованцям можливість проявляти самостійність. Тому вихованці не 

боялися вступати в розмову з педагогом, зізнаватися в тому, що їм незрозуміло, 

переходити на особисті теми. «Помірно строгий педагог» − в міру емоційний та в 

міру стриманий, добре знає своїх вихованців, їх схильності, здібності тощо. 

«Нестрогий» (або «м'який») педагог не має чітко визначених принципів 

свого педагогічного впливу. В поведінці вихованців таких педагогів переважав 

хаос і безлад. Те ж саме спостерігалося і на їх робочих місцях. Під час проведення 

експерименту, навіть у присутності педагога, в класі стояв такий ґвалт, що важко 

було почути відповіді учасників експерименту. На зауваження педагога не 

спостерігалося ніякої реакції. «Нестрогий» педагог є досить емоційним,  
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а в спілкуванні з вихованцями він то надмірно усміхнений і ласкавий,  

то переходить на крик, на який, мало хто з вихованців реагує.  

«Невизначеними» ми назвали тих педагогів, ступінь строгості яких нам 

визначити не вдалося.  

Для того, щоб мати можливість обробити отримані дані власне 

соціологічним способом і зробити науково обґрунтовані висновки, дані по всіх 

трьох видах дослідження були формалізовані, об'єднані, представлені у вигляді 

анкети на кожного піддослідного і оброблені за допомогою спеціальної 

комп'ютерної програми.  

В якості методів аналізу даних використовувалися кореляційний аналіз 

(обчислення коефіцієнтів Чупрова, Крамера, Спірмена, Пірсона, лямбда-Гудмана), 

факторний аналіз (метод головних компонент, варімакс) і кластерний аналіз. Всі 

дослідницькі завдання були розв’язані, що дозволило зробити наступні висновки.  

По-перше, результати одномірного розподілу за ознаками показали, що, 

дійсно, має місце диференціація дітей віком 5−6 років за ступенем складності 

когнітивних і мовних кодів. Для наочності повну картину диференціації 

відображено на рисунках 1 і 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Ступінь розвиненості когнітивного коду (n=402; у % до всіх 

опитаних)  
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Рисунок 2. Ступінь розвиненості мовного коду (n=402; у % до всіх опитаних)  

 

Як бачимо, носіями розвиненого і близького до розвиненого когнітивних 

кодів є меншість дітей. Мовний код більшості (52%) респондентів можна 

позначити, як нормальний, типовий, досить розвинений, з точки зору дитячої 

психології, для віку 5−6 років [153, с. 58−63].  

По-друге, спираючись на результати кореляційного, факторного  

та кластерного аналізу, вдалося намітити чинники формування кодів.  

Спостерігається помірний зв'язок між ознаками професійної приналежності 

матері й батька (Т=0,4; К=0,4)
40

, а також освітою матері й батька (Т=0,4; К=0,4). 

Отже можна припустити, що сукупність цих ознак утворює єдиний фактор, який 

впливає на ступінь розвиненості когнітивного і мовного кодів. Кореляційний 

аналіз показав, що найбільш сильний зв'язок спостерігається між ознаками, що 

показують ступінь розвиненості когнітивного і мовного кодів, і ознакою 

професійної приналежності матері (Т=0,3; К=0,4). Зв'язок з ознакою професійної 

приналежності батька є більш слабким (Т=0,2; К=0,35, відповідно). Зазначимо, що 

останні показники навряд чи можна вважати надійними, оскільки більш ніж у 

чверті випадків (26,1% всіх опитаних) професія батька залишилася невідомою. 

Результати опитування батьків і педагогів показали, що в переважній більшості 

випадків саме мати є головним і найактивнішим агентом первинної соціалізації 

дитини (агентом первинної педагогічної праці). Отже для перевірки нашої 

                                                           
40 «Т» і «К» − коефіцієнти Чупрова і Крамера (відповідно), що показують силу зв'язку між 

ознаками. Чим ближчими є значення «Т» і «К» до 0, тим більш слабкий спостерігається є 

зв'язок. І навпаки, чим ближчими є «Т» і «К» до 1, тим більш сильний спостерігається зв'язок.  
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гіпотези про існування зв'язку між соціальним походженням дитини і ступенем 

розвиненості її когнітивного і мовного кодів ми використовували шкалу 

професійної приналежність матері.  

З метою більш глибокого аналізу за основною шкалою професійної 

приналежності матері (яка спочатку мала вигляд відкритого питання, а потім була 

перетворена на номінальну ознаку), нами була побудована додаткова порядкова 

ознака, ранжирувана за принципом класової схеми Дж. Голдторпа (в значно 

спрощеному її варіанті). Шкала включила 4 ранги, умовно позначені як:  

(1) «VIP−клас» (власники бізнесу і управлінці вищої ланки); (2) «інтелігенція-

фахівці» (працівники розумової праці: вчені, педагоги, юристи та подібні, а також 

службовці вищої ланки, лікарі, представники творчих професій); (3) «дрібні 

службовці» (у тому числі, бухгалтери, працівники пошти, медичні сестри та 

подібні); (4) «робітники і обслуговуючий персонал» (у тому числі, продавці, 

реалізатори, перукарі, листоноші тощо). З підключенням нової ознаки був 

проведений кореляційний аналіз, який показав наявність помітного прямого 

зв'язку між професійною приналежністю матері і ступенем розвиненості 

когнітивного коду її дитини (коефіцієнти рангової кореляції
41

 перевищили 

значення r=0,5). Іншими словами, чим нижчим є професійно-класовий статус 

матері − тим менш розвиненим є когнітивний код дитини. У випадку з мовним 

кодом зв'язок був більш слабким (коефіцієнти рангової кореляції Пірсона  

і Спірмена, відповідно − 0,3 і 0,35).  

Факторний аналіз дозволив у всьому просторі ознак виділити три найбільш 

помітні «вузли» ознак, пов'язаних між собою. Перший, найбільш міцний «вузол», 

утворений ознаками, що відображають ступінь розвиненості когнітивного  

і мовного кодів (відповідні факторні навантаження − r=0,8 та r=0,7), професійну 

приналежність матері (r=0,7) і показники успішності дитини (r=0,5). Другий 

«вузол» представлений ознаками освіти батьків (r=0,8), ступеня строгості 

                                                           
41

 У даному випадку маються на увазі коефіцієнти рангової кореляції (r) Пірсона і 

Спірмена, що показують силу і напрям зв'язку між ознаками. Чим ближчим є r  до 0, тим більш 

слабким є зв'язок між ознаками;  r  прагне до -1 в разі сильного зворотного зв'язку;  r  прагне до 

1 в разі сильної прямого зв'язку.  
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педагога (r=0,5) і успішності дитини (r=0,2). Третій «вузол» утворений ознаками, 

що відображають соціально-демографічний склад сім'ї піддослідного (якою  

за порядком дитиною в сім’ї він є (r=0,5), матеріальне становище (r=0,6) і склад 

сім'ї (повна/неповна) (r=0,5)), ступінь розвиненості когнітивного коду (r=0,5).  

Результати факторного аналізу отримали наступну інтерпретацію. По-

перше, показники ступеня розвиненості як когнітивного, так і мовного кодів, 

найтісніше корелюють між собою і з професійною приналежністю матері. Дещо 

слабкішим є зв’язок з показниками успішності дитини. У свою чергу, показники 

успішності дитини пов'язані з рівнем освіти батьків і характером вторинної 

педагогічної праці. Ступінь розвиненості когнітивного коду також пов'язаний з 

матеріальним становищем і складом сім'ї, хоча цей зв'язок є набагато слабшим, 

ніж у випадку з професійною приналежністю матері.  

Кореляційний та факторний аналіз підтвердили гіпотезу про наявність 

зв'язку між соціальним походженням і ступенем розвиненості когнітивного і 

мовного кодів. Однак ми вирішили поглибити цей висновок. З опорою на 

результати факторного аналізу, за ознакою соціально-професійної приналежності 

матері (як найбільш активного і найвпливовішого агента соціалізації, про що 

свідчать дані одномірного розподілу), за допомогою фільтрів, нами були виділені 

чотири кластери, назви яких відповідають назвам альтернатив побудованої нами 

додаткової ознаки: (1) «VIP-клас» (n=30); (2) «інтелігенція-фахівці» (n=76);  

(3) «дрібні службовці» (n=121); (4) «робітники та обслуговуючий персонал» 

(n=175). Розміри  груп  значно  відрізняються, але в цілому відбивають загальну 

картину розподілу населення України за професійним статусом.  

Перш за все опишемо деякі, найбільш помітні, розбіжності по кожному  

з кластерів, які не стосуються безпосередньо висунутої нами гіпотези. Перша 

виразна розбіжність простежується за ознакою освіти батьків. Найбільш 

«освіченою» є група «інтелігенції-фахівців», частка матерів і батьків, які мають 

вищу освіту, тут становить 94,7 та 73,9 %%, відповідно. На другому місці за 

рівнем освіти − батьки, які є власниками великого бізнесу і управлінцями вищої 

ланки. Серед матерів цієї групи частка осіб, які мають вищу освіту, становить 
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86,7%, а серед їхніх чоловіків − 53,3%. У групі службовців 66,9% матерів і 53,9% 

батьків точно мають вищу освіту. Частка таких у групі робітників  

і обслуговуючого персоналу є порівняно невеликою: близько третини матерів  

і батьків мають вищу освіту (30,3 та 27,4 %%, відповідно).  

Найбільш строгими і вимогливими до своїх дітей є представники  

«VIP-класу» (10%; в інших групах частка таких не перевищує 5%). У той же час, в 

рамках цієї групи порівняно великою є і частка тих батьків, які схильні балувати 

своїх дітей (16,7%). Аналогічна частка трохи вище тільки у представників групи 

«інтелігенції-фахівців» (17,1%). Можливо, саме із завищеною вимогливістю 

пов'язаний той факт, що у дітей власників великого бізнесу і управлінців вищої 

ланки найвищі показники успішності. У 40% випадків ці показники були оцінені 

педагогами вище середніх. Найнижчі показники − у дітей робітників  

і обслуговуючого персоналу (23,4% − оцінені вище середнього). Однак якщо 

прив'язувати цей висновок до міркувань про ступінь розвиненості когнітивного  

і мовного кодів, необхідно відзначити, що зв'язок між цими ознаками вельми 

слабкий (коефіцієнти Чупрова і Крамера ледь перевищують значення 0,1 (щодо 

когнітивного коду) та 0,2 (щодо мовного коду), принаймні, на самому старті 

освітнього шляху. Аналогічний висновок можна зробити щодо зв'язку ступеня 

розвиненості кодів і матеріального становища сім'ї, а точніше − цей зв'язок є дуже 

слабким, а відповідний коефіцієнт не перевищує 0,12. 

Дещо інша тенденція простежується в розподілах за ознакою відвідуваності 

дітьми гуртків та секцій. Найбільш активно їх відвідують діти представників 

«VIP-класу» (близько 40% всіх дітей в групі). Серед дітей службовців таких 

близько 30%, серед дітей «інтелігенції-фахівців» − близько 20% і найменшою є 

частка таких у групі робітників і обслуговуючого персоналу − близько 17%. Слід 

зазначити, що в групі дітей «VIP-класу» частка тих, хто займається творчими 

видами діяльності (образотворче мистецтво, музика, акторська майстерність та 

ін.), як мінімум в два рази, перевищує аналогічні показники по інших групах  

і становить 20%. Можливо, така активність представників «VIP-класу» пов'язана з 

усвідомленням необхідності додаткових занять для всебічного розвитку дитини  
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і браком часу на те, щоб займатися цим особисто, в силу специфіки професійної 

детальності. Матеріальне становище представників «VIP-класу» дозволяє 

виділяти необхідні кошти на гуртки, секції, заняття з репетитором та інше, чого не 

можуть собі дозволити представники низькостатусних груп. Можливо, за рахунок 

такої активності представників «VIP-класу», частково компенсується недолік їх 

особистого спілкування з дітьми, що позитивно позначається на ступені 

розвиненості кодів дітей (див. Табл. 1). 

Таблиця 1  

Ступінь розвиненості когнітивного і мовного кодів залежно від соціально-

статусних характеристик її батьків 
 

Когнітивний код (у % за кожною групою) 
Ранг Ступінь розвиненості «VIP-

клас» 

(n1=30) 

«Інтелігенція-

фахівці» 

(n2=76) 

Службовці 

дрібні 

(n3=121) 

Робочі  та 

обслуг. перс. 

(n4=175) 

1 Розширений 40,0 47,4 25,6 9,1 

2 Прагне  

до розширеного  

46,7 31,6 13,2 6,3 

3 Прагне  

до обмеженого 

3,3 3,9 33,9 23,4 

4 Обмежений 10,0 17,1 27,3 61,1 

Мовний код (у % за кожною групою) 

1 Дуже розвинений 23,3 30,3 9,9 3,4 

2 Досить розвинений 
(в межах нормы для 

детей віком 5-6 р.) 

 

60,0 

 

55,3 

 

57,0 

 

45,7 

3 Слабо розвинений 13,3 6,6 27,3 32,6 

4 Обмежений 3,3 7,9 5,8 18,3 

 

Найбільша частка дітей-лідерів і прагнучих до лідерства − в групі 

«інтелігенції-фахівців» (32,9%). Хоча ненабагато меншою є частка таких в групі 

власників великого бізнесу і управлінців вищої ланки (30%). Помітно 

відрізняються аналогічні показники в двох інших групах: у групі службовців − 

25,1%, а робітників і обслуговуючого персоналу − 22,3%. Не маємо достатніх 

аргументів для переконливого обґрунтування конфігурації даних в цьому 

розподілі, однак можна припустити, що такий розподіл пов’язаний з помітними 

відмінностями в умовах первинної соціалізації та комунікації в сім'ях, що 
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представляють різні соціально-професійні, соціально-класові групи. Це 

припущення частково підтверджується тим фактом, що за результатами нашого 

дослідження показники комунікабельності є значно вищими у дітей «інтелігенції-

фахівців» (як працівників розумової праці). У той час як діти робітників  

і обслуговуючого персоналу більш схильні проявляти фізичну активність.  

І, нарешті, найвиразніші відмінності по виділених нами чотирьох групах 

стосуються саме ступеня розвиненості кодів. 

Міжгрупові відмінності в ступенях розвиненості кодів вражають. Як і 

очікувалося відповідно до нашої гіпотези, найбільш «виграють» у цьому 

відношенні діти інтелігенції-фахівців (працівників розумової праці). Частка дітей  

з розширеним когнітивним кодом і дуже розвиненим мовним є не просто 

найвищою, а в 5 і 10 разів, відповідно, перебільшує аналогічні показники в групі 

робітників і обслуговуючого персоналу (зайнятих переважно фізичною працею). 

Роблячи висновок щодо факторів формування кодів, відзначимо, що ані 

матеріальне становище сім'ї, ані її якісний і кількісний склад, ані будь-які інші 

соціально-демографічні характеристики, пов'язані з соціальним походженням, які 

в нашому розумінні є аскриптивними, не справляють такого сильного впливу,  

як рід і вид професійної діяльності, а також освіта батьків, зокрема матері. 

Кластерний і подальший кореляційний аналіз дозволили намітити тенденції 

зміни кодів під дією вторинного педагогічного впливу (ВПВ), в результаті 

вторинної педагогічної праці (ВПП), агентами якої є педагоги (вихователі  

і вчителі). В даному випадку ми визначаємо тільки тенденції, оскільки 

спостережуваний зв'язок є слабким, що загалом є нормальним, оскільки зміна 

ступеня складності коду − процес досить тривалий, а з урахуванням віку наших 

респондентів, цей процес для них тільки-но розпочався. Ми піддавали перевірці 

гіпотезу про наявність зв'язку між типом коду і специфікою ВПВ (ВПП).  

Під специфікою вторинної педагогічної праці ми розуміли, насамперед, 

авторитарність/демократичність педагога, що виражається в ступені його 

строгості. За результатами спостереження за роботою і спілкуванням педагогів з 

дітьми, а також з опорою на результати проведених з ними індивідуальних 
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інтерв'ю (про їхній стиль роботи з дітьми, застосовувані на практиці педагогічні 

прийоми і методи навчання, виховання тощо), всі педагоги були поділені нами на 

типи за ступенем строгості (критерії поділу були описані вище): 1) «дуже 

строгий» (авторитарний стиль); 2) «помірно строгий» (демократичний стиль);  

3) «нестрогий» («м’який» стиль); 4) «невизначений» (байдужий стиль або 

відсутність певного стилю).  

Гіпотетично, між ознаками, що відображають ступінь складності та 

розвиненості когнітивного і мовного кодів, а також ступенем строгості педагога 

має бути зв'язок, причому зворотний. Зокрема в нашому випадку, з огляду на 

напрямок ранжування шкал, це могло б означати наступне: чим суворішим є 

вторинний педагогічний вплив, тим більш обмеженими є коди. Однак вірогідність 

сильного зв'язку є низькою, з урахуванням короткостроковості перебування 

більшості дітей-респондентів під дією вторинного педагогічного впливу. 

Теоретично, чим довшим є період педагогічного впливу − тим сильнішою є його 

дія на процес розвитку когнітивного і мовного кодів. У результаті ми впевнилися, 

що зв'язок між ознаками «ступінь строгості педагога» і «ступінь розвиненості 

коду» існує , про що свідчать і результати факторного аналізу, наведені вище. 

Утім, коефіцієнти кореляції є низькими. Їх значення свідчать про слабкий зв'язок   

(r = −0,2). Власне в  нашому випадку, з урахуванням напрямку ранжирування 

шкал, це могло б означати наступне: чим суворішим є педагог, тим більш 

простими і обмеженими є коди його вихованців. Дане  припущення змусило нас 

зробити  більш  глибокий  аналіз. Попередньо проведене пілотажне дослідження 

показало, що при приблизно рівній чисельності вихованців «дуже строгих» 

(авторитарних) і «помірно строгих» (демократичних) педагогів, кількість носіїв 

складного когнітивного коду серед вихованців перших є майже в два рази 

меншою за долю таких серед вихованців других. На жаль, емпіричні розподіли, 

отримання нами за цими двома групами, майже в два рази відрізнялися за своєю 

кількістю, що виключило  можливість будь-яких порівнянь. Ми знайшли інший 

спосіб перевірки припущення  про те, що стиль роботи педагога (особливості його 
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педагогічної праці) впливає на перспективи ускладнення та розвитку когнітивних 

і мовних кодів, сформованих попередньою педагогічною працею (матері).  

Перевірити це припущення можна, якщо порівняти дані за двома масивами: 

(1) дітей дошкільного віку і першокласників і (2) дітей, які навчаються вже другий 

рік, тобто тих, що знаходяться під педагогічним впливом більш довгий час. Для 

того, щоб уможливити порівняльний аналіз, по-перше, з використанням тих самих 

методів,  ми  провели опитування 154 учнів других класів і 6 педагогів
42

, які є 

класними керівниками в цих класах. По-друге, для порівняння ми взяли масив 

даних, отриманих за результатами першого етапу пілотажного дослідження, 

оскільки за обсягом вибіркової сукупності він більш підходив для порівняльного 

аналізу (n=165; об'єкт − дошкільнята та першокласники). Порівняльний аналіз 

показав ослаблення зв'язку між ступенем складності когнітивного коду  

і професією матері − з Т=0,4 (дошкільнята та учні 1-x класів) до Т=0,3 (учні 2-х 

класів). Аналогічна тенденція послаблення зв'язку спостерігається також між 

ознаками когнітивного коду дітей і освітою їх матерів (з Т=0,3 до Т=0,2, 

відповідно). Значення  λ-Гудмана, які показують силу впливу професії матері на 

ступінь складності  когнітивного  коду, свідчать, що до кінця першого семестру 

другого класу ця сила, хоча і не набагато, але все ж таки послаблюється (з λ=0,21 

до λ=0,16). До кінця першого семестру другого класу дещо зростає сила зв'язку 

між ступенем строгості педагогів і ступенем складності та розвиненості 

когнітивних і мовних кодів їх вихованців (Т=0,2, у порівнянні з Т=0,1 − в групі 

дошкільнят і першокласників). Отже, можна припустити, що в групі вихованців 

більш строгого педагога частка дітей зі складним когнітивним кодом буде 

меншою, ніж у групі вихованців більш демократичного педагога. Подальший 

аналіз підтвердив це припущення, про що свідчать дані таблиці, наведеної нижче 

(див. Табл. 2).  

 

                                                           
42 Харків, 2013 р.;  вибірка  проста, квотна  (за статтю); n1=154 (діти 7−8  років  − учні  2-х 

класів  загальноосвітніх шкіл); n2=6 (вчителі 2-х класів).  
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Таблиця 2 

Розподіл дітей за ступенем складності когнітивного і розвиненості 

мовного кодів, в залежності від ступеня строгості 

педагога (учні 2-х класів; n=154) 
№ 

 

Ступені складності  

та розвиненості 

Вихованці дуже строгого 

(авторитарного) педагога 

(n1=54; % до всіх 

опитаних у групі)
 43

 

Вихованці в міру 

строгого (демократичн.) 

педагога (n2=40; % до 

всіх опитаних у групі) 

 Когнітивний код 

1 Складний 11,1 35,0 

2 Скоріше складний 33,3 35,0 

3 Скоріше простий 18,5 15,0 

4 Простий 37,0 15,0 

 Мовний код 

1 Дуже розвинений 3,7 15,0 

2 Досить розвинений  

(у межах норми для 

дітей зазначеного віку) 

51,8 75,0 

3 Слабо розвинений 37,0 10,0 

4 Обмежений 7,4 00,0 (!) 
 

Спираючись на результати  порівняльного аналізу, можна зробити наступні 

висновки: по-перше, в групах вихованців  авторитарних педагогів частка дітей зі 

складними когнітивними і дуже розвиненими мовними кодами приблизно в 3 та 5 

разів (відповідно) є меншою, ніж у групах вихованців більш демократичних 

педагогів (що видно з таблиці); по-друге, з плином часу цей розрив збільшується, 

що відбувається, скоріше за все, у зв'язку зі збільшенням періоду перебування під 

вторинним педагогічним впливом, адже в групі дошкільнят і першокласників він 

становив 2−3 рази; по-третє, в групі вихованців демократичних педагогів 

спостерігається послаблення сили зв'язку між ознаками соціального походження  

і ступеня розвиненості когнітивного коду (Т=0,31). У групі вихованців 

авторитарних педагогів сила такого зв'язку − 0,41. 

І ще один важливий висновок: як і очікувалося, спостерігається помірний 

зв'язок між ступенями складності та розвиненості когнітивного і мовного кодів 

                                                           
43

 Згідно із загальноприйнятими правилами опису соціологічних даних, якщо обсяг 

вибіркової сукупності не перевищує 10 людей, дані представляються в абсолютних частотах. 

Незважаючи на те, що обсяги підвибірок n1 і n2 є меншими за 100, результати одномірних 

розподілів за ними представлені у відносних частотах (%%) для зручності порівняння і 

наочності відмінностей, оскільки n1≠n2. 
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(r=0,55). Більш високий ступінь розвиненості мовного коду певною мірою 

обумовлює ступінь складності когнітивного (λ=0,2). Отже, можна припустити,  

що мовні практики тих, хто навчається, визначають їх схеми мислення,  

а  педагогічні  мовні  (як варіант − дискурсивні) практики можуть стати засобом 

розвитку, розширення, підвищення складності цих схем, накопичення 

(потужності) когнітивного  ресурсу.  

На закінчення підкреслимо, що дослідження когнітивного ресурсу дозволяє 

вийти за рамки психології і зробити важливі соціологічні висновки про 

взаємозв'язок соціального походження, освіти і соціальної нерівності, виявити 

глибинні фактори відтворення і закріплення соціальної нерівності через освіту, 

яка для багатьох сьогодні є не соціальним ліфтом, «ескалатором» в світле 

майбутнє (як це має бути), а «слизькою гіркою», ступивши на яку, шанси 

піднятися вгору без опори на батьків і їх соціальний статус мізерно малі. Хоча, 

освіта покликана вирівнювати ці шанси, незалежно від соціального походження. 

Виявлення  прихованих «медіаторів» процесу відтворення соціальної нерівності 

через освіту, таких, як, наприклад, когнітивний ресурс, виводить на проблематику 

педагогічного дискурсу і неявної педагогіки (прихованої навчальної програми), 

дослідження яких, на нашу думку, дозволить вийти на рівень конкретних заходів 

− організації та структурування освітніх практик та дискурсу, коригування 

програм і методів навчання з орієнтацією на когнітивне і мовне «підтягування» 

дітей, чий соціальний досвід привів до того, що вони цього потребують для 

подальшого просування  вгору по освітніх і, згодом, по соціальних сходах.  

 

3.2.2. Обумовленість взаємозв'язку успіхів в освіті та соціального 

походження специфікою освітнього дискурсу  

 

На сторінках цієї дисертації ми вже неодноразово писали про те,  

що найважливішим інструментом якісних змін в освіті є освітній (особливо, 

педагогічний) дискурс. Незважаючи на це, питання, пов'язані з емпіричним 

дослідженням специфіки освітнього дискурсу на сьогоднішній день залишаються 
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недостатньо опрацьованими. Хоча, з соціологічної точки зору, такі та подібні їм 

дослідження можуть бути вельми продуктивними щодо виявлення прихованих 

медіаторів відтворення соціальної нерівності через освіту.  

Стисло викладемо деякі теоретичні положення, які виступили в якості 

теоретико-методологічної основи дослідження, результати якого будуть описані  

в даному підрозділі. По-перше, поняття дискурсу і мови є дуже близькими за 

змістом, але у понятті дискурсу розкривається здатність мови впливати на 

соціальну реальність, змінювати її. За допомогою дискурсу здійснюється 

моделювання соціальної реальності для індивіда у його свідомості, відбувається  

її реконструкція, що знаходить вираження в індивідуальних практиках та 

зрештою має реальні соціальні наслідки. По-друге, спостерігається наявність 

зв'язку між ступенем оволодіння офіційною мовою (тобто тією, що має 

привілейований статус в державі) і можливостями накопичення матеріального і 

символічного капіталу. Цей зв'язок полягає в тому, що, як правило, тільки ті 

індивіди і групи, які є носіями коду офіційної, легітимної мови і з легкістю 

оперують її поняттями та символами, можуть досягати більш високих (аж до 

найвищих) позицій у соціальному просторі. По-третє, існує два основні шляхи 

освоєння легітимної мови: 1) звикання в результаті тривалого контакту з нею;  

2) спеціальне навчання її експліцитним правилам. Отже, дві основні інстанції, що 

формують компетенцію володіння офіційною мовою, − це сім'я та навчальний 

заклад. По-четверте, зокрема на думку П. Бурдьє і деяких інших учених, в 

процесі вироблення і легітимації офіційної мови вирішальну роль відіграє саме 

освіта (особливо − шкільна), а засобом її легітимації та поширення є освітній 

дискурс (особливо − педагогічний).  

Б. Бернстайн, П. Бурдьє та інші вчені зазначають, що педагог завжди 

несвідомо використовує певні «соціальні знаки» («правильність» мови,  

її акцент, тон, манеру тощо). Ці «соціальні знаки» в освітньому середовищі 

свідчать про правильність володіння мовою. Якщо тим, хто навчається, вдається 

зрозуміти ці знаки, влучно і доречно їх використовувати, можна вважати, що вони 

«засвоїли правила гри». Різні соціальні групи мають «свої» системи таких знаків, 
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кожна з яких більшою чи меншою мірою збігається або не збігається з системою 

знаків освіти, освітнього, зокрема, педагогічного дискурсу. Якщо диференціювати 

суспільство на групи за соціально-класовою ознакою, можна констатувати, що  

ті з них, які належать (як і педагоги), до групи «працівників розумової праці» 

(«інтелектуалів», «інтелігенції» та подібних), використовують дуже схожі на 

освітню знакові системи, що забезпечують комунікацію. Чого не можна сказати 

про групу «працівників фізичної (ручної) праці». Тому дітям, які є вихідцями з 

сімей «інтелігенції», набагато легше дається навчання, ніж вихідцям з сімей 

«робочих». Для перших мова педагога є більш зрозумілою, вони набагато швидше 

засвоюють «правила гри», тобто способи вживання мови.  

Цей висновок не є підсумком чистого теоретизування, він був 

сформульований на основі результатів досліджень, проведених П. Бурдьє. Вченим 

використовувався цікавий і незвичайний, принаймні, для соціології, метод, 

умовно названий нами, як метод «Слів-пасток». Суть даного методу полягала в 

наступному: групі респондентів, що складалася зі студентів, пропонувався ряд 

термінів. Перелік термінів включав в себе як знайомі і зрозумілі всім і кожному 

слова, так і незнайомі, а також ті, яких взагалі не існує. Перед респондентами 

ставилося завдання: без словника та інших «підручних засобів» дати визначення 

кожному терміну.  

Гіпотетично, респонденти «з літературним ставленням до мови» (тобто 

«пристосовані» до швидкого засвоєння «правил гри», освітнього дискурсу) 

обов'язково повинні були зробити спробу інтерпретації навіть незрозумілих  

і неіснуючих термінів. П. Бурдьє в результаті такого дослідження, були зроблені 

наступні висновки [52, с. 111]: (1) респонденти з «блискучим» освітнім минулим 

(відмінники навчання, володарі похвальних грамот тощо), здебільшого, не 

коливаються у визначенні слів-пасток; ця «привілейована» категорія респондентів 

дає більше зв'язних, багатослівних визначень незрозумілим термінам (які, хоч і 

нічого не означають, але обов'язково викликають які-небудь асоціації); вільне 

володіння мовою, коли воно супроводжується впевненістю в собі, пов'язаною з 

приналежністю до привілейованої категорії, часом доходить до безцеремонності; 
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(2) респонденти, які є вихідцями з нижчих верств, як правило, не мають якісної 

середньої освіти і демонструють приклад «вимушено невимушеної» мови (у той 

час, як у вихідців з вищих верств вона є «природно невимушеною»). 

У розумінні П. Бурдьє і Ж.-К. Пассерона, вимушена та природна 

невимушеність − це два протилежних типи ставлення до мови, що співвідносяться 

з протилежністю двох способів придбання мовних навичок, які практикуються  

в різних соціально-класових групах. Проте вчені не дали ніяких пояснень щодо 

того, які визначення респондентів слід відносити до «природно невимушених»,  

а які − до «вимушено невимушених», тобто критерії диференціації визначень не 

були конкретизовані. Утім, сама ідея такого дослідження нам здалася вельми 

цікавою. Якщо особливості мови, які відображають особливості мислення, 

пов'язані з соціальним походженням людини, і такий зв'язок впливає на її освітні 

успіхи, можна припустити, що вихідці з різних соціальних верств (соціально-

класових груп), скоріше за все, будуть відрізнятися своїми успіхами в освіті,  

що знайде відображення в тому, як саме вони визначають ті чи інші терміни.  

Спираючись на досвід західних учених, ми виділили дві великі соціальні 

(соціально-класові) групи, які помітно відрізняються своїм ставленням до мови та 

правилами її вживання: «працівники інтелектуальної (розумової) праці»  

та «працівники фізичної (ручної) праці». Гіпотетично, діти, вихідці з сімей,  

що належать до першої групи, мають демонструвати «природну невимушеність»  

у визначенні термінів, в той час як вихідці з сімей, що належать до другої групи − 

«вимушену невимушеність».  

Нами були виділені наступні критерії віднесення до першого або другого 

типу невимушеності: а) кількість часу, витраченого на визначення термінів;  

б) наукоподібність/буденність запропонованих визначень; в) багатослівність/ 

небагатослівність і зв'язаність/незв'язність слів у визначеннях. Про природну 

невимушеність свідчить порівняно невелика кількість часу, наукоподібність, 

багатослівність і зв'язність визначень, в той час, як вимушена невимушеність 

характеризується прямо протилежними ознаками.  
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Після того, як тип використання мови ідентифіковано, необхідно уточнити 

інформацію про успішність випробуваного і про те, вихідцем з якої (з двох 

позначених вище) соціальних груп він є. Якщо виявиться, що, наприклад, вихідці  

з сімей працівників інтелектуальної (розумової) праці в переважній більшості 

випадків є успішними у навчанні (як у минулому, так і на цей час) і демонструють 

природно невимушений («літературний») тип використання мови, гіпотезу про 

існування взаємозв'язку між соціальним походженням, шкільними успіхами  

і мовними особливостями вираження думок буде підтверджено.  

Описаний вище метод дослідження є якісним, оскільки націлений  

на отримання глибинної інформації, пов'язаної з вивченням передумов 

формування установок на розуміння соціальної реальності, мотивів дії. Отже, як і 

будь-який якісний метод, він не потребує великої вибірки. Було опитано 25 

студентів III−V курсів. Перед випробовуваними ставилося завдання письмово 

дати визначення 5 запропонованим їх увазі термінам і окремо вказати (приблизно, 

за 5-бальною шкалою) середній бал успішності в школі, а також соціально-

професійний статус (освіта, спеціальність, професія) батьків. На процедуру 

визначення понять відводилося 20 хвилин.  

Приступаючи до аналізу зібраних даних, ми відчували побоювання щодо 

того, чи зможемо чітко ідентифікувати тип використання мови як «природно 

невимушений» або «вимушено невимушений» за позначеними вище критеріями. 

Виявилося, що в переважній більшості випадків тип можна було ідентифікувати 

без особливих сумнівів (за винятком двох випадків).  

За результатами аналізу даних, сім респондентів були віднесені нами  

до носіїв природно невимушеного типу використання мови і шістнадцять −  

до носіїв вимушено невимушеного. Двох респондентів нам не вдалося 

ідентифікувати за типом, їхні відповіді при обробці даних не враховувалися.  

Респонденти з групи носіїв природно невимушеного типу витратили на 

виконання завдання не більше семи хвилин. У цій групі троє − «відмінники»  

як у школі, так і у ВНЗ, а четверо мали середній бал шкільної успішності вище  
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за «4». Переважна більшість з них брали участь у предметних олімпіадах, деякі 

мають нагороди та грамоти за призові місця.  

В абсолютній більшості випадків матері респондентів, що 

продемонстрували природно невимушений тип використання мови, мають вищу 

освіту і за професійною приналежністю є «працівниками інтелектуальної праці» 

(вихователь, учитель, викладач, режисер, економіст). Що стосується батьків, 

переважна більшість має вищу освіту, а професії чотирьох з них можна віднести 

до різновидів розумової праці (педагог, еколог, агроном, бухгалтер). Двоє  

з батьків є приватними підприємцями (рід занять невідомий) з вищою освітою  

і тільки один батько не має вищої освіти і працює охоронцем.  

Друга група респондентів, що продемонстрували вимушено невимушений 

тип використання мови, за чисельністю більш ніж у два рази перевищила першу. 

Переважна більшість представників цієї групи, витратила на розв’язання 

поставленого завдання більше семи хвилин, а деяким не вистачило і двадцяти. 

Виняток склали ті з них, які ставили прочерки замість потрібних визначень або 

бездумно писали «не знаю», щоб швидше звільнитися і покинути аудиторію. 

Абсолютна більшість респондентів, які потрапили до цієї групи, має середній бал 

успішності в школі нижче за «4». У п'ятнадцяти (з шістнадцяти) піддослідних ані 

мати, ані батько не мають вищої освіти і не є «працівниками інтелектуальної 

праці» (продавець, кондитер, кухар, швачка, домогосподарка, перукар, 

будівельник, шахтар, охоронець, водій, безробітний). Тільки один випадок склав 

виключення (мати − вчитель з вищою освітою). Підкреслимо, що відповіді 

багатьох студентів з групи респондентів, які продемонстрували вимушено 

невимушений тип використання мови, можна охарактеризувати, скоріше, як 

«вимушені», оскільки вони навіть не намагалися «наслідувати» освітнього 

дискурсу (писали «не знаю» замість визначень або визначали термін одним 

словом без будь-яких додаткових пояснень). По суті, реальних «вимушено 

невимушених» виявилося лише троє. І всі троє − успішні студенти (хоча і не дуже 

успішні колишні учні). Решта респондентів, чиї відповіді були скоріше 
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«вимушеними», ніж «вимушено невимушеними», не є успішними студентами, 

середній бал їх успішності в школі був ближчим до «3».  

В цілому, результати дослідження підтвердили гіпотезу про існування 

взаємозв'язку між соціальним походженням, шкільними успіхами і мовними 

(лінгвістичними) особливостями вираження думок. Вихідці з сімей «працівників 

інтелектуальної праці» та/або «інтелігенції», володіють мовним кодом, 

«спорідненим» з освітнім, зокрема, педагогічним дискурсом. Вони з легкістю і без 

сорому викладають свої думки, не турбуючись про те, що їх не зрозуміють, 

розкритикують, оскільки добре розуміють і «відчувають» мову педагога,  

а відповідні правила використання мови засвоїли ще в процесі первинної 

соціалізації, в результаті первинної педагогічної праці (батьків). Вихідці з сімей 

«працівників фізичної праці» (точніше, будь-якої неінтелектуальної), «не 

налаштовані» на педагогічний дискурс і складну мову освіти в цілому. Можливо, 

саме тому навчання в школі їм давалася більш складно, про що свідчать середні  

і нижче за середні показники шкільної успішності. Однак той факт, що серед 

респондентів, що не відрізняються особливими успіхами в школі, чиї батьки не 

мають вищої освіти і професії, пов'язаної з розумовою діяльністю, все ж таки,  

є успішні студенти, свідчить про те, що процес відтворення соціальної нерівності 

за аскриптивною ознакою (за соціальним походженням) іноді «дає збій».  

За результатами проведеного дослідження неможливо визначити причин цього 

збою: чи то студенти занадто уважні, старанні, цілеспрямовані, чи то педагоги 

занадто досвідчені та є професіоналами своєї справи, а може і те, й інше. 

Очевидним є одне − ситуація постійного відтворення нерівності за ознакою 

соціального походження може бути порушена, що дає шанс всій системі освіти 

стати більш «справедливою»
44

. Враховуючи аргументи західних вчених на 

користь того, що суть проблеми відтворення нерівності криється саме в 

                                                           
44 Оцінка фактів суспільного життя як справедливих/несправедливих базується на 

зіставленні потреб та інтересів людей зі ступенем задоволення цих потреб та інтересів, а також 

на зіставленні реалій життя з їх соціальними ідеалами, закріпленими, наприклад, в конституції 

держави. Чим більшим є ступінь збігу реалій з ідеалами, тим менш гостро стоїть проблема 

соціальної справедливості.  
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складності мови освіти і, зокрема, в специфіці педагогічного дискурсу, можна 

висунути припущення, що якраз за допомогою педагогічного дискурсу (особливої 

його організації та структурування) цю проблему можна розв’язати. 

Підтвердження або спростування цього припущення вимагає додаткових 

досліджень.  

 

3.2.3. Аналіз контекстуального змісту освітнього дискурсу як смислів  

та ідей, що впроваджуються у свідомість тих, хто навчається, в процесі 

засвоєння експертної культури 

 

Як стверджує М. Фуко: «Кожен дискурс таїть у собі здатність сказати щось 

інше, ніж те, про що він говорить…» [390, с. 58]. Дане твердження, з нашої точки 

зору, потребує перевірки та поглибленого аналізу освітнього дискурсу.  

Термін «дискурс» може трактуватися двояко: а) як особливе використання 

мови, форма соціальної практики (дискурс молоді, дискурс вчених та подібні)  

(за Р. Роджерсом); б) як положення дискурсу в тексті − його текстуальна «доля», 

що керує сприйняттям читача (слухача) і справляє на нього свій програмуючий 

вплив [291, с. 20−21]. Згідно з нашою інтерпретацією, освітній  дискурс − складне 

символічне утворення, яке складається з кодів, фреймів сценаріїв, установок, 

соціальних репрезентацій, що відображають відносини влади/підпорядкування, 

солідарності/суперництва та інших форм соціальної взаємодії, що організують 

спілкування і розуміння в контексті ціннісно-смислової комунікації між 

учасниками освітнього процесу. Можна виділити, як мінімум, три форми 

освітнього дискурсу: аудиторний, дисциплінарний, педагогічний дискурси.  

У філології існує таке поняття, як «контекстуальний зміст дискурсу»,  

представлений смислами та ідеями, на формування (або трансляцію) яких 

спрямований дискурс. Очікується, що ці смисли та ідеї затримаються у свідомості 

«слухачів» під впливом дискурсу. Отже, на наш погляд, емпіричне дослідження 

освітнього дискурсу має бути націленим на визначення його контекстуального 
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змісту − тих смислів та ідей, які впроваджуються у свідомість тих, хто навчається, 

що спричиняє певні ефекти, на мікрорівні соціальної взаємодії.  

Кожна освітня дисципліна, кожен навчальний предмет мають свою мову  

і «голос» (особливий понятійний апарат), свою історію, своїх «героїв». В них,  

як у знаковій системі, можна виділити певні центральні або вузлові точки, які 

грають роль привілейованих знаків, навколо яких упорядковуються і набувають 

свого значення інші знаки. Наприклад, в дисциплінарному дискурсі соціології 

такою вузловою точкою є поняття «суспільство». Навколо нього кристалізуються 

знаки на кшталт наступних: «соціальні інститути», «соціальні групи», «соціальна 

взаємодія» та інші. На мові цих знаків, що складають дискурсивні практики, той, 

хто навчає, передає повідомлення (інформацію) тим, хто навчається. Так 

здійснюється передача «привілейованих знаків» від того, хто навчає, до тих, хто 

навчається. Разом з ними передаються певні установки на смисли, на розуміння 

соціальної реальності, що відтворюється в цих смислах. Іншими словами, 

смислові вузли освітнього дискурсу утворюються ключовими поняттями. Саме 

поняття складають картину світу будь-якої людини, впливають на її світовідчуття, 

формують бачення самої себе в цьому світі, свого місця в ньому по відношенню 

до інших людей і подій. Тривалий і частий «контакт» з певним понятійним 

апаратом, засвоєння і закріплення у свідомості смислів тих чи інших понять  

не проходить безслідно для індивіда, тягне за собою зміну картини світу, 

установок на розуміння реальності (як передумов для тих чи інших дій).  

Лексика будь-якої наукової (освітньої, навчальної) дисципліни є вельми 

оригінальною, вона включає безліч специфічних термінів, що відносяться  

до словнику тієї чи іншої дисципліни, які або взагалі не використовуються  

в повсякденній мові, або використовуються з більш-менш суттєвими 

спотвореннями (спрощеннями) смислу. Тільки в тому випадку, коли людина 

тривалий час була занурена в експертну культуру дисципліни, можна припустити, 

що сталося більш-менш повне розуміння, рефлексія її ключових понять, що тягне 

за собою ланцюг нових (інших) смислових зв'язків і, як наслідок, трансформацію 

когнітивної картини світу.  
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Смисл будь-якого поняття у всій повноті осягається в процесі комунікації. 

Засвоєння тими, хто навчається, смислів ключових понять тієї чи іншої наукової 

(освітньої, навчальної) дисципліни не може відбуватися без впливу або, як 

мінімум, посередництва педагогічного (та/або аудиторного) дискурсу. Педагог − 

«дизайнер» (оформлювач) освітнього процесу, від роботи якого залежить 

результативність цього процесу. Під «педагогічним дизайном» розуміються не 

тільки слова педагога, а й структура його тексту, поза, жести, нахил голови та 

інше. Все це має значення. В освіті головною формою педагогічного дизайну  

є дискурс. Жести, міміка, інтонація, структурування тексту, паузи тощо – виразні 

засоби педагогічного дискурсу, за допомогою яких описуються ті чи інші об'єкти 

дійсності, конструюються ті чи інші фрагменти соціальної реальності.  

У зв'язку з цим виникає запитання: наскільки сильним є вплив освітнього 

дискурсу на тих, хто навчається, і чи дійсно під його впливом відбувається 

трансформація дискурсивних практик, що тягне за собою і певні когнітивні 

«трансформації» − зміни в мисленні, світосприйнятті, (само-)сприйнятті, (само-) 

ідентифікації? У спеціальній науковій літературі ми не знайшли переконливих 

фактів, які дозволяють дати відповідь на це запитання, що спонукало нас  

до проведення власного емпіричного дослідження, з використанням авторського 

методу індиректного (від англ. indirect − непрямий, опосередкований) дискурс-

аналізу. Даний метод передбачає здійснення непрямого аналізу освітнього 

дискурсу через «посередників» (в особі тих, хто навчається) і має відношення  

до аналізу чужої мови в оповіданні третьої особи.  

Метод індиректного дискурс-аналізу, на нашу думку, дозволить виявити  

ті самі «понятійні вузли» і привілейовані знаки (ключові слова), які передаються 

від того, хто навчає, до тих, хто навчається, під час занять, в вході засвоєння тих 

чи інших освітніх (навчальних, наукових) дисциплін (або навчальних предметів), 

фіксуються у свідомості тих, хто навчається, і мають смислоутворюючий 

потенціал. Отже, мета нашого дослідження полягала в тому, щоб, за допомогою 

аналізу цих привілейованих знаків, виокремити смисли, на формування яких 

націлений освітній дискурс, тобто виявити  його контекстуальний зміст.  
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В якості респондентів виступили студенти трьох факультетів Харківського 

гуманітарного університету «Народна українська академія»: «Соціальний 

менеджмент» (n=20), «Референт-перекладач» (n=23), «Бізнес-управління» (n=21). 

Для участі в дослідженні випадковим чином відбиралися студенти III, IV і V 

курсів − тобто ті, які встигли «зануритися» в експертну культуру навчальних 

дисциплін, що складають основу тієї спеціальності, за якою вони навчаються.  

Перед респондентами ставилося завдання: скласти два переліки слів, 

словосполучень (термінів, понять), які мають відношення до майбутньої 

спеціальності і настільки добре запам'яталися, що увійшли до їх повсякденної 

мови з (1) лексики дисциплін, що вивчаються за спеціальністю та (2) лексикону 

викладачів. Переліки кількісно не обмежувалися. У разі виникнення труднощів на 

будь-якому етапі виконання завдання, респонденти могли поставити прочерк 

замість відповіді. Складені студентами переліки слів, із зазначенням абсолютної 

частоти вживання кожного з них, були зведені в таблицю (див. Додаток А, с. 445). 

Аналіз табличних даних дозволив зробити наступні висновки.  

Найбільш «небагатослівними» виявилися майбутні соціологи. Можливо,  

це пов'язано із тим, що «словник» соціології є надзвичайно широким і включає  

в себе величезну кількість термінів, що позначають чисельні явища, процеси, 

події, які мають місце і відбуваються абсолютно у всіх сферах життєдіяльності. 

Про це свідчить довжелезний перелік галузевих соціологій, спеціальних 

соціологічних теорій (соціологія сім'ї, молоді, девіантної поведінки, мови, любові, 

освіти, політики і навіть соціологія соціології та багато інших). У зв'язку з цим, на 

нашу думку, «респонденти-соціологи» змушені були робити дуже ретельний 

відбір саме тих термінів, які найбільшою мірою відображають сутність соціології  

як специфічної науки та унікальність діяльності соціолога.  

З переліків «респондентів-соціологів» ми дізналися, що центральними 

поняттями дисциплінарного (соціологічного) дискурсу є наступні: «суспільство», 

після якого з відносно високою частотою згадується «девіація» (можливо, тому, 

що тема девіантної поведінки завжди викликає підвищений інтерес у студентів). 

Далі: «особистість», «соціалізація», «соціальні групи», «інститути» і «спільноти», 
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«соціальна структура» і «стратифікація». У третьому (за значимістю) ряду йдуть 

«соціальна взаємодія», «глобалізація» і прикметник «соціологічний». Окрім 

зазначених, в переліку присутні терміни, що позначають різні види (типи), методи 

соціологічних досліджень, як і методи аналізу даних («соціологічне 

дослідження», «інтерв'ю», «опитування», «експеримент», «статистика», 

«ранжування»), а також різні стани суспільства або феномени, що проявляються в 

суспільстві чи окремих соціальних групах («соціальна динаміка», «конформізм», 

«маргінальність», «сепаратизм»). У пріоритеті у «респондентів-соціологів»  

і терміни, що позначають ті чи інші соціальні процеси: «виховання», «інтеграція», 

«соціальне управління» (окрім вже згадуваних «глобалізація» та «соціалізація»).  

Перелік слів (термінів, понять), запозичених тими, хто навчається, з 

дискурсу педагогів, в принципі, є аналогічним представленому вище 

«дисциплінарному» переліку, з перевагою у бік практичної діяльності соціолога. 

Лідирують у даному переліку терміни, що позначають професійну приналежність, 

ідентичність студентів, які навчаються на факультеті «Соціальний менеджмент», 

а саме: «соціологія», «соціолог(и)», а також фраза, яка досить часто злітає з вуст 

педагогів та фіксує професійну ідентичність студентів: «Ви, як соціологи, повинні 

(розуміти, знати, вміти тощо)...». Слід за нею у переліку йде термін «суспільство»  

(з поправкою в сторону системності), а далі − «соціологічне дослідження»  

і «соціальна взаємодія». З високою частотою в даному переліку, як  

і в попередньому, представлені терміни, що характеризують види, типи, методи 

соціологічного дослідження («анкета», «анкетування», «вибірка», «генеральна 

сукупність», «опитування») та різні стани, явища і процеси, що мають соціальну 

природу і масовий характер («глобалізація», «соціалізація», «ескалація», 

«громадська думка», «управління», «традиції», «цінності» та ін.).  

Окрім того, нами було помічено, що деякі успішні студенти старших курсів, 

які активно і регулярно працюють з науковим керівником над дипломним 

проектом, використовують ті ж самі терміни, фрази і кліше, які є як би «візитною 

карткою» їх керівників. Перегляд термінологічних переліків, складених цими 
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студентами, дозволяє з великою ймовірністю вгадати, хто саме є їх науковими 

керівниками, що свідчить про впливовість педагогічного дискурсу.  

Майбутні референти-перекладачі у всьому філологічному дискурсі 

особливо виділили ті слова, які ідентифікують їх професійну приналежність і 

спеціальність, а саме: «філолог», «переклад», «перекладач», «реферування», 

«референт». Близько половини всіх респондентів цієї групи відзначили ті чи інші 

слова з перерахованих вище, як найбільш часто вживані в дисциплінарному 

дискурсі і такі, що найбільш «в'їдаються» в свідомість. Що стосується інших слів 

(термінів, понять), то картина розподілу повністю відповідає висловленню однієї 

зі студенток, а саме: «Специфічні терміни виділити складно, проте лексика 

дисциплін, що викладаються на нашому факультеті, є специфічною в цілому − 

вона перенасичена словами, запозиченими з інших мов» («гугеноти», «каламбур», 

«мерсі», «не комільфо», «скілз», «шерінг» та ін.). Всі інші слова, відмічені 

респондентами як часто вживані, вельми складно об’єднати за якимось 

принципом і зв'язати зі спеціальністю, за якою навчаються «респонденти-

філологи» («деградація», «діловодство», «квінтесенція», «наочно-образне 

мислення», «толерантність», «еволюція» та ін.). Хоча все ж таки, слова, що мають 

безпосереднє відношення до професійної діяльності перекладачів, зустрічалися. 

Найбільш часто згадуваним є слово «контекст» (у значенні мовної ситуації), за 

ним йдуть: «синоніми» і «транскрибування», а також «калька» (у значенні − 

«дослівний переклад»).  

Що стосується слів (термінів, понять), найбільш активно і часто вживаних 

викладачами, то картина  розподілу є аналогічною. У першому ряду йдуть ті з 

них, які ідентифікують майбутню професійну приналежність студентів − 

майбутніх референтів-перекладачів («анатомічний ..., реферативний ..., машинний 

переклад»). У наступному ряду − знову «калька», «контекст», «спеціаліст», 

«спеціалізація», «транслітерація» − слова і терміни, які за змістом пов'язані зі 

спеціальністю, за якою навчаються «респонденти-філологи». Далі, причому з 

досить високою частотою, йдуть все ті ж самі «гугеноти» і, чомусь, «таргет» − 

слова, що мають вельми сумнівне відношення до філології, лінгвістики та 



342 
 

 

перекладу. Як нам вдалося з'ясувати, ці слова закарбувалися в пам'яті студентів, 

по-перше, через «незрозумілость» сенсу. Слово «гугеноти» було незнайомим  

і «здавалося смішним», а часте його вживання педагогом проблематизувало 

ситуацію навчання. Однак після того, як педагог пояснив значення даного слова, 

яке виявилося досить несподіваним, цей термін настільки проник у свідомість  

і лексику студентів, що став вживатися ними і за стінами навчального закладу. 

Що стосується слова «таргет», то спочатку воно викликало асоціації виключно з 

однойменною мережею супермаркетів, популярних свого часу у м. Харкові. Саме 

тому вживання викладачем даного терміну спочатку викликало у студентів 

нерозуміння. Після того, як викладач пояснив наукове значення терміну «таргет», 

він міцно закріпився в словнику майбутніх референтів-перекладачів. В цілому 

відносно групи «респондентів-філологів» слід зазначити, що експертна культура, 

під вплив якої вони потрапили від початку навчання на відповідному факультеті, 

навчила їх «грати зі словами», мислити не стільки поняттями, скільки 

синонімами, вибираючи з них ті, які є більш підходящими в конкретній ситуації. 

Абсолютно інша понятійна картина склалася в групі «респондентів-

економістів» − майбутніх управлінців бізнесом. У найзагальніших рисах, 

управління бізнесом − це комплексна діяльність, націлена на підтримку та/або 

підвищення його ефективності, результативності, що мають вираз у 

співвідношенні корисного результату і витрат виробничого процесу. Можливо, 

саме тому у всьому лексиконі дисциплін, що викладаються за відповідною 

спеціальністю, студенти, які навчаються на факультеті «Бізнес-управління», 

виділили у якості центральних такі терміни, як «ефект» і «ефективність». Окрім 

того, досить високу частоту вживання в дисциплінарному дискурсі майбутніх 

економістів мають такі слова, як «підприємство», «корпорація», «виробництво» 

(як суб'єкти і в той же час об'єкти економічної діяльності) і «рентабельність» (як 

показник економічної ефективності). У другому ряду йдуть: «доходи/витрати», 

«інфляція», «ліквідність», «прибуток» − власне економічні терміни, пов'язані з 

грошима і різними операціями з ними. «Респонденти-економісти» запропонували 
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найдовший перелік слів, які пов’язані з економічним дискурсом, постійно є на 

слуху і війшли в їх лексикон.  

Що стосується термінів, «запозичених» студентами з лексикону педагогів  

(в тому числі, і для повсякденного спілкування), то, незважаючи на досить велику 

кількість, всі вони є «похідними» за змістом від слова «гроші». На першому місці 

за частотою вживання − «інфляція/дефляція», потім − «грошовий потік» 

(дисконтований, чистий та ін.), а також «інвестиції» та «інвестування». У 

третьому ряду за частотою вживання йдуть − «коефіцієнт» (ліквідності, 

оборотності, дисконтування та ін.), а також «менеджмент» («управління»), що 

маркує ідентичність студентів, які навчаються на факультеті «Бізнес-управління». 

Підводячи підсумок, підкреслимо, що наведені вище результати аналізу 

освітнього (зокрема дисциплінарного і педагогічного) дискурсу свідчать про те, 

що студенти, які навчаються за різними спеціальностями, потрапляють під вплив 

різних експертних культур, кожній з яких притаманні свої набори понять 

(привілейованих знаків). Гіпотетично, «впровадження» цих знаків у свідомість 

учнів, має позначатися на когнітивних процесах, змінюючи не тільки кордони 

словникового запасу, але й установки на розуміння соціальної реальності.  

У наступному підрозділі розглянемо, наскільки сильним є вплив експертних 

культур (у нашому випадку − соціологічної, філологічної, економічної) на 

свідомість, мислення, світогляд респондентів, які є представниками відповідних 

факультетів.  

 

3.2.4. Освітній дискурс як засіб культивування цінностей експертної 

культури та трансформації свідомості тих, хто навчається, їх установок  

на розуміння соціальної реальності  

 

Аналіз освітнього (аудиторного, дисциплінарного, педагогічного) дискурсу 

припускає, як ми вже писали вище, дослідження проникнення його елементів  

в розмовний репертуар тих, хто навчається. В якості об'єкта нашого дослідження 

виступили студенти старших курсів, розділені на групи за профілем і формою 
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навчання, що було необхідним для виявлення відмінностей, які свідчать про 

існування різних освітніх дискурсів, що відповідають різним експертним 

культурам, які виробляють різні соціокультурні ефекти. У дослідженні взяли 

участь ті ж самі студенти трьох факультетів Харківського гуманітарного 

університету «Народна українська академія»: «Соціальний менеджмент» (n=20), 

«Референт-перекладач» (n=23), «Бізнес-управління» (n=21). Для участі  

в дослідженні випадковим чином відбиралися студенти 3-х, 4-х і 5-х курсів (тобто 

ті, що встигли «зануритися» в експертну культуру тієї спеціальності, за якою вони 

навчаються, відповідно − соціології, філології та економіки).  

Дослідження проводилося за допомогою методу «визначення понять». Суть 

методу полягала в тому, щоб студенти, які навчаються на різних факультетах,  

за різними спеціальностями (соціологія, економіка, філологія) дали визначення 

шести термінам: «суспільство», «обмін», «закінчення», «одномірний розподіл», 

«офшор», «орфоепія») − по пам'яті, без використання словників та конспектів;  

у разі виникнення труднощів з визначенням того чи іншого терміну, допускалися 

відповіді на кшталт: «не знаю», «не пам'ятаю» і подібні. Перелік термінів був 

підібраний таким чином, що кожні два з них були «рідними» для експертних 

культур кожної з перерахованих вище спеціальностей. Іншими словами, два 

терміни були добре знайомі майбутнім соціологам («суспільство», «одномірний 

розподіл»); два терміни − з області економічного знання («обмін», «офшор»); і два 

− мають відношення до філології; («закінчення», «орфоепія»). Один термін  

з кожної пари цілком можна розглядати, як універсальний, тобто такий, що 

вживається практично кожною людиною в повсякденній мові, не залежно від  

її віку, освіти, професії та інших ознак. Гіпотетично, більш точні визначення 

будуть запропоновані респондентами саме тим термінам, які мають безпосереднє 

відношення до спеціальності, за якою вони навчаються, і до експертної культури,  

в яку вони занурені щодня, що характеризувало б їх, як носіїв цієї культури.  

Всі визначення були зведені в таблицю, із зазначенням частот вживання 

однакових або подібних визначень (див. Додаток Б, с. 448). Аналіз табличних 

даних дозволив зробити наступні висновки. Як і очікувалося, ті терміни, які 



345 
 

 

безпосередньо пов'язані з експертною культурою спеціальності, з боку студентів 

відповідних факультетів отримали більш точні (більш близькі до словникових, 

енциклопедичних) та специфічні визначення. Не випадково, що «суспільство» або 

«одномірний розподіл» були більш точно і однозначно визначені саме 

соціологами. Наприклад, типовим для даної групи є наступне визначення 

суспільства: «Сукупність людей, об'єднаних нормами, цінностями, законами і 

громадянством однієї держави».  Що ж стосується терміну «одномірний 

розподіл», то студенти третього курсу, які склали основну частину респондентів, 

які навчаються за соціологічною спеціальністю, в більшості, не дали правильного 

«соціологічного» визначення, оскільки ще не могли знати, що саме цей термін 

означає, з об'єктивних причин, пов'язаних з програмою навчання. Тим не менш, 

п'ятикурсники визначили його більш-менш точно – як процедуру обробки даних 

соціологічного дослідження. 

«Респонденти-філологи», визначаючи суспільство, в принципі, були близькі 

до суті даного терміну, проте їх визначення були менш точними, ємними  

і наукоподібними, а кількість визначень в два рази перевищувала аналогічний 

показник в групі «респондентів-соціологів». Найпоширенішими були визначення 

на кшталт наступного: «Суспільство − це люди, наше оточення, без якого ми не 

можемо жити». Визначаючи суспільство, «респонденти-філологи» зробили акцент 

не на його складових чи елементах, а на соціальному контексті існування людей. 

Чи не пов'язаний такий акцент з тим, що термін «контекст» є одним з ключових 

термінів дисциплінарного та педагогічного дискурсу філології (за результатами 

нашого попереднього дослідження)? У той же час, студенти, майбутні філологи, в 

більшості своїй, без сумніву, з високим ступенем точності дали визначення 

такому специфічному філологічному терміну як «орфоепія». Найбільш типовим 

для даної групи було наступне формулювання: «Наука, яка вивчає звуки і вимову 

слів, (милозвучність)». Представники двох інших груп пропонували визначення 

інтуїтивно, орієнтуючись на виникаючі асоціації (найчастіше з  орфографією).  

Що стосується «респондентів-економістів», то найменші труднощі та 

розбіжності виникли при визначенні такого специфічного економічного терміну 
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як «офшор», чого не можна сказати про дві інші групи, переважна більшість яких 

замість визначення написала: «Не знаю». Типовим для групи майбутніх 

економістів є таке визначення: «Офшор − це зона податкової пільги, лояльного 

податкового клімату, вільного оподаткування». Однак заслуговує на увагу і той 

факт, що багато хто з «респондентів-економістів» дали більш-менш точні наукові 

визначення терміну «суспільство», пов'язуючи його з соціальною взаємодією. Цей 

факт можна пояснити тим, що на факультеті «Бізнес-управління», на якому 

навчаються респонденти даної групи, вивчалася соціологія. Причому підсумковий 

контроль проходив у формі іспиту, а викладач, який читав навчальний курс  

з соціології, був досить вимогливим, особливо щодо коректності визначень 

студентами основних соціологічних понять. Студенти факультету «Бізнес-

управління» запропонували ще більше визначень суспільства, ніж «респонденти-

філологи». Крім того, ці визначення були більш складними і багатослівними.  

В цілому немає нічого дивного в тому, що студенти, які навчаються 

соціології, більш точно визначають термін «суспільство», а інші, як майбутні 

філологи або економісти, пропонують більш точні визначення, відповідно, 

філологічним та економічним термінам. Науковий інтерес, з точки зору 

підтвердження впливу дискурсу на свідомість людини, представляє зміст 

визначень, що були запропоновані студентами різних факультетів тим термінам, 

які, хоч і потрапляють в область експертної культури тієї чи іншої наукової 

(навчальної) дисципліни, проте не є унікальними і специфічними для неї.  

У нашому переліку, крім терміну «суспільство» (про який ми вже писали вище) 

такими були також «обмін» і «закінчення». Незважаючи на те, що перший з цих 

двох термінів, все ж таки, має економічну природу, а другий можна розглядати, як 

філологічний (у значенні частини слова), обидва вони досить часто 

використовуються абсолютною більшістю людей в повсякденній мові. Термін 

«обмін» отримав більш «наукові», схожі на словникові та енциклопедичні 

визначення від економістів. Наведемо «збірне» визначення, що відображає сенс 

більшості визначень: «Обмін − процес здійснення господарської операції по зміні 
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прав власності; рівноцінна заміна, трансформація одного продукту (товару, 

грошової одиниці) в іншій; передача благ, послуг на взаємовигідних умовах».  

Що стосується соціологів, то їх соціологічне мислення і уява додали цьому 

терміну «соціологічного відтінку». Враховуючи той факт, що більшість сучасних 

соціологів розглядає соціологію як науку не тільки про суспільство, а й про 

соціальні взаємодії, обмін «респондентами-соціологами» був розглянутий саме як 

«процес взаємодії (між людьми, соціальним групами і спільнотами), передачі 

досвіду, знань, інформації, благ та послуг, у тому числі, з метою отримання 

вигоди. Причому, слід звернути увагу на той факт, що об'єктом обміну, з точки 

зору майбутніх соціологів, виступають, насамперед, досвід, знання та інформація 

і лише в останню чергу «суто економічні» − блага та послуги. Крім того, 

заслуговують на увагу і суб'єкти, між якими, на думку майбутніх соціологів, 

відбувається обмін − це не економічні «суб'єкти господарювання», а соціологічні 

«соціальні групи і спільноти». Як відомо, професійна діяльність соціолога 

пов'язана з дослідженням соціальних явищ і процесів. Можливо, саме тому термін 

«закінчення» більшістю зі студентів, що навчаються за спеціальністю 

«соціологія», був визначений як «завершення процесу». Цікаво, що «респонденти-

філологи», які в процесі навчання на референта-перекладача постійно стикаються 

з проблемою підбору більш влучного за змістом слова, більш точного синоніму,  

в більшості випадків пропонували не стільки визначення терміну «закінчення», 

скільки синоніми: «завершення», «флексія», «фінал», «кінець», «точка».  

В інтерпретації «респондентів-філологів» термін «обмін» також отримав 

специфічні визначення. Більшість студентів, навчаючись на факультеті 

«Референт-перекладач», добре усвідомлює, що сам процес перекладу (особливо 

не письмового, а усного) – це ніщо інше, як комунікація, обмін інформацією. 

Можливо, у зв'язку з цим, саме як «інформаційна взаємодія» і був визначений 

термін «обмін» більшістю респондентів − майбутніх референт-перекладачів.  

Що стосується економічного мислення та уяви, то особливо яскраво їх 

специфіка проявилася при визначенні респондентами з групи студентів 

факультету «Бізнес-управління» такого соціологічного (в межах нашого переліку) 
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терміну, як «одномірний розподіл». На думку деяких майбутніх економістів, 

одномірний розподіл − це «процес передачі, обміну якогось продукту в рівних 

пропорціях» або ж «утопічна ідея про рівномірний розподіл ресурсів та 

матеріальних цінностей між всіма людьми». Простежується «економоцентризм» 

цих визначень, переважання в них термінів з економічного словника.  

В цілому результати дослідження показали, наскільки сильно експертна 

культура навчальних дисциплін впливає на мислення і уяву тих, хто навчається, 

трансформуючи їх картину світу, змінюючи світосприйняття. Висновки, зроблені 

на основі цих результатів, підтверджують дані фокусованих групових інтерв’ю, 

проведених нами кількома роками раніше.  

Центральний задум аналізу даних цих інтерв'ю полягав у встановленні 

зв'язку між смислоутворенням, що включає формування ідентичності, та 

дискурсивним горизонтом, звідки беруться смисли (мається на увазі освітній, у 

тому числі аудиторний, дисциплінарний, педагогічний та інші дискурси). 

Тематичну дискусію, що розвивається під час фокусованого групового інтерв'ю, 

також можна розглядати, як дискурсивний текст, аналіз якого дозволяє 

простежити, з якими соціальними групами і образами ідентифікують себе ті, хто 

навчається, як в деталях їх мови відтворюється ідеологія тієї соціальної групи, до 

якої вони себе відносять, і наскільки тісно ці ідентифікації пов'язані зі 

спеціальністю, за якою вони навчаються. 

Інтерв'ю проводилися в 2007−2008 рр. з трьома студентськими групами 

(кількісний склад груп – 6-8 людей), що представляли ті ж самі факультети, про 

які йшла мова вище: «Соціальний менеджмент», «Бізнес управління», «Референт-

перекладач». Інтерв'ю мали іншу мету, не пов'язану з дослідженням впливу 

освітнього дискурсу на свідомість і світосприйняття тих, хто навчається. Однак 

отримані дані, на наш погляд, можна використати і з метою підтвердження цього 

впливу. Перед учасниками фокусованих групових інтерв'ю ставилося завдання 

визначити фактори соціальної нерівності та соціально-класової диференціації, 

виокремити ті з них, які є найбільш впливовішими в наш час. Відразу ж зазначмо, 

що дискусія з «респондентами-філологами» пройшла досить мляво і не показала 
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цікавих результатів, що стосуються освітнього дискурсу. Тому опис результатів 

аналізу даних фокусованих групових інтерв’ю, який буде представлений нижче, 

стосується, передусім, двох інших груп респондентів − майбутніх соціологів (далі 

− «соціальних управлінців») і економістів (далі − «управлінців бізнесом»).  

Для «соціальних управлінців» питання про фактори соціальної нерівності та 

соціально-класової диференціації виявилося досить спірним. У ході його 

обговорення в групі, навіть зусиллями модератора, учасникам дискусії так і не 

вдалося дійти спільної думки щодо того, які все ж таки фактори − культурні 

(ціннісна свідомість, освіта) або економічні (матеріальне положення, власність 

тощо) − є більш значущими. У результаті бурхливої дискусії група пришла до 

висновку, що все залежить від конкретної ситуації, обставин, соціальних умов, що 

склалися, як і від індивідуальних якостей людини, таких як «завзятість», 

«комунікабельність» та інші. Можна припустити, що така розмитість точки зору 

«соціальних управлінців» з приводу факторів соціальної нерівності є наслідком 

впливу експертної культури (в даному випадку соціологічної), яка транслюється,  

у тому числі і через навчальні програми. Сучасна соціологія відрізняється 

поліпарадигмальністю, вона припускає поєднання багатьох, навіть протилежних, 

наукових поглядів. Суспільство швидко міняється, так само швидко змінюються  

і наукові пріоритети. Сучасні соціологи пишуть про те, що в одній ситуації 

суспільство впливає на індивіда, а в іншій − роль індивіда надзвичайно зростає.  

В різних ситуаціях активізуються різні фактори соціальних змін. Багато залежить 

від того, яке саме суспільство розглядається і який саме індивід. Такі уявлення 

відбиваються в свідомості студентів, які вивчають соціологічні дисципліни.  

Специфіка соціологічної експертної культури знаходить відображення  

в неоднорідному та досить довгому, в порівнянні з двома іншими групами 

респондентів, переліку номінацій, якими оперують «соціальні управлінці», 

визначаючи таку соціальну групу як соціальний клас. Має місце хаотичне 

змішання номінацій, характерних для класових структур комуністичного  

і капіталістичного суспільств, відповідно: «робітничий клас» і «клас селянства»,  

а поруч із ними − «вищий», «середній», «нижчий» класи і «клас підприємців».  
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На наш погляд, заслуговує на увагу унікальне у своєму роді висловлювання 

одного з «соціальних управлінців» про те, що «революцію роблять класи».  

Це висловлювання підкреслює діяльнісну природу класу, про що часто пишуть 

сучасні соціологи. Економістами і, тим більше, філологами саме в такому ракурсі 

клас не розглядається. Не дивно, що автором цього судження є студент, що 

навчається за спеціальністю «соціологія», оскільки він знаходяться під впливом 

соціологічної експертної культури. Можливо, саме ця культура, засобом 

«прищеплення» якої є особливий освітній (зокрема дисциплінарний і 

педагогічний) дискурс, впливає на розстановку життєвих пріоритетів тих, хто 

навчається, на бачення ними власних життєвих перспектив. Зокрема, учасники 

фокусованого інтерв’ю в групі «респондентів-соціологів» зійшлися в уявленнях 

щодо очікуваного професійного майбутнього, яке, на їх думку, пов'язане з 

допомогою людям, своїй країні і суспільству в цілому. «Соціальні управлінці» 

прагнуть бути корисними суспільству, допомагати людям. У їх міркуваннях з 

цього приводу переважають наступні судження: «Моє професійне майбутнє 

пов'язане з суспільством», «...з допомогою людям», «... з постійним спілкуванням 

з людьми» та подібні. Ця група підтримує активну позицію у досягненні бажаного 

соціального положення, а респонденти, що її представляють, переконані в 

необхідності постійного самовдосконалення та підвищення освітнього рівня.  

Зовсім інші пріоритети в групі «управлінців бізнесом». Тут домінує, 

висловлюючись метафорично, «дух матеріалізму». Група одностайно закріплює 

першість за економічними (і тільки економічними!) факторами соціальної 

нерівності, соціально-класової диференціації і життєвого успіху, серед яких 

особливе місце займають: дохід, матеріальне становище, наявність/відсутність 

приватної власності та подібні. Розподіл на класи − «вищий», «середній»  

і «нижчий» − повністю відбиває поділ людей за високим, середнім і низьким 

рівнями матеріальної забезпеченості. Визначючи поняття «клас», «бізнес-

управлінці» використовують такі назви як «бідний клас» і «багатий клас», що 

також свідчить про вплив експертної культури економічних дисциплін, ключовим 

поняттям яких, за результатами індиректного дискурс-аналізу, є поняття «гроші».  
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Більшість студентів групи «управлінців бізнесом» віднесли своїх батьків до 

«вищого» або «середнього» класів, при тому, що в основному всі батьки зайняті у 

власному бізнесі. В даному випадку в якості основного і єдиного критерію 

ідентифікації з класом, знову ж таки, виступило матеріальне становище.  

У відповідь на запитання про професійне майбутнє група «респондентів-

економістів» приходить до висновку, що їх майбутнє пов'язане або з заснуванням 

та веденням власного бізнесу, або з посіданням високої керівної посади. Знову ж 

таки, дуже чітко простежується переважання економічних цінностей, що 

виражається у висловлюваннях на кшталт: «Хочу бути олігархом» або «... дуже 

багатим», «... мати свій власний особняк з великим басейном і баром»  

і проявляється в підсвідомій (чи усвідомленій) підтримці життєвого принципу,  

відображеного в крилатому виразі «Money talks», що дослівно перекладається, як 

«Гроші говорять», і має аналог − «Гроші вирішують все».  

Причини таких відмінностей можуть полягати як у відмінностях 

соціального, соціально-класового походження студентів, що навчаються на різних 

факультетах (а вони, дійсно, є, незважаючи на однакову вартість навчання), так і у 

впливі специфічних експертних культур, що відповідають різним спеціальностям, 

за якими навчаються студенти. Такі відмінності проявляються не тільки в 

уявленнях респондентів про самих себе, сьогодення та майбутнє, але навіть у 

використанні специфічних мовних зворотів, характерних для експертної культури 

їх майбутньої спеціальності. У середовищі «соціальних управлінців» поширеними 

є такі терміни, як «соціум», «соціалізація», «комунікація», «суспільство в цілому». 

В розмовних практиках «управлінців бізнесом» часто вживаються такі терміни, як 

«дохід», «власність», «прибуток», «бізнес-план» та подібні. Що стосується 

«референтів-перекладачів», то показовим для них буде наступне твердження, яке 

висловила одна з учасниць фокусованого групового інтерв’ю: «Люди одного 

класу, це − люди, які розмовляють однією мовою».  

Результати дослідження свідчать про вплив специфічного освітнього 

середовища на життєві орієнтири, самосвідомість і світосприйняття індивіда. 

Офіційна програма впливає за допомогою певного набору дисциплін, прихована − 
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за допомогою культивування певних експертних культур, відповідних різним 

спеціальностям. При цьому, одним з потужних інструментів культивування  

є освітній дискурс (аудиторний, дисциплінарний, педагогічний). Це 

підтверджується результатами фокусованих групових інтерв'ю, на основі яких 

можна зробити висновок про те, що неявною педагогікою факультету 

«Соціальний менеджмент» підтримується культ «суспільства, комунікації та 

гуманізму», а на факультеті «Бізнес управління» − культ «грошей і кар'єризму». 

Потрапляючи під вплив неявної педагогіки, реалізованої за допомогою освітнього 

дискурсу, студенти різних факультетів по-різному бачать своє майбутнє, 

конструюють різні життєві стратегії досягнення тих чи інших соціальних, 

соціально-класових позицій. «Соціальні управлінці» активні, але орієнтовані 

скоріше на середні позиції соціальної ієрархії. «Бізнес-управлінці» дуже активні і 

орієнтовані на високі позиції. «Референти-перекладачі» − скоріше пасивні і не 

мають більш-менш чітких уявлень про свій соціальний статус у майбутньому.  

За результатами аналізу даних, отриманих з використанням методу 

фокусованих групових інтерв'ю, можна зробити наступні висновки: 1) студенти, 

які навчаються на різних факультетах по-різному оцінюють свої соціальні й 

професійні перспективи і шанси, з урахуванням специфіки тієї спеціальності, за 

якою вони навчаються та отриманої освіти в цілому; 2) студенти, що 

представляють різні факультети, помітно відрізняються своїми ціннісними 

пріоритетами, що пов'язано, у тому числі, і зі специфікою експертних культур, 

носіями яких вони є; 3) мають місце мовні відмінності, що проявляються у 

використанням різних мовних зворотів і термінів, властивих різним експертним 

культурам.  

В цілому результати дослідження показали, що експертні культури 

навчальних дисциплін, які складають зміст навчання за тією чи іншою 

спеціальністю, за допомогою освітнього дискурсу, справляють вплив на 

свідомість тих, хто навчається, трансформуючи їх картину світу, змінюючи 

світосприйняття.  
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3.2.5. Прийоми і результати реалізації прихованої навчальної програми  

за допомогою структурування освітнього дискурсу  

 

Згідно з нашою системно-кодовою концепцією, продуктивність вторинної 

педагогічної праці, як і результативність освітнього процесу в цілому, оцінюються 

за характеристиками габітусів, які формуються під дією вторинного педагогічного 

впливу. Чи будуть сформовані, наприклад, габітуси свободи і творчості, а не 

підпорядкування та пристосовування, залежить саме від цього впливу, а точніше 

− від специфіки вторинної педагогічної праці, за допомогою якої він набуває дії. 

Ця специфіка знаходить відображення у структурі освітнього (аудиторного  

і педагогічного) дискурсу.  

Освітній дискурс є засобом реалізації неявної педагогіки і прихованої 

навчальної програми. Його організація і структурування, по суті, є процедурами 

прихованого програмування. У підрозділі 2.2 цієї дисертації, присвяченому 

розгляду неявних форм взаємодії учасників освітнього процесу, ми 

підкреслювали, що соціолога цікавить не стільки зміст освітнього процесу, 

відображений в офіційній документації, скільки набір певних правил передачі 

цього змісту, а якщо точніше − правил передачі досвіду і культури, трансформації 

інформації на знання. Ці правила  визначають, який саме зміст буде засвоєно 

тими, хто навчається, які саме смисли затримаються в їх свідомості разом з цим 

змістом, укоріняться там і надалі складатимуть підставу соціальної дії.  

Як відомо, однією з форм інституціоналізації освітнього і, зокрема, 

педагогічного дискурсу є лекція. У текстах лекцій можна виявити ті дискурсивні 

практики, які свідчать про цілі дискурсу, відображають його культурні смисли, 

упередження і образи (як об'єкти ідентифікації), що транслюються. Лекційний 

матеріал може містити цілий ланцюг таких смислів. Отже для того, щоб 

визначити, чи здійснює лекція, як дискурсивна подія, роботу по закріпленню 

певних ідей і упереджень, необхідно розглянути, як її текст конструюється самим 

автором (педагогом – вчителем, викладачем) і як інтерпретується тими, хто 

навчається. Нами була здійснена спроба такого розгляду, з використанням методу 
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експерименту (експериментальної лекції). Цілі експерименту полягали  

в наступному: 1) апробувати прийоми прихованого програмування, що 

реалізуються за допомогою особливої організації та структурування тексту лекції 

як дискурсивної події; 2) визначити результативність прихованого програмування 

щодо закріплення певних ідей і упереджень; 3) визначити умови і способи опору 

прихованому програмуванню (як і неявній педагогіці). 

Гіпотеза: особливості структурування та стратифікації тексту лекції як 

дискурсивної події, а також аудиторного дискурсу (монологічність/діалогічність)  

і педагогічного дискурсу (авторитарність/демократичність) суттєво впливають на 

зміст лекції, аж до формування полярних уявлень про її предмет.  

Внутрішня організація лекції як дискурсивної події: лексична структура, 

заголовки, підзаголовки, вибір метафор, смислові акценти та інше − може бути 

зміщена в бік домінування певної ідеї. Суть експерименту полягала у прочитанні 

лекцій, заздалегідь підготовлених і структурованих так, щоб відтворювати певну 

систему поглядів та ідей. Очікувалося, що аналіз студентських парафраз цих 

лекцій дозволить виявити «смисли, що затрималися», що були внесені у 

свідомість тих, хто навчається, педагогічним або аудиторним дискурсом,  

і провести паралелі з конкретними дискурсивними практиками того, хто навчає.  

У трьох студентських групах (по 7−8 осіб) було проведено лекції за темою: 

«Гендерна нерівність і дискримінація». Саме таку тему було обрано з огляду на її 

дискусійність. Як на рівні масової свідомості, так і в науковому колі, 

спостерігається поляризація точок зору з приводу існування гендерної 

дискримінації в сучасному суспільстві: дехто вважає, що дискримінація існує, 

дехто переконаний в протилежному. Накопичено достатньо фактів, в тому числі  

і емпіричних, що підтверджують як першу, так і другу точку зору.  

Зміст лекції було складено таким чином, що вона мала теоретичну  

і емпіричну частини. У теоретичній частині давалися визначення ключовим 

поняттям теми: «гендер», «соціальна нерівність», «гендерна нерівність», 

«дискримінація», «гендерна дискримінація» та іншим. В емпіричній частині увазі 

аудиторії пропонувалися дані досліджень, які свідчать на користь того, що 
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гендерна дискримінація існує, як і на користь того, що прояви гендерної 

дискримінації у сучасному суспільстві є епізодичними, а в кожному окремому 

випадку дискримінації винен сам дискримінований, якого, скоріше за все,  

влаштовує такий його стан.  

Як ми вже писали в підрозділі, присвяченому прихованій навчальній 

програмі, практика показує, що вона може реалізовуватися за допомогою досить 

агресивних методів тиску і нав'язування смислів, які, тим не менш, залишаються 

непомітними для тих, хто навчається. Нерідко буває так, що і той, хто навчає, не 

усвідомлює, що, зловживаючи педагогічним авторитетом, він «тисне» своєю 

точкою зору, виключаючи можливість інших думок. Такий авторитарний тиск 

того, хто навчає, суттєво обмежує можливості розвитку критичного мислення і 

творчого потенціалу тих, хто навчається. Методи і способи такого тиску, 

нав'язування точки зору, полягають в наступному: (1) говорить тільки той, хто 

навчає; основне завдання тих, хто навчається, полягає у тому, щоб зробити 

якомога повний та детальний конспект його слів; (2) той, хто навчає, не дає 

повної інформації, подає її дозовано і фрагментарно, залежно від того, яку точку 

зору він хоче нав'язати або залежно від того, якої точки зору він сам 

дотримується. Факти (дані), які спростовують дану точку зору (а) повністю 

замовчуються або (б) подаються в надзвичайно стислому, «зім'ятому» вигляді (на 

їх приведення відводиться дуже мало часу, наприклад, під самий кінець заняття) 

та/або (в) той, хто навчає, демонструє відвертий скепсис з приводу цих фактів, 

представляє їх як ненадійні, недостовірні тощо, підкреслює тим самим 

неспроможність будь-якої альтернативної точки зору; (3) постійні повтори (у 

різних інтерпретаціях), багаторазові рекурсивні повернення до фактів, що 

підтверджують ту точку зору, яку відстоює або намагається нав'язати 

(усвідомлено чи несвідомо) той, хто навчає; (4) дієвим засобом нав’язування 

смислів є аудиторний дискурс, основна характеристика якого – монологічність, а 

також педагогічний дискурс, основна характеристика якого − авторитарність.  

Наш експеримент будувався таким чином, що в ньому брали участь дві 

експериментальні групи і одна − контрольна. У першій експериментальній групі 
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було проведено класичну лекцію, з істотним перекосом у бік певної точки зору,  

а саме: гендерної дискримінації в сучасному суспільстві не існує (існує тільки 

гендерна нерівність, що є природною, оскільки біологічно і фізіологічно чоловіки  

і жінки не є рівними). З розкриття саме цієї точки зору лекція починалася. 

Постійно «випиналися» ті факти, які підтверджували саме цю точку зору. Лектор 

неодноразово повертався до цих фактів, наполегливо повторюючи аргументи на 

користь тієї точки зору, яку, відповідно до умов експерименту, потрібно було 

нав'язати («гендерної дискримінації не існує»). Інформація на підтвердження 

існування гендерної дискримінації, подавалася стисло, фрагментарно, а на факти 

часу не вистачило, оскільки продзвенів дзвоник, і лекцію було перервано.  

За правилами проведення експерименту, ті, хто навчаються, не мали можливості 

вступати в діалог з тим, хто навчає, як і дискутувати один з одним, оскільки були 

зайняті конспектуванням.  

У другій експериментальній групі також було проведено класичну лекцію  

(з детальним конспектуванням з боку тих, хто навчається), проте з істотним 

перекосом на користь тієї точки зору, що гендерна дискримінація існує. 

Структура лекції вибудовувалася прямо протилежним чином, у порівнянні з тим, 

як це було зроблено в першій експериментальній групі. У теоретичній частині 

лекції слабо були розкриті питання, пов'язані з природою гендерної нерівності, 

акцент був зроблений саме на визначеннях дискримінації. В емпіричній 

(«фактичній») частини лекції найбільш яскраво були представлені саме ті дані, що 

підтверджують існування дискримінації, в той час як факти, що її спростовують, 

подавалися в стислому вигляді і супроводжувалися явно вираженим скепсисом 

лектора. Як і в першій експериментальній групі, лекція являла собою повний 

монолог того, хто навчає. Ті, хто навчається, були зайняті конспектуванням.  

Третя група студентів, які взяли участь в експерименті, була позначена нами 

як «контрольна», оскільки в цій групі лекція проводилася звичним способом, як 

для студентів, так і для самого лектора, та мала форму діалогу, дискусії. В рамках 

лекції максимально повно розкривалися обидві полярні точки зору з приводу 

гендерної нерівності та дискримінації (як і деякі інші, що мають більш 
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нейтральний характер). У однаковому обсязі, з однаковою переконливістю були 

представлені факти, що підтверджують обидві точки зору. Ті, хто навчається, 

мали можливість наводити факти і аргументи на користь тієї або іншої точки 

зору, з особистого досвіду або з наукової літератури, телепередач, преси, 

Інтернет-джерел та інших. На цій підставі кожен з тих, хто навчається, мав 

можливість і право відстоювати свою точку зору. Завдання лектора, полягало в 

модерації дискусії і підбиванні підсумків. Ті, хто навчаються, конспектували 

мало, записали тільки визначення ключових понять теми, основні теоретичні 

положення, а також деякі найбільш яскраві факти, що підтверджували чи 

спростували обидві точки зору.  

На завершення учасникам експерименту, у кожній з груп, пропонувалося 

письмово викласти свою власну думку з приводу того, чи існує все ж таки 

гендерна дискримінація.  

Всі конспекти (як парафрази) лекцій були зібрані й проаналізовані. 

Отримані результати були очікуваними та прогнозованими, а гіпотезу про вплив 

структури і стратифікації змісту лекції, як і специфіки аудиторного та 

педагогічного дискурсу, було підтверджено. Основні висновки, зроблені на 

підставі отриманих результатів експерименту, представимо відповідно до змісту 

поставлених цілей: 1) були апробовані такі прийоми прихованого програмування, 

як: фрагментована подача і замовчування інформації, монологічність дискурсу, 

тиск авторитетом (з боку того, хто навчає); 2) ці прийоми досить ефективно 

спрацьовують, в результаті їх застосування ті, хто навчається, уловлюють  

і засвоюють саме ті смисли, які прагне передати (нав'язати) той, хто навчає. 

Причому, ті, хто навчається, не відчувають цього нав'язування і переконані, що 

висновок, до якого вони прийшли, є їх власною (не нав'язаною) думкою;   

3) нав'язування стає малоефективним в умовах діалогу та дискусії між усіма 

учасниками освітньої події (у нашому випадку − лекції). Опір прихованому 

програмуванню стає можливим, якщо той, хто навчається, а не тільки той, хто 

навчає, є носієм знання за даною темою: а) отриманого з особистого життєвого 

досвіду; б) поглибленого, отриманого з наукових джерел. 
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Саме шляхом підтримки діалогової, дискусійної форми заняття стає 

можливою повноцінна реалізація моделі суб'єкт-суб'єктної та особистісно-

орієнтованої освіти, розвиваючої критичне мислення, такої, що дає вихід 

індивідуальним і творчим проявам особистості того, хто навчається.  

За результатами обговорення зі студентами − учасниками експерименту − 

отриманих вражень, нами був зроблений висновок про те, що діалогова, 

дискусійна форма проведення заняття дозволяє розширити освітній простір. 

Переважна більшість студентів з третьої (контрольної) групи підтвердила, що 

навіть після закінчення заняття, за межами аудиторії та навчального закладу, вони 

продовжили дискусію про дискримінацію зі своїми родичами, друзями, сусідами 

по кімнаті в гуртожитку. Суб'єкт-суб'єктність освітнього процесу знайшла прояв у 

тому, що деякі з тих, хто навчається, оперуючи своїм особистим знанням 

(повсякденним або поглиблено теоретичним), знайшли влучні доводи, для того 

щоб схилити того, хто навчає (який, як і будь-яка нормальна людина, також має 

свою власну думку, хоч і не завжди розкриває її), у бік своєї точки зору. У той же 

час, за словами тих студентів, які активно відстоювали свою точку зору, завдяки 

контраргументам з боку інших учасників дискусії, в тому числі і з боку викладача, 

вони побачили «іншу сторону медалі» і усвідомили однобокість своїх власних 

міркувань. Іншими словами, сталася повноцінна двостороння комунікація з 

характерною зміною інформаційних полів її учасників (сторін). За рахунок 

добудовування у свідомості тих, хто навчається, відсутніх до моменту дискусії 

уявлень про предмет розгляду (гендерну нерівність та дискримінацію), відбулося 

розширення і ускладнення їх установок на розуміння соціальної реальності.  

Вважаємо за необхідне підкреслити, що під діалоговою формою 

навчального заняття розуміється не діалог в чистому вигляді, а діалогічний 

дискурс. Діалог як такий, як ми вже писали на сторінках даної дисертації, може 

привести «в нікуди». Будь-яка освітня подія, до яких належить і лекція, не є 

самоціллю. Основною метою кожної освітньої події є передача певних знань. 

Педагог має направляти освітню комунікацію (діалог, дискусію), щоб 

максимально наблизитися до поставленої мети. За відсутності мети освіта втрачає 
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сенс. В якості сенсу освіти може виступати, наприклад, трансляція певних 

цінностей. Сенс зазвичай є непомітним. Ані діалог, ані дискусія не виключають 

реалізації неявної педагогіки, прихованої навчальної програми. Якщо сенс 

останніх полягає в трансляції певних цінностей (загальнолюдських, цінностей 

гуманізму та подібних), це дасть позитивні результати.  

Висновки, зроблені нами на основі проведених досліджень в рамках 

третього розділу дисертації, підтверджують правомірність освітніх реформ у 

Фінляндії, з опису яких ми починали цей розділ. Кризовий стан вітчизняної освіти 

ставить завдання не косметичних коректив навчальних програм і стандартів,  

а вибудовування нової моделі освіти, заснованої на єдиних принципах всебічного 

розвитку особистості, розширення меж її світогляду, витку творчого, діяльнісного 

потенціалу. Для цього вкрай необхідними є якісні зміни в освіті, зокрема, ті, що 

стосуються діяльності педагогів, розробка та впровадження соціально-

педагогічних технологій, що забезпечують повноцінну комунікацію тих, хто 

навчає, з тими, хто навчається, тобто таку комунікацію, яка сприяє трансформації 

інформації на знання. 

 

 

3.3. Перспективи розробки ефективних освітніх технологій:  

від соціологічної теорії до освітньої практики 

 

Основним і найбільш поширеним недоліком соціологічних наукових праць, 

орієнтованих на розв’язання завдань, пов'язаних з поглибленням теоретичного 

знання, є неочевидність можливостей практичного застосування результатів 

виконаної теоретичної роботи. З нашої точки зору, соціологічні теорії та 

концепції обов'язково повинні сприяти вирішенню реально існуючих соціальних 

проблем, пояснюючи природу і причини цих проблем та/або створюючи 

методологічну основу для їх вирішення. На нашу думку, розробка системно-

кодової концепції взаємодії суспільства та освіти сприяє виявленню глибинних 

підстав тих протиріч, що виникають у цій взаємодії, а відповідна концептуальна 
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схема може послужити основою для побудови дієвих моделей освіти, розробки та 

впровадження освітніх технологій, ефективних в умовах сучасного українського 

соціуму, що трансформується. На підтвердження цієї думки, в рамках заключного 

підрозділу дисертації вважаємо за необхідне розкрити можливості та перспективи 

розробки таких технологій. Оскільки питання розробки освітніх технологій, по 

суті, більшою мірою узгоджується з практикою освіти, чим з соціологічною 

теорією освіти, на сторінках даної дисертації, з урахуванням спеціальності, в 

рамках якої вона виконується, розкриємо це питання тільки в загальних рисах. 

Більш детальному розгляду сучасних освітніх технологій, з конкретизацією 

відповідних прийомів, методик і методів, що сприяють розвитку творчого, 

діяльнісного потенціалу тих, хто навчається, їх інтернальних якостей, присвячено 

багато наших наукових праць [230, с. 381−494; 231; 233; 235; 236].  

За результатами роботи над другим розділом дисертації, ми прийшли до 

висновку, що на практиці слід відмовитися від уявлень про освіту як процес 

трансляції  безособового і об'єктивного «знання-що», взявши курс на 

контекстуалізоване і індивідуалізоване «знання-для-чого» або «знання-як».  

З посиланням на цей висновок, а також з опорою на результати емпіричних 

досліджень, проведених нами, сформулюємо ряд принципів − керівних правил 

здійснення освітньої та педагогічної діяльності, що можуть виступити в якості 

основи для розробки сучасних освітніх (соціально-педагогічних) технологій:  

1) спрямованість на формування і розвиток світогляду, заснованого на 

багатокритеріальності рішень, терпимого ставлення до інакомислення, 

відповідальності за власні дії; 2) спрямованість на розвиток поліхроматичності 

мислення (багатогранності, багатоаспектності, системності бачення проблеми, 

об'єкта і предмета, на які спрямовано увагу);  3) спрямованість на розвиток 

«бінокулярності» інтелектуальної діяльності (тісне переплетення і синтезоване 

бачення теоретичного і практичного аспектів теми, що вивчається; разом  

із засвоєнням основних теоретичних положень і понять цієї теми − паралельне 

формування чітких уявлень щодо того, як це знання може бути застосоване на 

практиці); 4) орієнтація на продуктивність (в результаті своєї діяльності, той, хто 
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навчається, має побачити готовий «продукт», придатний для застосування на 

практиці; продуктивність визначається тим або іншим ступенем завершеності);  

5) орієнтація на рефлексивність (глибину розуміння тими, хто навчається, теми, 

що вивчається, її актуальності, проблемності тощо).  

Підкреслимо, що зазначені принципи є універсальними, вони можуть 

розглядатися як загальні орієнтири організації освітнього процесу на всіх його 

рівнях (дошкільному, шкільному, вищому), у кожному навчальному закладі, не 

залежно від ступеня акредитації та спеціалізації, як такі, що сприятимуть 

забезпеченню не тільки вертикальної (між різними рівнями освіти), але і 

горизонтальної (міжпредметної, міждисциплінарної) наступності в освіті.  

І якщо, наприклад, С. Шаронова формулює ряд функцій освіти, розглядаючи їх  

в якості «теоретичних» універсалій [410, с. 58], то сформульовані нами принципи 

пропонуємо розглядати, як універсалії «практичні», пов'язані з організацією та 

технологізацією освітнього процесу.  

Розробка ефективних освітніх технологій уможливлюється тільки за умови 

урахування прихованих реалій освіти. Ці реалії приховані в освітньому 

середовищі навчального закладу, в текстах освіти (усних і письмових), в освітніх, 

зокрема, педагогічних практиках. Все перераховане складає структуру освітнього 

простору навчального закладу. Отже, в якості технології, заснованої на реалізації 

у вітчизняній освіті зазначених вище принципів, ми пропонуємо розглядати 

інжиніринг освітнього простору навчального закладу. На наш погляд, саме 

соціологічне знання може виступити в якості базису для розробки та реалізації 

цієї технології, але за умови наявності в самій соціології такої теоретичної моделі, 

яка  поєднувала б макрофункції освіти з її практичними цілями, розкривала б 

механізм включення в освіту виховання як невід'ємної її частини. У другому 

розділі дисертації, при описі концептуальної схеми взаємодії суспільства та 

освіти, нами було відтворено теоретичний образ такої моделі. 

Питанням розробки ефективних в сучасних умовах освітніх (навчальних, 

педагогічних і подібних) технологій присвячені роботи багатьох українських та 

зарубіжних вчених, а саме: Ю. Борцова, В. Гайденко, С. Ганаби,  
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Б. Дробишевського, Є. Кожем'якіна, Є. Подольської,  О. Полоннікова,  

І. Предборської, В. Рубцова, Н. Смирнової, А. Терентьєвої,  В. Хохлової та інших 

[46; 73; 74−76; 282; 291; 297−299; 312; 326; 399]. 

Соціальна технологія розглядається вченими як послідовність етапів 

соціальної взаємодії, в ході якої кожен суб'єкт, який бере участь у взаємодії, 

реалізує власну управлінську стратегію щодо інших і формує соціальну дійсність. 

Коли цей термін вживається у множині, то мається на увазі сукупність відомостей 

про способи виробництва чого-небудь, науковий опис цих способів [45; 245]. 

Технології в освіті, з соціологічної точки зору, це, насамперед, соціальні 

технології − сукупність відомостей про методи і прийоми, що дозволяють 

домагатися результатів в задачах взаємодії між учасниками освітнього процесу. 

Вітчизняна система освіти потребує якісних змін, а для цього, як ми писали в 

другому розділі дисертації, необхідно змінити підхід до організації взаємодії 

учасників освітнього процесу.  

Інжиніринг освітнього простору навчального закладу як освітня, соціально-

педагогічна, технологія − проектна діяльність з конструювання та 

структурування, націлена на отримання кращих чи оптимальних результатів 

освітнього процесу, завдяки найбільш раціональному підбору та ефективному 

використанню матеріальних, трудових, людських та інших ресурсів у їх 

взаємозв'язку, а також методів організації та управління, з урахуванням 

конкретних умов.  

Науковому осмисленню освітнього простору присвячені роботи  

О. Бондаревської, С. Бондирєвої, О. Газмана, О. Гавриліна, І. Демакова, І. Іванова, 

І. Кадиєвської, І. Колеснікова, М. Коренєвої, Н. Крилової,  Ю. Мануйлова,  

А. Марченко, А. Миколаєва, А. Ніконорова, В. Полонського, Н. Радіонової,  

Р. Туктарова, Г. Сєрікова, Г. Ферапонтова, І. Фруміна, Б. Ельконіна,  

В. Шукшунова та інших [172, с. 10; 237, с. 186; 369, с. 15; 375, с. 25].  

Освітній простір в макромасштабі (в контексті Болонського процесу та 

глобалізації освіти) розглядається в роботах М. Добриніна, Н. Касярум,   

О. Рябоконь, В. Сапогова, В. Сєнашеєнко, В. Чепак та інших вчених. У контексті 
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проблематики академічної мобільності та якості освіти термін «освітній простір» 

вживається Л. Косогоровим, К. Красіковим та іншими. С. Анікін, Т. Годін,  

Ю. Драгнєв, І. Пчелинцев, В. Новікова, О. Смирнова-Трибульска, О. Цимбалар та 

деякі інші вчені, які є представниками педагогічної науки, особливу увагу 

зосереджують на інформаційному просторі навчального закладу. Представники 

сучасної психологічної думки пишуть у своїх працях про суб'єктивний освітній 

простір (А. Бутенко, Е. Зеєр, І. Шендрик та ін.). Соціологічний погляд на 

проблему проектування освітнього простору розкривається в роботах  

О. Дмитрієвої, Ю. Мануйлова, О. Попова. Багато хто з вчених, зокрема, 

представників філософської науки (І. Кадієвська, А. Марченко, Н. Радіонова та 

ін.) освітній простір ототожнюють з соціокультурним середовищем. З нашої 

точки зору, поняття освітнього простору не може бути зведене ані до освітнього 

середовища, ані до власне інформаційного, культурного чи подібних просторів – 

воно є більш широким і більш складним. На наш погляд, синтез всіх існуючих і, 

нерідко, суперечливих точок зору щодо освітнього простору уможливлюється в 

області соціологічного знання. Ф. Тьоніс, Г. Зіммель, Т. Парсонс, П. Бурдьє та 

інші представники соціологічної думки пропонують різні дефініції простору: 

дехто пише про надіндивідуальний соціальний простір, інші, навпаки, описують 

його, як «сукупність субстанцій» (індивідів, груп), дехто акцентує увагу на 

структурі соціального простору, його ієрархічності. З соціологічної точки зору, 

освітній простір будь-якого навчального закладу може бути визначений як 

соціальний простір, тобто простір відносин, стосунків і сил (за визначенням  

П. Бурдьє), що виникає на основі взаємодії учасників освітнього процесу. 

Вважаємо за доцільне доповнити це визначення формулюванням О. Дмитрієвої, 

яка пропонує розглядати освітній простір навчального закладу як «форму 

емпіричного буття системи освіти», «соціокультурну конкретику місця 

присвоєння певного соціального досвіду» [114, с. 3]. Отже, освітній простір 

навчального закладу (як соціальний простір) визначається нами як соціальне 

утворення, що є емпіричним осередком соціальних стосунків та співвідношення 

сил, які складаються та виникають у процесі взаємодії учасників освітнього 
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процесу. Включеність в освітній простір навчального закладу забезпечує 

засвоєння тими, хто навчається, певного соціального досвіду, як життєво 

необхідного та/або професійно значущого. Освітній процес, як і вся система 

освіти, будується на відносинах та стосунках між його суб’єктами, учасниками, 

тобто на соціальних відносинах. По суті, в понятті освітнього простору 

розкривається структуроване різноманіття відносин та стосунків між учасниками 

освітнього процесу. Уявлення про процес освіти, як такий, що обумовлюється 

різноманіттям відносин, цілком узгоджуються з трендами сучасної соціологічної 

думки. На думку П. Бурдьє, для того, щоб адекватно відтворювати та пояснювати 

процеси і феномени сучасного соціуму, акценти соціології мають бути зміщені з 

об’єктивних реальностей (конкретних груп, індивідів тощо), на реальні відносини. 

У зв'язку з цим, соціологам слід досліджувати не стільки соціально-групову 

диференціацію, скільки простір соціальних відносин та стосунків [55, с. 15−18].  

Принципово важливим, з огляду на завдання нашої дисертації, є розгляд 

освітнього простору навчального закладу, як мезорівневого утворення, що 

виконує функцію «провідника» інтересів суспільства на (мікро-) індивідуальний 

рівень, а інтересів індивіда на (макро-) рівень суспільства. З нашої точки зору, 

освітній простір має бути не тільки адаптованим до змін, що відбуваються в 

оточуючому середовищі, а й продукувати ці зміни. Тих, хто навчає, в даному 

випадку, також пропонуємо відносити до мезорівня. Організація освітнього 

простору має бути такою, щоб впливати на тих, хто навчається і, через цей вплив, 

сприяти формуванню у них цілісної і багатогранної картини світу, світогляду 

нового типу, що забезпечує орієнтацію особистості в складних життєвих 

ситуаціях. Для цього освітній простір навчального закладу має бути 

складноструктурованим.  

Структура освітнього простору навчального закладу включає в себе,  

як мінімум, дві проекції, перша з яких представлена різними полями (культурне, 

інформаційне, політичне та інші, включаючи поля різних навчальних дисциплін, 

предметів). Під «полем» ми розуміємо конфігурацію сил, силові відносини та 

стосунки, що встановлюється (існують) між соціальними позиціями. 
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Співвідношення сил гарантує тим, хто посідає ці позиції, певну частину соціально 

значущих ресурсів або капіталу.  

Друга проекція, у свою чергу, має дві основні складові: текстову та 

середовищну. Текстову складову представляють різні тексти освіти, як письмові, 

так і усні. Прикладом письмових текстів в освіті є робочі програми, підручники та 

посібники, конспекти лекцій, переліки запитань до іспиту та подібне. Усні тексти 

освіти − аудиторні лекції, бесіди та дискусії між учасниками освітнього процесу, 

що проходять як в аудиторії (на заняттях), так і поза нею.  

Середовищна складова освітнього простору має рухливі просторово-часові 

межі, складну структуру і представлена динамічною сукупністю освітніх умов  

і людей, що діють в цих умовах. Вона забезпечує соціалізацію особистості [369; 

375]. У якості її підструктур виділимо предметну і непредметну області. 

Предметна область включає в себе матеріальне забезпечення, наявність/ 

відсутність певного обладнання, предметів інтер'єру, в тому числі і в кожній 

аудиторії (класній кімнаті), розстановку меблів, просторові показники, бібліотечні 

ресурси тощо. Непредметна область (етос навчального закладу) − офіційні та 

неофіційні правила організації освітнього процесу, насамперед, правила 

послідування, швидкості та контролю (за Б. Бернстайном; початок і кінець занять 

«за дзвінком», (не)виконання навчальних завдань за відведений час, наявність 

обов'язкових санкцій за невиконання завдань, в тому числі, жорсткість цих 

санкцій тощо), а також офіційні та неофіційні правила взаємодії учасників 

освітнього процесу, насамперед, правила ієрархії (зокрема, це стосується: 

спілкування між тим, хто навчає, і тими, хто навчається − доступності, частоти і 

манери особистого спілкування, причому не тільки між ними, але і з керівництвом 

навчального закладу; можливостей тих, хто навчається, та навчає брати участь  

в управлінні навчальним закладом). Позначаючи непредметну область освітнього 

середовища навчального закладу терміном «етос», ми маємо на увазі не тільки 

сукупність зазначених вище правил, а й практики їх дотримання/недотримання,  

а також практики, які не мають безпосереднього відношення до самого процесу 

навчання (морально-етичні, громадянські, правові та інші).  
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Аналіз численних джерел, присвячених проблематиці організації освітнього 

простору навчального закладу, дозволив виділити універсальні підстави його 

проектування: 1) простір має розвивати особистість, в першу чергу: (а) на рівні 

свідомості (у плані самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовиховання, 

саморозвитку); (б) на рівні діяльності (у плані соціальної активності: 

інформаційно-пізнавальної, мотиваційно-діяльнісної, ініціативно-творчої);  

2) у проектуванні освітнього простору навчального закладу слід прагнути, щоб 

він був не тільки «інформаційним», «культурним» чи будь-яким іншим, а, 

насамперед, соціальним (тобто простором соціальних відносин та стосунків), для 

чого є необхідним розширення та ускладнення його структури; 3) простір має 

бути багатовимірним, створювати для тих, хто навчається, умови і забезпечувати 

можливості порівняння і вибору різних життєвих перспектив та позицій.  

Важливим завданням є створення в освітньому просторі навчального 

закладу зони і ситуації найближчого розвитку
45

. Ситуація найближчого розвитку 

створюється у взаємодії, її визначають цілеспрямовані дії тих, хто навчає, їх 

практики, а також елементи освітнього процесу, що є його «фоном», проте 

впливають на його хід і результати, як і на особистість тих, хто навчається, 

непомітно, латентно (що, власне, і забезпечує ефективність впливу). У зв’язку  

з цим, вважаємо доречним згадати про ефект «малих сприймань», виявлений  

Г. В. Лейбніцем [189]. За Лейбніцем, якщо людина тривалий час перебуває (живе, 

працює тощо) в одній і тій самій місцевості, вона може не помічати, не звертати 

уваги на фонові об’єкти дійсності, які постійно присутні, або фонові події, які 

постійно і часто відбуваються у цій місцевості. Однак, як стверджує вчений, 

потрапляючи в певну ситуацію, людина, раптом, згадує ці об’єкти чи дії, що 

справляє вплив на її розуміння цієї ситуації, як і на поведінку у цій ситуації. 

Аналогічно, зона найближчого розвитку, що створена в освітньому просторі 

навчального закладу, може містити певні образи (об’єктів та дій), які не 

                                                           
45 Поняття, що було введене в науковий обіг Л. С. Виготським, для того, щоб підкреслити 

принципову особливість розвитку особистості, засвоєння і присвоєння нею соціального досвіду, 

насамперед, шляхом партнерської взаємодії зі старшими та/або більш досвідченими людьми.  



367 
 

 

помічаються в метушні повсякденного життя, але непомітно проникають у 

пам'ять учасників освітнього процесу, звідки вилучаються і використовуються у 

певних ситуаціях. Наприклад, якщо педагоги у своїх щоденних практиках 

проявляють порядність, шанобливе ставлення до оточуючих, гуманність, 

толерантність, захопленість мистецтвом, інтерес до науки, високу культуру 

спілкування і поведінки, все це творить особливий «фон» освітнього процесу та 

сприяє формуванню схожих якостей і зразків поведінки у тих, хто навчається. 

Якщо в інтер'єр аудиторій, навчальних класів або інших приміщень навчального 

закладу гармонійно «вплетені» символи національного надбання і гордості 

країни, національної культури та історії, які також є фоновими об’єктами, це 

сприятиме формуванню національної самосвідомості, національної ідентичності 

не менше, ніж спеціальні заняття та бесіди на відповідну тему. Такий вплив на 

свідомість та дії тих, хто навчається, відбувається без моралей і повчань, що 

зводить до мінімуму ймовірність опору. Слід зазначити, що саме ідея «малих 

сприймань» Лейбніца лягла в основу теорії габітусу П. Бурдьє. Отже, для того, 

щоб формувалися габітуси свободи і творчості (у чому ми бачимо найважливішу 

функцію сучасної освіти), необхідно на базі навчального закладу організувати 

зону найближчого розвитку, що дозволяє створювати ситуацію породження 

творчої (перетворювальної) активності. Така зона (ситуація) найближчого 

розвитку активізується, приводиться в дію за рахунок особливої організації 

освітнього середовища навчального закладу.  

Завдяки розгалуженості і різноманітності полів освітнього простору, ті, хто 

навчається, включаючись в ці поля, практикують участь у різних сферах 

діяльності, що є подобою «дорослого» життя. Освітнє середовище створює 

контекст освітнього процесу, а тексти освіти наповнюють його змістом. 

Результати освітнього процесу повною мірою залежать від того, наскільки 

активно особистість, включена в цей процес, взаємодіє з текстами і навколишнім 

середовищем. Структура освітнього простору має бути влаштована так, щоб 

забезпечувати можливість прояву цієї активності. Для цього розширенню й 

ускладненню слід піддати обидві (позначені на початку даного підрозділу) 
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проекції освітнього простору. Отже, інжиніринг освітнього простору навчального 

закладу, крім розгалуження полів, включає в себе проектування і структурування  

(1) освітнього середовища, (2) навчальних програм та (3) освітнього дискурсу,  

а також (4) рефреймінг як субтехнологію з розширення кодів.  

Простір може існувати і за відсутності в ньому людей. Середовище − 

частина простору, певним чином структурована людьми з певною ціллю. 

Середовище прив'язане до людини (людей) і не може без неї (них) існувати.  

У сучасній літературі спостерігається велике різноманіття наукових праць, які по-

різному трактують і характеризують освітнє середовище навчального закладу  

(М. Карманова, Л. Уколова, А. Харитонова,  Н. Чибісова, А. Ясвін та ін.). На наш 

погляд, найбільш близьким предметному полю соціології є визначення, 

запропоноване Н. Чібісовою. Вчений трактує освітнє середовище як просторовий 

континуум, в якому, завдяки спілкуванню, взаємодії та співтворчості, 

відбиваються знання і культурний досвід учасників освітнього процесу і 

суспільства в цілому [405, с. 22].  

З нашої точки зору, освітнє середовище – динамічна сукупність 

матеріальних і нематеріальних умов і факторів, що створює соціокультурний 

контекст освітнього процесу, взаємодії учасників цього процесу, та містить 

потенціал можливостей для набуття освіченості тими, хто навчається, 

становлення та всебічного розвитку їх особистості. Неможливо точно вказати, де 

починається та закінчується освітній простір навчального закладу, але, без 

сумніву, освітнє середовище, що є частиною цього простору, має заповнювати 

його повністю, або ж бути ще ширшим, на думку деяких вчених [210]. В іншому 

випадку, отримуємо ситуацію, коли окремі зони освітнього простору, які є 

«непокритими», незаповненими освітнім середовищем, залишаються 

бездіяльними, такими, що так  і не стали полем відносин і стосунків.  

Підкреслимо необхідність подолання чіткого поділу простору на територію  

тих, хто навчає, і тих, хто навчається. Дистанція між їх статусами є потужним 

латентним чинником, що впливає на результати освіти, визначає специфіку 

комунікації учасників освітнього процесу. Розмір цієї дистанції залежить від 
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загальносвітових тенденцій і затверджених правил, прийнятих на рівні держави, 

тих, що діють на рівні інституту освіти, а також від правил і традицій, що діють 

на рівні конкретного навчального закладу. Чим меншою є дистанція статусів, тим 

меншими є шанси прояву символічного насильства, тим більшою є ймовірність 

формування габітусів свободи і творчості (Б. Бернстайн, Дж. Брунер, П. Бурдьє,  

Н. Вессель, К. Вентциль, Л. Виготський, В. Давидов, П. Каптерєв, Я. Коменський, 

Ф. Перрену, Ж. Піаже, В. Рєпкін, В. Тубельський, К. Ушинський, П. Фрейре,  

І. Фрумін, Д. Ельконін та ін.).  

На думку Дж. Дьюї, навчальний заклад як середовище, що навчає та 

виховує, має виконувати наступні ключові завдання: спрощувати складні явища 

життя, роблячи їх описи та пояснення доступними для розуміння тих, хто 

навчається; в якості об'єктів для вивчення обирати такі, що є найбільш 

важливими, з точки зору досвіду, і такі, що найбільш часто зустрічаються в 

повсякденному житті (тієї чи іншої соціальної групи); сприяти вирівнюванню 

соціальних відмінностей, створюючи «єдність думок і узгодженість дій»  

[307, с. 19−20]. Підкреслимо, що саме по собі освітнє середовище, як би ретельно 

воно не було організоване, не може впоратися з цими завданнями, тому, що це − 

не його завдання. Це завдання ми пов’язуємо з організацією процесу передачі, 

трансляції знання і культури в освіті і вважаємо, що воно більш співвідноситься з 

проблематикою навчальних програм. Освітнє середовище навчального закладу 

можна уявити як комплекс умов для реалізації освітніх програм. Проектування 

цих програм заслуговує на окрему увагу.  

Навчальна програма виступає «центром тяжіння», ядром освітнього 

простору, є його структурною і функціональною складовою. В ідеалі, навчальні 

програми мають бути організовані з орієнтацією на розв’язання актуальних 

проблем сучасної освіти, пов'язаних із: 1) відсутністю цілісного бачення 

освітнього процесу, хибністю розмежування на «навчання» та «виховання»;  

2) пошуком шляхів оптимального поєднання теоретичного і практичного знання в 

освіті; 3) забезпеченням наступності, як необхідної умови вертикальної освітньої  

та соціальної мобільності. Відповідно, напрямки роботи з усунення цих проблем, 
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що стосуються структурування і проектування освітніх програм, полягають  

у наступному: 1) підтримання цілісності освітнього процесу через стирання меж 

між навчанням і вихованням, підпорядкування офіційної та прихованої 

навчальних програм єдиній меті; 2) оптимальне поєднання теоретичного і 

практичного знання; 3) забезпечення наступності при переході від однієї освітньої 

сходини до іншої, як послідовної передачі (тими, хто навчає) і рефлексії (тими, 

хто навчається) знань і досвіду.  

Відповідно до концептуальної схеми, що концентрує основні положення 

нашої системно-кодової концепції, елементом освітньої комунікації, що 

забезпечує взаємодію суспільства та освіти, як і можливість зміни суспільства 

через освіту, є код (зокрема когнітивний). Як ми вже неодноразово писали, 

когнітивний код – це ключ до розуміння, установка на розуміння соціальної 

реальності (окремої ситуації), яка може передаватися «у спадщину» в рамках тих 

чи інших великих соціальних груп. Когнітивний код – зашифрована в певній 

формі інформація, що дозволяє людині і навіть цілим групам людей 

ідентифікувати ситуацію, що передує розумінню, як діяти в цій ситуації.  

У результаті формується певний когнітивний стиль. Когнітивна психологія 

налічує більше десятка різновидів таких стилів. Кожен різновид стилю має вигляд 

дихотомічної шкали, крайніми точками якої є прямо протилежні стилі. Ухил у бік 

позитивного полюсу відкриває сприятливі перспективи всебічного, творчого та 

іншого розвитку особистості. Обмежений чи розширений когнітивні коди 

створюють передумови формування різнополюсних когнітивних стилів. 

Обмежений − це код стилів зі зміщенням в негативний бік, а розширений – код 

стилів, зміщених у позитивний бук. Різновиди стилів можуть перетинатися і 

поєднуватися. Габітусам свободи і творчості відповідає поєднання позитивних 

полюсів наступних різновидів когнітивних стилів: 

1. Когнітивна простота (обмежені коди) / складність (розширені коди). Одні 

люди розуміють та інтерпретують все, що відбувається в спрощеній формі,  

на основі фіксації обмеженого набору відомостей (полюс когнітивної простоти). 
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Інші, навпаки, схильні створювати багатовимірну модель реальності, виділяючи  

в ній безліч взаємозалежних сторін (полюс когнітивної складності). 

2. Конкретність (обмежені коди) / абстрактність (розширені коди). В основі 

конкретності-абстрактності лежать такі психологічні процеси, як диференціація  

та інтеграція понять. Полюс «конкретної концептуалізації» характеризується 

незначною диференціацією і недостатньою інтеграцією понять. Для «конкретних» 

особистостей типовими є наступні психологічні якості: схильність до «чорно-

білого» мислення, залежність від статусу та авторитету, нетерпимість  

до невизначеності, стереотипність рішень, ситуативний характер поведінки, 

нездатність мислити в термінах гіпотетичних ситуацій. Полюс «абстрактної 

концептуалізації», навпаки, передбачає як високу диференціацію, так і високу 

інтеграцію понять. Відповідно, для «абстрактних» особистостей характерною  

є свобода від безпосередніх властивостей ситуації, орієнтація на внутрішній 

досвід у поясненні фізичного і соціального світу, схильність до ризику, 

незалежність, гнучкість, креативність. 

3. Полезалежність (обмежені коди) / поленезалежність (розширені коди). 

Поленезалежність розуміється як можливість суб'єкта долати вплив контексту або 

як здатність особистості орієнтуватися більшою мірою на саму себе, свої власні 

відчуття, а не на соціальний контекст. Поленезалежні особистості є 

інтелектуально-ефективними, на відміну від полезалежних особистостей, які 

відрізняються  підвищеною соціальною ефективністю. Полезалежні люди в 

процесі навчання більше залежать від стимулювання, зовнішнього підкріплення 

(особливо негативного), поленезалежні − від внутрішньої мотивації.  

Носії габітусів свободи і творчості, формування яких, відповідно до 

розробленої нами концептуальної схеми, є важливою функцією сучасної освіти, є 

«володарями» синтетичного складно-абстрактно-полінезалежного когнітивного 

стилю [230, с. 457]. Ще раз підкреслимо, що передумовою формування такого 
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стилю є саме складні (розвинені, розширені)
46

 когнітивні коди. У зв'язку з цим, 

актуальності набуває така технологія як «рефреймінг», що в контексті наших 

міркувань розглядається як субтехнологія
47

 інжинірингу освітнього простору 

навчального закладу і стосується його текстової складової. Для того, щоб змінити 

(розвинути, розширити) когнітивний код, необхідно здійснити вплив на його 

елементи − фрейми. Субтехнологія рефреймінгу включає в себе сукупність 

методів такого впливу. Рефреймінг дозволяє поглянути по-новому на ситуацію, 

інакше інтерпретувати, знайти нові рішення тих чи інших проблем. Це 

відбувається за рахунок зміни фреймів, в рамках яких ці проблеми сприймаються. 

Буквально, рефреймінг означає переміщення будь-якого образу чи переживання в 

новий фрейм (рамку), відмінний від початкового. Через рефреймінг, що 

періодично повторюється, відбувається розширення і поглиблення фреймів. Те ж 

саме відбувається з поглядами їх носія, його установками на розуміння 

реальності.  

Проведений нами аналіз наукової та науково-методичної літератури  

дозволив виділити ряд універсальних принципів розвитку (розширення) 

когнітивного коду шляхом рефреймінгу в освіті [230, с. 394]:  

1. Варіативність навчальних програм і навчальних завдань, з урахуванням 

відмінностей когнітивних стилів і ступеня розвиненості когнітивних кодів у тих, 

хто навчається (А. Асмолов, Є. Агалакова, Н. Віноградова, А. Воронцов,  

В. Горова, Н. Істоміна, Н. Калашнікова, Н. Крохмаль, Л. Кулагіна, О. Куревіна,  

А. Кушнір, С. Лисєнкова, Є. Новікова, В. Пеньковська, О. Проніна та ін.);  

2. Розширення й ускладнення понятійного поля того, хто навчається, 

смислової багатогранності понять (Ю. Бабанський, П. Блонський,  

Д. Богоявленський, Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, Є. Кабанова-

                                                           
46 Когнітивний код можна тільки розширювати (розвивати), його не можна звузити (як не 

можна повернути назад ділення клітин), можна тільки загальмувати процес розвитку. Чим 

старшою є людина, тим складніше піддається розвитку його когнітивний код.  
47 У значенні «технологія в технології», тобто специфічна (під)технологія більш загальної 

технології − інжинірингу освітнього простору навчального закладу.  
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Меллєр, Н. Кузнєцова, Н. Менчинська, К. Пономарьова, С. Рубінштейн,  

Н. Тализіна, А. Усова, Н. Чуприкова, М. Шардакова, Д. Ельконін та ін.);  

3. Проблематизація змісту освіти, що створює умови становлення 

суб'єктності (її прояву в процесах взаємодії між тим, хто навчає, і тим хто 

навчається), можливості актуалізації потенціалу саморозвитку тих, хто навчається 

(О. Бєлобрикіна, К. Затєєва, А. Нестеренко, Т. Сидорчук, Л. Шрагіна,  

З. Шустерман та ін.). Завданням того, хто навчає, є створення таких умов, щоб ті, 

хто навчається, які є носіями розширених кодів і володарями когнітивної стратегії 

високого ступеня гнучкості та незалежності, «підтягували» до свого рівня тих, 

чий когнітивний код є менш розвинутим. Перешкодою такому «підтягуванняю» 

може стати надмірна строгість педагога, яка, м'яко кажучи, не сприяє 

розширенню когнітивних кодів. Якими б продуманими не були навчальні 

програми, якими б різноманітними не були методи навчання, вони приводяться в 

рух діями педагога, зокрема, його мовою, а точніше дискурсом, як стверджує 

цілий ряд сучасних представників соціолінгвістики (Н. Арутюнова, Н. Болдирєва, 

Г. Берестнєва, Є. Кубрякова, З. Попова, І. Стерніна та ін.). Перефразовуючи 

висловлювання П. Фрейре, відзначимо, що «стурбованість» структурою і змістом 

програми навчання, насправді, є «стурбованістю» змістом діалогу і структурою 

педагогічного дискурсу. Дискурс обов'язково має структуру. Він може бути 

більш-менш (сильно чи слабо) структурованим, про що пишуть Т. Єжова,  

А. Ліпаєв, Мухаммад Халід Іннаят Алі, О. Полонніков, С. Сивуха та інші  

[125; 222, 290, 291, 326]. Приклад слабо структурованого дискурсу − побутове 

спілкування. Дискурси, що породжуються освітньою комунікацією  

(в ході лекційних, семінарських та інших занять), як і судові та телевізійні 

дискурси, є сильно структурованими [495, с. 85].  

Основними структурними складовими дискурсу є наступні: комунікативний 

або, якщо точніше, «іллокутивний акт» (за Д. Сьорлем), тобто такий, що має чітку 

комунікативну та смислову спрямованість [325, с. 152−153]; комунікативний хід 

(макроакт, що сприяє осягненню основної мети комунікації); обмін; трансакція 

(захоплення уваги, передача інформації, включення яскравої промови на етапі 
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завершення контакту, з метою її фіксації в пам'яті адресатів) [205, с. 200−202;  

251, с. 98−99]. В якості елементів, що структурують дискурс, виділяються кванти 

дискурсу та інтонаційні одиниці. По-перше, ці елементи структурують дискурс,  

а по-друге, вичленення цих елементів уможливлює процедуру дискурс-аналізу.  

Дослідженням структури дискурсу (педагогічного, політичного,   

PR-дискурсу та ін.) займалися і займаються наступні вчені: Ф. Бацевич,  

Л. Безугла, А. Бєлова, І. Бехта, А. Габідулліна, Т. Єжова,  Е. Заїр-Бек, В. Карасик,  

В. Козловський, О. Кубрякова, А. Литовченко, М. Макарова, М. Полюжина,  

А. Приходько, О. Полонніков, В. Русакова, О. Селіванова, І. Шевченко та ін.). 

Спираючись на висновки, зроблені цими вченими, можна стверджувати, що  

в освітньому (аудиторному та/або педагогічному) дискурсі у взаємодію вступають 

дві когнітивні решітки
48

. КР-1 – когнітивна решітка  того, хто передає 

повідомлення (тобто того, хто навчає), яка представляє собою модель смислової 

констеляції, що підлягає трансляції та впровадженню в ментальні структури 

реципієнта. КР-2 – когнітивна решітка того, хто одержує повідомлення (тобто тих, 

хто навчається), тієї адресної групи, яка або чинить опір смисловій інтервенції, 

що відбувається в процесі комунікації, або змінюється під її впливом. У випадку, 

якщо «комунікатору» не вдається перебудувати КР-2 у відповідності зі 

структурою КР-1 − трансльовані смисли не «пробиваються» до свідомості 

адресної групи і, отже, не викликають у неї стану внутрішнього прийняття.  

На наш погляд, процесу налаштування когнітивних решіток в освітній 

комунікації сприятиме його двобічність. Педагогу і самому слід підлаштовуватися 

під аудиторію (під типи раціональності і ціннісні орієнтації, під концептосферу і 

архетипи), особливо на етапі знайомства і налагодження контакту. Взаємне 

налаштовування когнітивних решіток того, хто навчає, і того, хто навчається, 

здійснюється за допомогою особливої організації аудиторного дискурсу.  

                                                           
48

 В. М. Русакова визначає когнітивну решітку (КР), як систему ментальних фільтрів-

переваг (світоглядних, концептуальних, образно−символічних, перцептивно-чуттєвих та ін.), на 

базі яких формуються ті чи інші образи світу і поведінкові установки. Крім того, дослідниця 

зазначає, що світогляд, світосприйняття, а також зразки поведінки визначаються характерними 

особливостями або типами структурних компонентів когнітивної решітки [315]. 
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Актуальність наукового дослідження аудиторного дискурсу, в тому числі  

і з боку соціології, полягає в тому, що результати такого дослідження можуть 

бути використані для моделювання оптимальних дискурсивних схем, з метою 

управління освітньо-комунікаційними процесами.  

Виділимо дві основні моделі освітнього (аудиторного і педагогічного) 

дискурсу: традиційну і діалогово-дискусійну. Перша модель має або форму 

монологу (типовий приклад − класична лекція), або форму, представлену 

наступною схемою: «питання того, хто навчає, – відповідь того, хто навчається, −  

оцінка відповіді тим, хто навчає» [462, с. 21]. Як вважає цілий ряд сучасних 

вчених (І. Алексашина, Д. Бєляєва, К. Бодрова, А. Вербицький,  Ю. Кулюткін,  

А. Маркова, Д. Мітіна, В. Морозова, О. Орлов, Т. Пашкевич, В. Сєріков, Є. Юдіна 

та ін.), традиційна модель освітнього дискурсу – це форма комунікації, що 

обмежується процесами нижчого когнітивного рівня і полягає в простому 

відтворенні інформації. Організація освітнього процесу відповідно до цієї моделі, 

не сприяє розширенню когнітивних рамок і кодів. Інша модель (діалогово-

дискусійна) припускає симетричні стосунки між тим, хто навчає, і тими, хто 

навчається як членами одного колективу. Яскравим прикладом того, як 

«працюють» ці моделі на практиці, є наша експериментальна лекція, умови 

проведення якої і результати були детально описані в попередньому підрозділі. 

Аналіз цих результатів дозволяє зробити загальні висновки, що підтверджують ті, 

які були сформульовані Мухаммадом Халідом Іннаятом Алі [222, с. 261], а саме: 

1) можна виділити два основних типи моделей освітнього (педагогічного, 

аудиторного) дискурсу: жорсткі (чітко сплановані, що мають монологічну форму) 

і гнучкі (динамічні, частково сплановані, що мають діалогічну форму); 2) обидва 

типи моделей несуть відбиток особистості того, хто навчає, але тільки друга 

модель несе відбиток і особистості того, хто навчається; 3) критичне і творче 

мислення тих, хто навчається, найбільшою мірою проявляють себе і розвиваються 

у вільному гнучкому освітньому дискурсі, коли утворюється безліч центрів і 

векторів розгортання дискурсу, об'єднаних загальним полем інтелектуальної 

діяльності (спільність поля є обов’язковою і підтримується тим, хто навчає).  
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Результати наших емпіричних досліджень, як і роботи зі спеціальною 

науковою літературою, дозволили скласти перелік принципів організації 

освітнього (аудиторного і педагогічного) дискурсу, які можуть послужити 

основою для розробки освітніх технологій, ефективних щодо формування 

габітусів свободи і творчості: 1) демократичність, гуманістичність і діалогічність 

дискурсу, відмова від авторитарної моделі; 2) «проблемність» дискурсу;  

3) динамічність, гнучкість дискурсу; 4) трансгресивність − організація за 

принципом гіпертексту [230, с. 430].  

На закінчення підкреслимо, що освітній простір навчального закладу,  

як «посередник» між індивідом і суспільством, що забезпечує зв’язок мікро-  

і макрорівня соціальної взаємодії, має бути організований так, щоб сприяти 

виконанню освітою важливої  функції з формування габітусів свободи і творчості. 

Для цього є необхідним створення зони і ситуації найближчого розвитку на рівні 

етосу навчального закладу, з підключенням соціально-позитивних педагогічних 

практик, що діють за принципом «малих сприймань», в умовах, коли колектив 

тих, хто навчається, має статус рефератної групи, а той, хто навчає, − статус 

«альфа-лідера». Мінімізація дистанції між статусами тих, хто навчає і навчається, 

знизить частку авторитарності і примусу в їх взаємодії, що є необхідною умовою 

оптимізації педагогічного впливу шляхом відходу від жорстких вимог і зайвої 

строгості у бік розширення свобод тих, хто навчається. 
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Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі дисертації представлені результати верифікації 

системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти. Верифікація 

здійснювалася із застосуванням нетрадиційного підходу до дослідження освіти, 

що має теоретико-методологічною підставою розуміючу соціологію і припускає 

використання методів емпіричного дослідження нетрадиційних для вітчизняної 

соціології (ситуативні тести, дискурс-аналіз, експеримент та інші).  

Емпіричній перевірці піддавалася не вся концепція, а окремі її положенні, 

які утворили основні параметри відповідної концептуальної схеми, пов'язані з 

ключовими концептами: «код», «педагогічна праця», «освітній дискурс», 

«прихована навчальна програма». Теоретично, ступінь автономії системи освіти, а 

разом з тим і здатність впливати на навколишній світ (суспільство і людей, які 

його складають) є тим вищими, чим яскравіше виражені її власні системні 

властивості. Відповідно до нашої системно-кодової моделі, такою системною 

властивістю є педагогічний вплив. Як і інші системні властивості, ця властивість 

виникає тільки за умови взаємодії властивостей елементів системи. З позиції 

системного підходу, одним з найважливіших елементів системи освіти є той, хто 

навчає (педагог, вчитель, викладач). Педагогічний вплив уможливлюється завдяки 

виконанню тим, хто навчає, його власної функції педагогічної праці (або 

вторинної педагогічної праці, оскільки ті, хто навчає, є агентами вторинної 

соціалізації). Освітній простір, етос навчального закладу, навчальні програми, 

схильність тих, хто навчається, до їх сприйняття, як і інші важливі складові 

системи освіти, функціонально організовуються саме завдяки педагогічній праці, 

є її результатом. Результативність і продуктивність педагогічної праці (як 

системні ефекти освіти) забезпечують реалізацію освітою такої важливої за 

сучасних умов функції, як формування габітусів свободи і творчості (тобто таких, 

що мають високий ступінь переносимості та помірний (достатній) ступінь 

стійкості й повноти), а також власної внутрішньої функції системи освіти, яка, на 
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нашу думку, полягає у дії над взаємодією учасників освітнього процесу, а точніше 

− організації освітньої комунікації.  

Результативність і продуктивність (вторинної) педагогічної праці буде тим 

вищою, чим більш повно вона відтворює умови комунікації, що сприяють 

зближенню когнітивних і мовних кодів емісії (тих, хто навчає) і рецепції (тих, хто 

навчається). Потужнім чинником гальмування/інтенсифікації цього зближення, як 

і розвитку (ускладнення) кодів рецепції, є специфіка вторинної педагогічної праці, 

зокрема, ступінь її авторитарності чи демократичності. У рамках третього розділу 

дисертації представлені результати дослідження, що підтверджують цю тезу.  

З використанням ситуативних тестів, а також методу інтерв'ю досліджувалися: 

коди як установки на розуміння і трактування соціальної реальності; ступінь 

складності цих кодів у залежності від соціального походження їх носіїв; фактори, 

що сприяють формуванню кодів певного ступеня складності, як і фактори, що 

сприяють їх розвитку (зміни ступеня складності). Результати дослідження 

підтвердили: чим демократичнішим є той, хто навчає (емітент), тим вищою є 

ймовірність такого зближення, тим більшою є частка носіїв розширених кодів 

серед тих, хто навчається, з ким він постійно взаємодіє. Ступінь авторитарності 

чи демократичності вторинної педагогічної праці відбивається в освітньому 

дискурсі та його структурі, зокрема, в текстах освіти. Результати дослідження, 

проведеного з використанням методу експерименту (експериментальної лекції), в 

ході якого застосовувався ряд прийомів прихованого програмування, 

підтвердили: чим більш монологічним є дискурс, чим менше точок зору він 

розкриває, чим більш авторитарним він є, тим менш продуктивною є педагогічна 

праця, тим меншою мірою вона сприяє формуванню габітусів свободи і творчості, 

як важливої функції системи освіти в сучасних соціальних умовах.  

Відповідно до сконструйованої нами концептуальної схеми взаємодії 

суспільства та освіти, що містить основні положення системно-кодової концепції, 

саме освітній дискурс створює умови, які сприяють або не сприяють зближенню 

кодів емісії та рецепції, він є засобом зміни кодів, як і здійснення педагогічного 

впливу (на тих, хто навчається та їх свідомість). Для перевірки даної тези нами 



379 
 

 

було проведено цикл досліджень освітнього (аудиторного, дисциплінарного, 

педагогічного) дискурсу із застосуванням методу дискурс-аналізу, а також деяких 

інших методів, досвід проведення яких був запозичений у західних соціологів. 

Результати цих досліджень дозволили зробити наступні висновки:  

1) взаємозв'язок успіхів в освіті та соціального походження обумовлюється 

специфікою освітнього дискурсу; 2) в процесі освіти, за допомогою освітнього 

(зокрема, дисциплінарного та педагогічного) дискурсу, відбувається засвоєння 

тими, хто навчається, експертної культури (навчальної дисципліни), її 

привілейованих знаків, а разом з тим і впровадження у їх свідомість смислів та 

ідей, що складають сприйняття реальності та виступають в якості внутрішньої 

(невидимої) підстави соціальної дії; 3) освітній дискурс є не тільки засобом 

культивування експертної культури, а й зміни свідомості тих, хто навчається, їх 

самосприйняття, світосприйняття, установок на розуміння соціальної реальності.  

На підставі висновків, отриманих за результатами верифікації системно-

кодової концепції взаємодії суспільства та освіти, емпіричної перевірки основних 

параметрів відповідної концептуальної схеми, виводяться універсальні принципи 

розробки ефективних освітніх технологій. Особливу увагу приділено розгляду 

однієї з таких технологій − інжинірингу освітнього простору навчального закладу. 

Проаналізовані можливості практичної реалізації цієї технології за напрямками 

проектування і структурування освітнього середовища, навчальних програм  

та освітнього дискурсу, а також за напрямком рефреймінгу як субтехнології  

з розвитку кодів.  
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ВИСНОВКИ 

 

Досягнення мети нашого дисертаційного дослідження, пов’язаної  

з побудовою узагальнюючої концепції взаємодії суспільства та освіти, за своєю 

логікою передбачало послідовний пошук відповідей на наступні ключові 

запитання: 1. Як змінюється суспільство і як ці зміни позначаються на процесах  

в освіті?; 2. Як змінюється освіта і як ці зміни впливають на процеси соціальних 

змін?; 3. Що конкретно потрібно міняти в освіті, щоб викликати (необхідні та/або 

бажані) зміни в суспільстві? Окрім того, відповідно до мети дисертації, 

концептуалізація взаємодії суспільства та освіти здійснювалася на основі мікро-

макросинтезу, тобто шляхом виведення зв’язків між (взаємо)діями індивідів 

(зокрема, учасників освітнього процесу) і тими процесами, що відбуваються на 

рівні системної взаємодії суспільства і освіти. 

Відповіді на перше запитання передував аналіз класичних та сучасних 

теорій соціальних змін. При цьому теоретизування здійснювалося в 

макросоціологічній площині, отже процес зміни суспільства розглядався як 

процес творення, відтворення, перетворення соціального порядку, а теоретичні 

моделі соціальних змін − як можливі форми цих процесів. Ці моделі були 

розрізнені як: (1) еволюційні і революційні (в залежності від характеру переходу з 

одного стану в інший); (2) лінійні, циклічні та нелінійно-синергетичні (з позиції 

процесуальності та періодизації зміни станів); (3) холістичні та індивідуалістичні 

(в залежності від ролі індивіда (людини, особистості) у процесах соціальних змін). 

Огляд різних підходів, інтерпретацій та моделей соціальних змін дозволив 

створити теоретико-методологічне підґрунтя для синтезу окремих теоретичних 

положень, придатних для опису та пояснення сутності і факторної обумовленості 

тих змін, що відбуваються в сучасному суспільстві. Особливу увагу було звернено 

на наукові здобутки Дж. Александера, Н. Лумана та П. Бурдьє, які є 

представниками таких синтетичних напрямків сучасної соціологічної думки, як 

неофункціоналізм і постструктуралізм. Увага саме до цих напрямків обумовлена, 

по-перше, їх значною пояснювальною силою стосовно того, як влаштоване 
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сучасне суспільство, як воно змінюється (що доведено в наукових працях  

С. Кравченко, Ю. Качанова, М. Соболевської, Н. Шматко та ін.). По-друге, їх 

можна розглянути з позиції збігу полів теоретизування, взаємодоповнюваності 

окремих положень, що дозволяє перейти на більш глибокий рівень пояснення 

механізму взаємодії суспільства та освіти, взаємної обумовленості змін, що 

відбуваються в суспільстві та в освіті. Загальне поле теоретизування утворюють 

уявлення про соціальну практику (та/або практики), текстуальність  

і дискурсивність соціальної реальності, смисли та коди як латентні складові 

соціальної (взаємо)дії.  

Отже, сучасне суспільство розглядається як нерівноважна соціальна 

система, яка змінюється за рахунок процесу редукції комплексності соціальних 

структур, що постійно відбувається. Соціальні структури, як частина 

інтерсуб'єктивної реальності, є нормативними утвореннями соціальної свідомості. 

Джерело соціальних змін криється саме в соціальній свідомості, в домінуючих в 

цій свідомості латентних підструктурах (кодах і смислах), які інформують та 

спрямовують дії індивідів і груп, забезпечуючи тим самим життя суспільства, 

регулюючи процеси, що в ньому відбуваються. Ці латентні підструктури, за своєю 

суттю, представляють внутрішню (невидиму) наповненість соціальної дії, яка 

утворюється двома контекстами – культурним і психологічним. Саме ці контексти 

формують випадковість дії. Випадкові дії, що накопичуються, виводять систему з 

рівноважного стану. (Макро)соціальні зміни розглядаються як сукупний результат 

індивідуальних і групових відхилень (флуктуацій), що беруть початок на 

мікрорівні соціальної взаємодії, на рівні латентних елементів дії. Отже соціальний 

порядок сучасного високо динамічного соціуму постає, як вкорінений в 

ментальних пластах соціального − в колективних когнітивних і символічних 

утвореннях, згідно з якими відбувається індивідуальне приписування значень і 

смислів подій і ситуацій та, як наслідок, координація поведінки індивідів. Така 

координація здійснюється на рівні соціальної практики. Саме цей рівень виконує 

«посередницьку» функцію узгодження мікрорівневих соціальних (взаємо)дій з 

тими процесами що відбуваються на соцієтальному (макро)рівні. Реалізація 
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практики стає можливою в результаті інтеріоризації індивідами соціальних 

структур, переводу зовнішніх умов існування на внутрішній рівень, що і визначає 

характер і спрямованість діяльності індивідів (як соціальних агентів). Такі 

висновки конкретизуються по відношенню до сучасного українського 

суспільства. Всі сучасні суспільства відрізняються одне від одного ступенем 

самоорганізованості соціального порядку, який є тим вищим, чим вищою є міра 

причетності більшості дієздатних членів суспільства до вироблення та прийняття 

обов'язкових для виконання всіма членами суспільства рішень. Розвиток України, 

як одного с сучасних суспільств, висуває на перший план проблему встановлення 

самоорганізаційного соціального порядку, оскільки здатність до самоорганізації є 

необхідною умовою життєздатності високо динамічних систем. 

Для того, щоб визначити перспективи такого встановлення (що є 

необхідною передумовою демократії), здійснюється звернення до більш 

детального розгляду тих змін, що відбуваються в Україні. Ці зміни позначаються 

терміном «трансформація», який характеризує високу ступінь нерівноважності 

системи, що переходить від старого до нового соціального порядку за відсутності 

більш-менш виразних обрисів нового. Такий стан системи супроводжується 

значним послабленням впливовості соціальних інститутів. Встановлення єдиного 

стійкого інституційного порядку виявляється неможливим. Встановлюються 

чисельні соціальні порядки, які утворюються та перетворюються соціальними 

практиками. Зміна типових способів поведінки індивідів веде до трансформації 

соціальної практики, що не змінює сам інститут, але впливає на реалізацію його 

функцій. В аспекті концептуалізації взаємодії суспільства та освіти, остання може 

розглядатися як особлива соціальна практика, яка передбачає створення 

специфічних комунікацій і взаємодій, способів узгодження і оформлення 

соціальних смислів і дій, в межах яких формуються певні габітуси, які є 

породженням цієї практики, але в той же час і самі породжують практики 

індивідів і груп. Виникає питання, які саме габітуси має породжувати освітня 

практика з орієнтацією на виклики сучасного соціуму? Щодо українського 

суспільства, в ракурсі його демократизації як процесу встановлення 
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самоорганізаційного соціального порядку, відповідь формулюємо на користь 

габітусів «свободи і творчості» (як їх називав П. Бурдьє). В такому ракурсі 

свобода осмислюється через призму автентичності ідентичності, тобто коли 

людина вчиняє та діє властивим для неї чином, а її дії залежать від її 

внутрішнього «центру» (інтернальний локус контролю), а не від зовнішніх умов. 

Залежність змін, що відбуваються в освіті від змін в суспільстві виражається 

в прив'язці специфіки освітніх практик до певного типу суспільства. У зв’язку з 

цим, були піддані аналізу дві протилежні за суттю моделі освітніх систем − 

Східна і Західна, що відрізняються специфікою освітніх практик і, як наслідок, 

характеристиками габітусів, породжуваних цими практиками. Аналіз освітніх 

практик, які відповідають цим моделям, показав, що жодна з них в чистому виді 

не продукує тих габітусів, які відповідали б сучасному високо динамічному 

суспільству. Відмінності між цими моделями відображені в куррикулумах.  

Соціологічна трактовка поняття куррикулуму є значно ширшою ніж ті, що 

мають місце в педагогічній науці та визначають курикулум як курс навчання. Ми 

розглядаємо куррикулум як своєрідну суспільну угоду між індивідом, 

суспільством, державою та фахівцями в галузі освіти, якою встановлюється 

зв'язок між цілями освіти, діяльністю навчальних закладів і діями та взаємодіями 

учасників освітнього процесу. Соціологічна концептуалізація куррикулуму 

здійснюється в межах такого напрямку соціології освіти як соціологія 

куррикулуму, засновниками якого є західні вчені (зокрема, М. Янг та ін.). 

Специфічним предметом соціології куррикулуму і є освітня практика та 

індивідуальні практики учасників освітнього процесу. В цьому ми вбачаємо її 

наукову цінність, яка полягає у створенні методологічного підґрунтя для 

конкретизації не тільки тих змін в освіті, що містять потенціал спричинення 

позитивних соціальних перетворень, але й методів, засобів таких змін.  

Отже, пошук відповіді на друге концептуально важливе запитання («Як 

змінюється освіта і як ці зміни впливають на процеси соціальних змін?»), 

здійснюваний в проблемному полі соціології куррикулуму у другому розділі 

дисертації, показав, що спровокувати помітні зміни в суспільстві можуть тільки 
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якісні зміни в освіті. З позиції системного підходу якісні зміни в освіті − це ті, що 

відбуваються на рівні її власних системних властивостей. Для ілюстрації 

найбільш яскравих прикладів таких змін, наводяться революційні сценарії, 

запропоновані Т. Парсонсом, П. Бурдьє, П. Фрейре. На основі їх аналізу робиться 

висновок, що під якісними змінами в освіті слід розуміти не стільки зміни змісту 

(«що» транслюється), скільки зміни умов і способів трансляції інформації («як 

саме» транслюється, за допомогою яких дій), а також технологій перетворення 

інформації на знання. Якісні зміни в освіті пов'язані з кардинальною зміною 

способів взаємодії учасників освітнього процесу. Соціологія куррикулуму 

підкреслює, що засоби, методи, прийоми та педагогічні практики «оформлюють» 

зміст освіти і можуть значно схилити його у бік домінування певної точки зору, 

певних світоглядних, ідеологічних та інших установок. У зв'язку з цим 

звертається увага на неявні форми взаємодії учасників освітнього процесу − 

неявну (імпліцитну) педагогіку і приховану (латентну) навчальну програму. Такі 

(форми) взаємодії утворюють неформальну складову освітньої практики. За їх 

допомогою в освіті транслюються цінності, норми, диспозиції (атитюди) і зразки 

поведінки, які засвоюються незалежно від формального змісту занять. Визначені 

функції неявної педагогіки і прихованої навчальної програми: 1) сприяння 

реалізації основних функцій освіти (соціалізуючої, трансляції культури, 

відтворення соціальної структури, селективної, регулятивної, соціального 

контролю); 2) формування або зміни установок на смисли, на розуміння 

соціальної реальності (когнітивних кодів); 3) формування габітусів і компетенцій 

(професійних, загальнокультурних та інших − як складових габітусу);  

4) трансляції неявного знання.  

В якості засобу здійснення якісних змін в освіті розглядається освітній 

дискурс − соціально-комунікативна подія, що відбувається у процесі взаємодії 

того, хто навчає, і того (тих), хто навчається, у результаті їх взаємно спрямованих 

комунікативних дій та уможливлюється в умовах певного соціального контексту – 

спеціально організованої освітньої ситуації (урок, лекція тощо), за допомогою 

освітніх текстів та інших знакових комплексів, оформлених та структурованих 
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особливим чином. Освітній дискурс ми розглядаємо як засіб реалізації 

педагогічного впливу за допомогою якого, через формування чи зміну певних 

логічних диспозицій (кодів), здійснюється трансляція смислів і установок на 

розуміння соціальної реальності, ціннісних установок.  

Аналіз робіт Ф. Джексона, І. Ілліча, Е. Кінга, А. Макдугала, П. Фрейре та 

інших критиків освіти, які склали теоретико-методологічні передумови соціології 

куррикулуму, а також робіт сучасних вчених, які уособлюють цю нову течію 

соціології освіти (зокрема, Б. Бернстайна та М. Янга), дозволив сформувати 

категоріально-понятійний базис авторської концепції взаємодії суспільства та 

освіти, позначеної як «системно-кодова». Сенсоутворюючими для цієї концепції є 

наступні поняття: суспільство як система, освіта як (під)система, самоорганізація 

та (само)відтворення системи, системні властивості освіти, код, педагогічний 

вплив, педагогічна праця, куррикулум, неявна педагогіка, прихована навчальна 

програма, освітній (аудиторний, дисциплінарний, педагогічний) дискурс, освітній 

простір навчального закладу, освітнє середовище і етос навчального закладу. Всі 

ці поняття, незважаючи на їх міждисциплінарний характер, були наділені 

специфічним соціологічним змістом. Більшість понять з представленого вище 

переліку має виразне «педагогічне звучання», у зв’язку з чим, складається 

помилкове враження, що вони мають відношення виключно до педагогічної 

науки, отже їх використання в соціології є неправомірним. На нашу думку, таке 

свідоме понятійно-категоріальне відмежовування соціології освіти призводить до 

її теоретико-методологічної фрагментарності та, як наслідок, слабкої соціальної 

віддачі. Адже наука має розвиватися не сама у собі та заради себе, а для того, щоб 

бути корисною для вирішення тих чи інших практичних проблем та завдань. 

Педагогіка в цьому відношенні є досить самодостатньою. Від соціології освіти 

вона відрізняється тим, що вирішує досить конкретні завдання, пов’язані з 

підвищенням результативності навчання та виховання як таких. Соціологія освіти, 

якщо і розглядає ті ж самі проблеми, що і педагогіка, але контекст розгляду є 

значно ширшим. Тобто, з соціологічної точки зору, необхідність вирішення 

проблеми підвищення результативності навчання та виховання диктується не 
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потребою в «підвищенні», а потребою суспільства в результатах такого 

підвищення. Тобто соціологія освіти виходить за межі розгляду навчального 

процесу як такого. Підкреслимо − виходить за межі, а не функціонує за межами. 

Виключення з предметного поля соціології освіти всього того, що пов’язане з 

самим навчально-виховним процесом, є великою помилкою, яка призводить 

соціологію освіти до її наукового вихолощення, втрати практичного смислу. 

Виправлення такого стану бачимо в оновленні та удосконаленні понятійного 

апарату, введенні до наукового обігу соціології освіти тих понять, які 

характеризують навчально-виховний процес та діяльність учасників цього 

процесу, наділяючи ці поняття соціологічним змістом, тобто підкреслюючи їх 

соціальну природу в аспекті значущості з точки зору соціального функціонування 

освіти як соціальної системи та підсистеми суспільства. Соціологічна 

інтерпретація цих понять надає можливість розкриття в межах соціології освіти 

важливих питань, пов'язаних з виведенням стійких взаємозв'язків, 

закономірностей у сфері освіти на всіх (макро-, мезо-, мікро-) рівнях соціальної 

взаємодії, пояснення міжрівневої взаємообумовленості процесів, що відбуваються 

на цих рівнях, що репрезентує вихідний принцип соціології як науки.  

Особливе значення серед понять, що є сенсоутворюючими для системно-

кодової концепції, має поняття коду. В межах цієї концепції код розглядається 

виключно як утворення, що функціонує на мікрорівні соціальної взаємодії. Код є 

елементом спільним як для системи освіти, так і для системи суспільства, 

оскільки він належить комунікації, а суспільство і освіта – комунікативні системи. 

Теоретично ми інтерпретуємо код як установку на смисли, на розуміння 

соціальної реальності, яка є латентною складовою соціальної дії. Розрізняємо 

когнітивні та мовні коди. Код когнітивний − логічна диспозиція, схильність до 

певних логічних висновків, представлена певним набором схем уяви та мислення, 

які є результатом практичного досвіду і формуються у процесі повсякденної 

взаємодії, в тому числі через оволодіння мовою. Код мовний − набір схем 

символічного вираження думок, тобто пов’язаних певним чином слів та інших 

символічних знаків. На емпіричному рівні як когнітивні, так і мовні коди 
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розрізняємо за ступенем складності, а також як коди емісії та рецепції (тобто коди 

емітента – того, хто навчає, як адресанта повідомлення, і коди реципієнта – того, 

хто навчається, як адресата). 

В цілому виведення певних взаємозв'язків між всіма зазначеними вище 

поняттями дозволило побудувати концептуальну схему, яка містить положення, 

що розкривають основі принципи системно-кодової концепції взаємодії 

суспільства та освіти, зміни суспільства через освіту. Логічна послідовність цих 

положень, які у висновках подаються у скороченому виді, є такою: 

− суспільство − складна соціальна система найвищого рівня 

самодостатності, що складається з компонентів (підсистем, структур, елементів). 

Взаємодією цих компонентів забезпечується її аутопойезіс − такий спосіб  

існування, при якому самовідтворення компонентів призводить до 

самовідтворення системи в цілому; 

− необхідною умовою аутопойезісу є взаємодія компонентів, яка 

уможливлюється завдяки комунікації. Цілісність суспільства в єдності його 

компонентів забезпечується оперативним здійсненням комунікацій, які 

рекурсивно звернені до попередніх і передують наступним;  

− суспільство як соціальна система, як і будь-яка його (під)система, має 

здатність комунікувати тільки завдяки тому, що комунікація «прив’язана»  

до свідомості людини. Така зв’язність існує завжди й непомітно, завдяки 

структурній стиковці комунікації та свідомості;  

− структурна стиковка − щільне поєднання структур (систем) свідомості та 

комунікації в єдине ціле. Системи свідомості та комунікації від початку 

налаштовані одна на одну тому, що в їх структурах є спільні елементи, що 

дозволяє цим системам функціонувати, непомітно координуючись. Такими 

елементами є коди − мовні та когнітивні. Отже, складний механізм взаємодії 

компонентів соціальних систем можна розкласти на коди;  

− оскільки система освіти (СО) є підсистемою суспільства і взаємодіє  

з ним, вона може провокувати його зміни завдяки структурним стиковкам,  
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за допомогою яких «скріплена» з іншими соціальними (економіка, політика та 

ін.), ментальними та психічними (індивіди та їх свідомість) (під)системами;  

 − СО є відносно автономною системою і в той же час відносно залежною 

(під)системою. Відсутність відносної автономності виключає можливість 

(само)відтворення освіти як самостійної системи. Чим більш високим є ступінь 

автономії освіти, тим сильнішою є її здатність впливати на навколишній світ, на 

суспільство (та інші його підсистеми), а не підпорядкуватися впливу;  

− ступінь автономності СО є тим вищим, чим яскравіше виражені її власні 

системні властивості. Згідно з нашою системно-кодовою концепцією, такою  

системною властивістю є вторинний педагогічний вплив (ВПВ) − соціальна дія 

того, хто навчає, як агента вторинної соціалізації та суб’єкта освітнього процесу, 

яка має символічну природу і вносить зміни в диспозиції та поведінку того, хто 

навчається. Кінцевим результатом такої дії, за умови її тривалості та 

безперервності, є певний сформований габітус. Бурдьє вважав ВПВ основною 

внутрішньою функцією освіти. З нашої ж точки зору, віднесення ВПВ до розряду 

функцій означає абсолютизацію влади та впливу того, хто навчає, «легалізацію», 

виправдання символічного насильства і примусу в освіті. Відповідно до 

функціоналістських уявлень, чим активніше виконується ця функція, тим вищою 

є продуктивність педагогічної праці. Якщо під продуктивністю розуміти 

формування габітусів підпорядкування і пристосування, то ВПВ цілком може 

розглядатися як функція. Але за умов сучасного суспільства в процесі освіти 

мають формуватися габітуси свободи і творчості. Саме тому ВПВ ми розглядаємо 

як власну системну властивість СО. Автономність СО тим сильніше, чим 

потужнішим є ВПВ як її системна властивість;  

− властивість системи виникає при взаємодії властивостей її елементів.  

В якості елементів СО (не претендуючи на повноту переліку) виділимо наступні:  

освітній простір; етос і навчальні програми (як структурні складові освітнього 

простору); ті, хто навчається, а також ті, хто навчає. Отже властивостями 

елементів, їх функціями, якісними і кількісними характеристиками (також не 

претендуючи на повноту) є наступні: одномірність/багатовимірність (освітнього 
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простору); здатність етосу транслювати неявне знання; гнучкість/жорсткість 

навчальних програм; підпорядкованість/опір (навчальній програмі) з боку тих, хто 

навчається; вторинна педагогічна праця (ВПП) як функція тих, хто навчає; 

педагогічний дискурс як реалізація цієї функції. Освітній простір, етос, навчальні 

програми і схильність до їх сприйняття  − результат ВПП;  

− головним системоутворюючим фактором, що обумовлює і підкріплює 

ВПВ (як дію системної властивості освіти), є авторитет того, хто навчає. 

Системоутворюючий фактор підтримує існування системи, забезпечує  

її тенденцію до самозбереження, організовує взаємодію між її елементами 

відповідно до принципу найменшої дії (економії енергії). Видалення цього 

фактору з системи призведе до її трансформації в іншу систему; 

− структурна стиковка забезпечується комунікацією, що невідривно зв'язана  

зі свідомістю індивідів і в граничному варіанті розкладається на коди − 

елементарні частки суспільства як соціальної системи. Практично всі взаємні 

перетворення елементарних часток відбуваються у присутності полів, які можуть 

істотним чином змінювати картину їх взаємодії. Окрім того, у присутності полів 

стають можливими такі процеси взаємодії елементарних часток, які взагалі не 

відбуваються без дії поля. Таким полями в освіті є навчальне, культурне та інші. 

Вони є вимірами освітнього простору навчального закладу. Структура цих полів 

представлена навчальними, культурними, моральними та іншими практиками;  

− освітній простір навчального закладу є соціальним, він заснований на 

соціальній взаємодії, комунікації. Розуміння, як показник інформаційної 

продуктивності комунікації в освіті і як процес трансмісії та «конвертації» 

смислів і символів, вимагає взаємного «перетворення», взаємної трансформації 

кодів емісії та рецепції в напрямку досягнення приблизно однакового рівня їх 

складності, що є результатом ВПП, підставою її продуктивності і відбувається в 

умовах, що породжуються специфікою освітнього дискурсу й освітнього 

простору навчального закладу (як простору розгортання освітньої практики);  

− продуктивність вторинної педагогічної праці як системний ефект СО 

і як результат ВПВ (як її системної властивості), забезпечує реалізацію освітою 
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такої системоутворюючої (зовнішньосистемної) функції, як формуванні габітусів 

свободи і творчості, які характеризуються високим ступенем переносимості та 

помірним (достатнім) ступенем стійкості й повноти. У цьому ми вбачаємо 

функцію освіти, через яку забезпечується виконання інших її соціально значущих 

функцій, за рахунок чого відбуваються зміни на рівні всієї системи суспільства; 

− згідно з положеннями загальної теорії систем, власною внутрішньою 

функцією будь-якої системи завжди є дія над дією. Отже в якості власної 

внутрішньої функції системи освіти ми розглядаємо дію над взаємодією учасників 

освітнього процесу, а точніше − організацію освітньої комунікації.  

Наведена вище концептуальна схема є результатом соціологічної 

концептуалізації взаємодії суспільства та освіти на основі мікро-макросинтезу. 

Взаємодію на макрорівні представлено через розкриття взаємообумовленості, 

взаємної зв’язності змін, що відбуваються в суспільстві та освіті як соціальних 

системах. Мікрорівень представлений міжособистісними взаємодіями учасників 

освітнього процесу. Інтеграція цих двох рівнів здійснюється через розкриття 

сутності освіти як специфічної соціальної практики, тобто рутинізованих дій, 

взаємодій та типів поведінки учасників освітнього процесу (мезорівень).  

Освітню практику представлено як таку, що складається з наступних 

пов'язаних елементів: (1) форм тілесної активності (як тілесних практик, технік 

тіла (за М. Моссом), що конструюються авторитетом та демонструють як 

належність до статусу, так і дистанцію між статусами тих, хто навчає, і тих, хто 

навчається; (2) форм ментальної активності (як когнітивних практик, когнітивних 

стилів учасників освітнього процесу); (3) речей і їх використання (як елементів 

матеріальної складової освітнього середовища навчального закладу та практик їх 

використання); (4) фонового знання в формі «знання-як» та мотиваційного знання 

(як видів неявного знання, що вбудоване в контекст освітнього процесу і 

транслюється засобами неявної педагогіки); (5) стану емоцій (як похідних від 

етосу − нематеріальної складової освітнього середовища). Якісні характеристики 

цих елементів та особливості взаємозв'язку між ними визначають специфіку 

освіти як особливої соціальної практики, яка, по суті, є соціалізаційною 
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практикою та породжує специфічні габітуси, що виступають сполучною ланкою 

між об'єктивними структурами суспільства і структурами сприйняття і поведінки 

людей. Зміни, що відбуваються на рівні освіти як особливої соціальної практики, 

призводять до зміни характеристик породжуваних нею габітусів.  

Вважаємо за необхідне зазначити, що сконструйована концептуальна схема, 

яка розкриває основні положення системно-кодової концепції взаємодії 

суспільства та освіти, є моделлю-конструктом для сучасного українського 

суспільства (що перебуває у стані соціальної трансформації). Функціонування 

освіти у такому суспільстві передбачає її здатність підтримувати 

самоорганізаційний соціальний порядок, завдяки тому, що освіта практикує 

спеціальні засоби впливу на коди, а через це і на формування габітусів свободи і 

творчості, яких потребує порядок самоорганізації. На теоретичному рівні, ми 

розуміємо такі габітуси як диспозиційні комплекси, що характеризуються 

високим ступенем переносимості та помірним ступнем стійкості й повноти. Чим 

більш високим є ступінь виразності останніх двох характеристик, тим меншою є 

ймовірність творчих проявів габітусу, тим більш слабкою є потужність 

перетворювального потенціалу. Виразність останніх двох характеристик має бути 

достатньою для того, щоб відбулася інтеріоризація «соціального», без надмірного 

пригнічення «індивідуального». На емпіричному рівні, формування габітусів 

свободи і творчості ми пов’язуємо з ускладненням когнітивних кодів, які 

складають основу для певного когнітивного стилю та певного локусу контролю. 

Носії габітусів свободи і творчості є «володарями» складного, абстрактного, 

поленезалежного когнітивних стилів, які відповідають інтернальному локусу 

контролю. Отже, універсальності сконструйована концептуальна схема, як і 

системно-кодова концепція взаємодії суспільства та освіти, набувають, якщо не 

уточнювати властивості елементів системи освіти, які в той же час є елементами 

освітньої практики, що специфікують її як таку, що породжує саме такі, а не інші 

габітуси, формування яких представляє зміст зовнішньосистемної функції освіти.  

Цінність розробленої концептуальної схеми взаємодії суспільства та освіти 

полягає в тому, що вона є методологічним конструктом, який утворює «місток» 
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для переходу від соціологічної теорії до дослідницької і освітньої практики. По 

перше, ця схема містить гіпотези, емпірична перевірка яких дозволила здійснити 

часткову верифікацію окремих положень системно-кодової концепції. Було 

доведено, що: 1) продуктивність вторинної педагогічної праці буде тим вищою, 

чим більш повно вона відтворює соціальні умови комунікації, що сприяють 

зближенню кодів емісії та рецепції; 2) впливовим чинником гальмування або 

інтенсифікації цього зближення, як і розвитку (ускладнення) кодів рецепції є 

специфіка вторинної педагогічної праці, зокрема ступінь її авторитарності/ 

демократичності: чим більш демократичним є стиль того, хто навчає (емітента), − 

тим вищою є ймовірність такого зближення, тим більшою є частка носіїв 

розширеного (складного) коду серед тих, хто навчається (реципієнтів), з якими він 

постійно взаємодіє; 3) специфіка педагогічної праці, тобто ступінь її 

авторитарності/демократичності відображується у структурі освітнього дискурсу: 

чим більш жорстко структурований дискурс, чим більш монологічним він є, чим 

менше точок зору розкриває − тим більш він авторитарний, тим менш 

продуктивною виявляється педагогічна праця (у розумінні продуктивності 

відповідно до нашої системно-кодової концепції).  

По-друге сконструйована схема припускає наявність змінних параметрів 

(які характеризують властивості елементів системи освіти) та показує, як (і яка 

саме) зміна цих параметрів призводить до зміни освітньої практики (як форми 

інституту освіти), що впливає на характер та зміст виконуваних освітою 

соціальних функцій. Таке знання про зміну параметрів створює підґрунтя для 

розробки і впровадження дієвих освітніх моделей, представлених у вигляді 

набору конкретних операцій, орієнтованих на підвищення ефективності освіти.  

З опорою на результати емпіричних досліджень, проведених для верифікації 

основних положень системно-кодової концепції взаємодії суспільства та освіти, в 

заключній частині дисертації дається відповідь на останнє запитання: що 

конкретно слід міняти в освіті, щоб викликати позитивні зміни в суспільстві? 

Зокрема, сформульовані принципи якісних змін в освіті, що передуватимуть 

позитивним змінам в суспільстві: 1) спрямованість на формування і розвиток 
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світогляду, заснованого на багатокритеріальності рішень; 2) спрямованість на 

розвиток поліхроманичності мислення; 3) спрямованість на розвиток 

«бінокулярності» інтелектуальної діяльності; 4) орієнтація на продуктивність;  

5) орієнтація на рефлексивність (глибину розуміння) інформації та знань.  

Зазначені принципи розглядаються нами як такі, що складають основу 

розробки сучасних освітніх технологій, ефективних в умовах українського 

соціуму, який трансформується. Зокрема, йдеться про таку технологію як 

інжиніринг освітнього простору навчального закладу, що включає у себе 

проектування і структурування освітнього середовища, навчальних програм та 

освітнього дискурсу, а також рефреймінг як субтехнологію з розвитку кодів.  

Підкреслимо, що ані принципи, ані технології ми не прив'язуємо до конкретних 

рівнів освіти (дошкільної, середньої, вищої та подальшої), хоча кожен з них і має 

свою специфіку. На нашу думку, універсалізація принципів сприятиме 

забезпеченню вертикальної і горизонтальної наступності в освіті. 

Резюмуючи зазначимо, що створена нами системно-кодова концепція 

взаємодії суспільства та освіти задовольняє потребу сучасної соціології освіти в 

цілісному науковому осмисленні процесів, що відбуваються в суспільстві та 

освіті, а також тих, що мають місце в самій освіті та забезпечують її 

функціональність в умовах високої соціальної динаміки. Вона пояснює відносно 

стійкі зв’язки, що утворюються між суспільством та освітою на різних (мікро-, 

мезо-, макро-) рівнях соціальної взаємодії, а також міжрівневу 

взаємообумволеність цих зв’язків через: 1) розкриття сутності освіти як особливої 

соціальної практики, що створює умови для узгодження і оформлення соціальних 

смислів і дій, в межах яких формуються певні габітуси; 2) визначення та 

обґрунтування ролі кодів як мікрорівневих латентних складових соціальної 

(взаємо)дії, які в залежності від ступеня своєї складності створюють основу для 

певного когнітивного стилю та певного локусу контролю, а разом із тим,  

і габітусу певного типу.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А. Результати обробки даних індиректного дискурс-аналізу 

 

Зміст завдання, що давалося респондентам: складіть перелік слів (термінів, 

понять) які: (1) найбільш активно вживаються в лексиці навчальних дисциплін, 

які стосуються тієї спеціальності, за якою ви навчаєтесь; (2) найчастіше 

вживаються педагогами, мають стосунок до майбутньої спеціальності і настільки 

добре запам'яталися, що увійшли до вашого повсякденного лексикону.  

 

Таблиця А 

Варіативні ряди термінів і понять дисциплінарного та педагогічного 

дискурсу соціології, філології та економіки (зі вказанням абсолютних частот тих 

з них, що були згадані більше 1 разу) 

Освітній 

дискурс 

Спеціальність, за якою навчаються респонденти 
Соціологи (n=20;) Філологи (n=23) Економісти (n=21) 

Усього варіацій – 46 Усього варіацій – 38 Усього варіацій – 65 

 

1. Дискурс 

дисципліни 

Взаємодія соціальна(2) 

Виховання 

Глобалізація (2) 

Девіація, девіант (4) 

Дослідження 

Експеримент  

Емоції 

ЗМИ 

Інтеграція 

Інтерв’ю  

Кількість 

Когнітивні властивості 

Когорта 

Контингент 

Конформізм 

Маргінальність 

Маркетинговий хід 

Менеджер 

Молодь 

Мотивація 

Населення 

Особистість (3) 

Політика 

Психологія 

Ранжирування  

Сепаратизм  

(Немає таких) (3) 

Афоризми 

Безперервна дія 

Білінгв 

Візуалізація 

Градація 

Деградація (2) 

Діловодство (2) 

Еволюція 

Екзистенціалізм 

Експірієнс 

Імплементація 

Інтерпретація 

Каламбур 

Калька (2) 

Квінтесенція 

Компетентність 

Комунікація 

Контекст (як мовна 

ситуація) (3) 

Лексика 

Наглядно-образне 

мислення 

«Не комільфо» (2) 

Паритет 

Перекладацький 

(Не знаю/не пам’ятаю) 

Акції 

Амортизація  

Бізнес 

Бізнес-план 

Вигода  

Виручка 

Витрати (3) 

Гроші 

Грошовий потік 

Девальвація 

Дисконтування 

Дохід/розхід(3) 

Доцільність інвестицій 

Економіка 

Електорат 

Ефект, ефективність (8) 

Закони 

Зарплата 

Засоби 

Збалансована система 

показників 

Зовнішньоекономічна 

рівновага 

Інвестиції (2) 

Індиферентно  
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Сім’я 

Соц. група (3) 

Соц. динаміка 

Соц. інститут 

Соц. опитування 

Соц. структура, 

стратифікація (3) 

Соц. управління 

Соціалізація (3) 

Соціальна система, 

системний (2) 

Соціологія, 

соціологічний (2) 

Статистика 

Суспільство, соціум (5) 

Функції (латентні, явні, 

дисфункції) 

 

 

прийом 

Перекладознавство 

Перманентний 

Раритет 

Саморозвиток 

Секретарська 

діяльність 

Синоніми (2) 

Скілз 

Тавтологія 

Толерантність (2) 

Транскрибування (2) 

Філолог/переклад/ 

перекладач/ 

реферування/ 

референт (10) 
Шерінг 

«Часто 

використовуються 

слова, запозичені з 

інших мов («мерсі» та 

подібні)» (2) 

 

 

Індукція/дедукція 

Інфляція (3) 

Конкурентоспроможність (2) 

Корисність 

Кредитоздатність 

Курс долару 

Ліквідність (3) 

Маркетинг 

Модель 

Монетарна політика 

Мультиплікатор 

Облігації 

Паритет купівельної 

спроможності  

Підприємство, корпорація, 

виробництво (5) 

Податки 

Позиція 

Попит/пропозиція (2) 

Синергія, синергізм (2) 

Потенціал 

Прибуток(5) 

Прямоточний 

Раціональність 

Рентабельність (5) 

Ресурси 

Розрахунковий рахунок 

Розрахунок 

Собівартість  

Споживачі 

Ставка дисконту 

Стратегія 

Строк окупності  

Тип зростання 

Ціна капіталу 

 

 

2. Дискурс 

педагога 

Усього варіацій – 40 Усього варіацій – 63 Усього варіацій – 55 
Анкета, анкетування (2) 

Взаємодія (3) 

Вибірка (2) 

Генеральна сукупність 

Глобалізація 

Громадська думка 

Девіант 

Дивергент 

Дисонанс 

Дослідження 

соціологічне (4)  

Ескалація 

Зворотній зв'язок  

Імідж 

Когнітивні властивості 

Корпоративна культура 

Космополітичність 

Опитування 

(соціологічне) (3) 

(Немає таких) (2) 

Авторське право 

Аналітичне мислення 

Анатомічний, 

реферативний, 

машинний та ін. 

переклад (5) 

Антоніми 

Апріорі 

Біографія 

Визначення 

Вступ 

Гадюка 

Глобалізація 

Графомани (2) 

Гугеноти (3) 

Діловодство (2) 

Екзамен 

Екзістенціоналізм  

(Не знаю/не пам’ятаю ) 

Активи (компанії) 

Амортизація 

Аналіз (фін. звітності) (2) 

Апріорі (2) 

Баланс 

Бізнес 

Грошовий мультиплікатор 

Грошовий потік 

(дисконтований, чистий)(4) 

Дисконтування (2) 

Доцільність (2) 

Ефективність інвестиційного 

проекту 

Засоби 

Інвестиції, інвестування (4) 

Інвестиційна привабливість 

(2) 

Індекс дохідності 
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Особистість 

Персонал 

Повинні 

Процес 

Психологічний 

Рівень  

Сесія 

Ситуативно 

Соц. інститут 

Соц. практика(-и) 

Соціалізація (2)  

Соціологічний 

Соціологія, соціолог(7) 

Структурний 

Суспільство (як соц. 

система) (5) 

Суспільство 

споживання 

Традиції 

Управління 

Цінності 

«Ви, як соціологи 

повинні (розуміти, 

знати, вміти тощо» (4) 
«Не займайте першу 

парту – це мій 

особистий простір…» 

«Панове-студенти» 

 

 

 

Завдання (домашнє)(2) 

Закономірність 

Запозичення (слів з 

інших мов) (2) 

Зонове спілкування 

Імпресіоністи 

Калька (3) 

Кінестетик 

Конотація 

Контекст (3) 

«Ледарі» 

Лексикологія 

Лиінгвістика (2) 

Методичка 

Нєологізми 

«Не комільфо» (2) 

«Освіта, 

інтелігентність, 

культура» 

Патентне право 

Переклад, перекладач 

(2) 

Професіоналізм 

Резюме 

Ренесанс  

Реферат, 

реферативний (2) 

Роман 

Росповідь 

Семінар 

Синоніми (2) 

Специфіка 

Спеціаліст, спеціа-

лізація (3) 

Спілкування 

Структуралізація  

Студент (2) 

Суржик (2) 

Таргет (4) 

Термін 

Транскрибування 

Транслітерація (3) 

Узгодження часів 

Утрирування 

Філолог (2) 

Фразеологізми 

Don’t loose my respect 

Googl translator  

Інфляція/дефляція (6) 

Капіталізація 

Коефіцієнт (ліквідності, 

дисконтування) (3) 

Конкурентоспроможність 

Корпорація 

Коштовні бумаги 

Коштовність бізнесу 

Кредит 

Легалізація 

Менеджмент 

(міжнародний) (3) 

Моделювання 

Невизначеність 

Окупність 

Організація оплати праці та 

виробництва 

Парадигма 

Перерахунок 

Податковий коректор 

Протиріччя  

Результат фінансової 

діяльності 

Синергія 

Соціологія 

Специфіка 

Спеціалізація (2) 

Ставка депозиту 

Стратегічна зона 

господарювання 

Стратегія 

Темпи росту 

Уніфікація 

Управління 

Фін. стійкість 

Business English  

ДДМ,  

ЦНД 

КСО  
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Додаток Б. Результати обробки даних дослідження 

«Визначення понять» 

 

Зміст завдання, що давалося респондентам: дайте визначення наступним 

термінам (по пам'яті, без використання словників, конспектів та ін.); у разі 

виникнення труднощів опускаються відповіді на кшталт: «не знаю», «не 

пам'ятаю» та подібні.  

Таблиця Б 

Формулювання визначень, залежно від спеціальності 

(із зазначенням абсолютних частот визначень,  

схожих за змістом або однакових)  

 

Терміни Спеціальність, за якою навчаються респонденти 

Соціологи (n=20) Філологи (n=23) Економісти (n=21) 

Суспільство  1. Соціальна група, що 

має загальну національ-

ність, традиції, звичаї, 

мову (3). 

2. Макрогрупа людей, 

об'єднаних чимось 

спільним.  

3. Соціальна система. 

4. Люди, населення, 

велика соціальна група 

(3). 

5. Сукупність людей, 

об'єднаних нормами, 

цінностями, законами 

тощо, а також 

громадянством однієї 

держави (5). 

6. Сукупність індивідів, 

соц. груп, інститутів, що 

взаємодіють між собою 

та об'єднані в одну 

систему (2). 

(Не знаю) 

1.Соц. група людей (2). 

2. Люди, наше 

оточення (9). 
3. Соціум, в якому 

живуть люди і без якого 

вони не можуть (3). 

4. Комунікація, 

спілкування, взаємодія 

(3). 

5. Група людей зі 

спільними / різними ін-

тересами, (менталіте-

том), що проживають на 

спільній території (2). 

6. Група людей, які 

спілкуються (не 

обов'язково особисто). 

7. Група людей. 

8. Люди, які несуть 

цивільну 

відповідальність. 

9. Одиниці населення, 

що пов’язані одна з 

іншою родом зайнять, 

містом народження, 

принадлежностью до 

системи. 

10. Сукупність людей 

(2). 

11. Маса людей. 

(Не знаю)  

1. Сукупність людей 

(особистостей),  які 

взаємодіють між собою 

(СПИСАНО/словник). 

2. Група індивідів, які 

проживають на певній 

території, мають свою 

мову, релігію та 

взаємодіють між собою в 

повсякденному житті 

(СПИСАНО/словник). 

3. Сукупність людей, що 

об’єднані територією та 

ідеологією; мають різні 

інтереси, думки, добробут 

(2). 

4. Об'єднання людей, 

громадян. 

5. Взаємодія людей між 

собою. 

6. Група людей, 

пов'язаних постійними 

відносинами; які 

взаємодіють один з 

одним, (поділена на 

страти) (3). 
7. Сукупність індивідів, 

взаємопов'язаних різними 

сферами життя. 

8. Сукупність соціальних 
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12. Індивіди, які живуть 

в соціальному 

середовищі, мають свої 

цінності, культуру. 

індивідуумів, які 

взаємодіють між собою за 

допомогою спілкування 

(2). 

9. Люди, група людей, яка 

має традиції, принципи, 

виховання та інші. 

соціальні характеристики. 

10. Соціальна організація, 

група людей з різними 

цілями. 

11. Велика група людей, 

об'єднаних різними 

зв'язками, обов'язками, 

які здійснюють взаємний 

обмін інформацією. 

12. Соціум; група людей, 

які діляться думками, 

обговорюють проблеми, 

знаходять компроміс 

тощо. 

13. Соціальний інститут 

проживання народів за 

певними правилами. 

Обмін 1. Процес взаємодії, 

передачі чого-небудь 

(досвіду, інформації, 

знань, благ, послуг), 

в т. ч. і з метою вигоди 

(6). 
2. Процес передачі чого-

небудь між людьми, 

групами, спільнотами 

(3). 

3. Хтось щось міняє 

(гроші, папери, речі, 

предмети) (2). 

4. Заміщення одного 

предмета іншим. 

(Не знаю) 

1. Взаємодія 

(інформаційна) (8). 

2. Передача елементів 

(речовини) з одних рук 

до інших (4) 

3. Ти -мені, я-тобі 

(взаємна віддача, 

взаємодопомога 

в т. ч. і без втрат) (7) 

4. Процес, коли хтось 

чимось обмінюється 

(речами, предметами) 

(2). 

5. Шерінг 

6. Заміна предметів. 

1. Процес здійснення 

господарської операції. 

2. Процес зміни прав 

власності. 

3. Рівноцінна заміна чого-

небудь на що-небудь. 

4. Трансформація одного 

продукту / товару / 

послуги / грошової 

одиниці на інше 

найменування. 

5. Передача благ / 

послуг і т. п. один 

одному (рівно-цінних за 

значенням) (4). 

6. Заміна одного предмета 

/ товару / послуги на 

інший. 

7. Взаємна дія, 

спрямована на передачу 

чого-небудь (2). 

8. Взаємодія суб'єктів 

господарювання з 

обміну ресурсами з 

метою отримання 

вигоди (4). 
9. Задоволення потреби за 

рахунок використання 

замінних ресурсів. 

10. Процес передачі / 

доповнення інформації 

(2) 
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Закінчення 1. Завершення якоїсь 

справи, процесу (4). 
2. Дія, що дійшла до 

кінця (2). 

3. Кінець чогось (лекції, 

наприклад) (2). 

4. Кінець слова (3). 

1. Результат, підсумок 

(2). 

2. Завершення, 

флексія, фінал, кінець, 

точка (та інші слова-

синоніми) (15). 
3. Завершення періоду в 

житті (2). 

4. Процес завершення, 

завершення процесу (4). 

5. Кінцева форма слова, 

фрази. 

6. Змінювана частина 

слова. 

(Не знаю). 

1. Синтаксичне ... мови у 

повсякденному сфері. 

2. Частина структури 

слова. 

3. Останні букви в слові, 

що вказують на стать, час 

та інше. 

4. Складова (змінна) 

частина (морфологічна 

одиниця) слова, що 

залежить від частини 

мови, відмінка, роду (14) 
 

Одномірний 

розподіл 

 (Не знаю) (4) 

1. Розподіл обов'язків, 

думки. 

2. Розподіл за схожими 

чи такими, що 

відрізняється, ознаками; 

за однією ознакою (3). 

3. Розподіл на рівні 

частини (2). 

4. Статистичний метод 

представлення даних 

(4). 

 

(Не знаю) (10) 

1. Рівномірний 

(однаковеий) розподіл 

(8) 
2. Розподіл однорідних 

ресурсів. 

3. Розподіл в одній і тій 

самій сфері, на одному 

рівні (2). 

4. Передача чого-небудь 

на користь однієї 

сторони. 

. 

(Не знаю) (3) 

1.Рівномірний інтервал 

між окремими об'єктами 

(суб'єктами). 

2. Процес передачі, 

обміну якогось продукту 

в рівних пропорціях. 

3. Утопічна ідея про 

рівномірний розподіл 

ресурсів, благ та іншого 

по всьому світу і серед 

людей. 

4. Узагальнення 

нормального розподілу. 

5. Розподіл, рівномірна 

передача інформації (4). 
6. Однаковий розподіл за 

схожими позиціями ( за 

рівнодолевим  

принципом) (3). 

7. Розподіл в одному 

вимірі. 

8. Форма розподілу 

відповідей респондентів. 

9. Розподіл соціумів. 

10. Сортування об'єктів за 

однією ознакою. 
Офшор (Не знаю) (17) 

1. Рахунок (2) 

2. Банківська операція 

(Не знаю) (15) 

1. Рахунок, з якого не 

стягують податок (2). 

2. Щось поза системою, 

поза країною, не за 

правилами (4). 

3. Безодня. 

4. Процес переказу 

грошових коштів з-за 

кордону. 

(Не знаю) 

1. Зона невидимого 

досягнення. 

2. Приховане від очей 

інших людей, таємне 

місце. 

3. Даний термін найбільш 

часто використовується в 

економічній сфері 

діяльності (2). 

4. Зона податкової піль-

ги, лояльного податко-

вого клімату, вільного 

оподаткування (12). 
5. Сторони з відсутністю 
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податкового тягаря (3). 

6. Розрахунковий рахунок 

або ... рахунки для 

уникнення відстеження ... 

засобів. 

Орфоепія (Не знаю) (4) 

1. Наука, що вивчає 

помилки в словах і 

пропозиціях; запис 

слів; пунктуація (6). 
2. Наука. 

3. Розділ в підручнику з 

мови (3). 

4. Літературний стиль. 

(Не знаю) (4) 

1. Наука, яка вивчає 

звуки і вимову, 

(милозвучність) (13). 

2. Мовний, лексичний, 

граматичний термін (4). 

3. Розділ в лінгвістиці, 

присвячений 

правильному звучанню 

звуків. 

(Не знаю) (9) 

1. Наука про звуки та 

букви. 

2. Правильна вимова / 

звучання слова (2). 

3. Наука про структуру 

слова (2). 

4. Структура мови. 

5. Як звучить слово. 

6. Філологічний термін. 

 

 

 

 

 

 


