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Передмова

Ця книга с нерадим виданням в Україні, присвяченим 
становленню і розвитку гуманітарних технологій. Запропоно- j 
ваке авторами книги поняття гуманітарних технологій е новим | 
у технологічній науці» *але воно підбиває реально існуючі j 
факти організації виробничих процесів, безпосередньо спрямо- j 
ваних на формуванню і розвиток людини та суспільства. У 1 
цьому плані гуманітарні технології 'відображають давно існуючі ; 
процеси праці педагога» психолога, соціолога, журналіста, 1 
письменника тощо. Технологія» за словами С.В.Смирнова, як 
сукупність прийомів і методів органічно притаманна будь-яко
му виду предметної ДІЯЛЬНОСТІ*» ‘ - .

Ми більше знайомі з термінами “соціальні технології?, 
“біотехнології”, “космічні технології”, “комп’ютерні технр- 
логії” тощо. Ті ж технології, які спрямовані на формування 
Людини як особистості, як прояву соціального' буття і розвиток 
Суспільства, називаються гуманітарними.

У пропонованій книзі зроблений аналіз поняття гу
манітарних технологій, показана їх структура, визначений 
предмет технологічного аналізу тощо. • ! .

Вивчення технологій с обов’язковим елементом шкільної і 
вузівської освіти. Вони мають природно включатися у щсі 
сфери діяльності ■ учня. Технології і -праця, технології] І 
здоров’я, технології і мовлення, мислення і т,д.~-ось у такому 
поєднанні необхідно вивчати всі ті" методи, способи, прийом|и,. 
що забезпечують високий рівень життєдіяльності людини.

Основними для вивчення мають-стати соціальні технології^ , 
об’єднані сферою застосування (медичні, ■ педагогічні, гу
манітарні, космічні та ін.), засобами праці (комп’ютерні), 
етапами розвитку культури (матеріальні, енергетичні, 
інформаційні). і

Вивчення технологій повинне базуватися ик Ші дтчитчших 
людства, так і на національних традиціях, національній 
культурі. Це значить, що необхідно давати знання уиі^им про 
технології у сфері української архітектури, батьківського 
виховання, народнбї медицини, приготування їжі) тощо. 
Технологічний досвід українського народу відбитий у І фольк
лорі, мові (фразеології),

* Смирно» C.I1L Січшшшшис основ обіцестаепного произммніч іиш ь 1983 -

Поняття технології безпосередньо пов’язане з поняттям 
машини (технічного пристрою) як засобу, що матеріалізує 
найбільш осмислені, усвідомлені, відпрацьовані й фор
малізовані дії людини. Знайомство з машинами в різних 
сферах людської діяльності стає важливим завданням, спря
мованим на усвідомлення дитиною рівня суспільного розвитку 
людства, країни, міста, підприємства тощо; усвідомлення 
необхідності технізації процесів різноманітних суспільних сфер.

Не менш важливим є і розмежування слів “технологія”, 
“техніка”, “технічний пристрій (машина)”; Походженню цих 
термінів присвячена окрема лекція. Варто зауважити, ідо в 
історії суспільства ці слова мають, на думку А.Д.Бондаренка, 
шість періодів розвитку.

Важливим поняттям системи “технологія-техніка” є по
няття автоматизації процесів. Автоматизуються лише ті 
процеси, які добре формалізовані, упорядковані.

Ця книга стала результатом пошуків і роздумів колег. Автори 
будуть безмежно раді, якщо зміст книги викличе наукові дискусії, 
відгуки учених на порушені у ній проблеми.

В.В.РІзун
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Технології у гуманітарній 
сфері

Поняття' технології

Однією з вищих; форм існування культури нації є високий 
рівень організації інтелектуальної й предметної діяльності 
народу, його здатність самооргавізовуватися на наукових 
засадах, Способи, прийоми, методи, .процеси, засоби організації 
педагогічної, редакційно-видавничої, культурно-освітньої та 
інших видій діяльності особи і .суспільства, теоретичні знання 
про ці способи і методи тощо у своїй сукупності називаються ' 
технологіями. Технології є невід’ємною частиною культури 
народу, національної політики, оскільки держава тоді сильна, 
коли вона володзс технологіями і дбає про. їх розвиток (3),

ТехнологіЬце найвища форма прояву культури народу, це 
культура мислення, праці, слова, дії; технологія-це науково 
виважений, вироблений поколіннями практиків-спсціалістів і 
учених спосіб думання (3).

Однією з важливих ознак менталітету будь-якої нації є її 
соціально-психологічна здатність до високої організації мис- 
лення й праці, тобто здатність до, у кращому розумінні цього 
слова, техиократичності думки й дії 43).

Будь-які людські технології с безумовно соціально-куль
турним, національно-історичним явищем. ‘‘Технологія в пря
мому розумінні слова с прояв соціальності... органічно 
притаманна предметній діяльності як такій” (5, 26). Отже, 
будь-яка людська технологія с соціальна. Розвиток її надто 
залежить від соціально-історичних передумов, зумовлений 
реальною- соціально-політичною ситуацією, п якій перебуває 
нація. Тому, якщо говорити, наприклад* про історію те хно- 
логій-це говорити про історію діяльності народу/ історію 
науково обгрунтованих поглядів на організацію різник видів 
діяльності, історію способів, прийомів» засобі» ^иттещіяльності 
народу. Прикладом цього може бути гостра боротьба в наш 
час навколо питання про п олітично-економ ічний курс неза
лежної України. Ось як писав кореспондент “Вечірнього 
К и є в а *’ про політику Кабінету міністрів н а 'ч о л і а Л.Д.Кучмою: 
“...майбутня Україна-це країна аграрна.*, аиш» український 
народ приречений на холопську роль-роститн кліб І годувати

худобу. А до новітньої техніки та технології - зась. Техніку 
і технологію нам поста чатимуть..*” {2 вересня 1993 р.).

Серед • різних видів технологій ’виділяються такі, які 
спрямовані на предметний світ, що оточує людей, і такі, які 
спрямовані безпосередньо на • людину і людинознавство, 
суспільство і суспільствознавство,-це гуманітарні технології. 
Останні повинні посідати належне місце в системі ук
раїнознавчих понять. Крім того, будь-які технології отримують 
гуманітарну інтерпретацію і розглядаються з погляду впливу 
їх на життєдіяльність особи і суспільства, впливу на свідомість 
і розвиток професіоналізму тощо, тобто мають гуманітарний 
аспект аналізу.

Як  різновид соціальних, гуманітарні технології мають всі 
ознаки соціальності.

1. Соціальні технології існують як корелят, протистав
лення до біотехнологій. “Людська, або соціальна, технологія 
в основному була знята з природної технології” (2,7), “людська 
технологія (гомотехнологія) виникла з природної і тримається 
на ній” (1,113), оскільки . діяльність, байдуже “ким вона 
здійснюється-людиною або твариною, не може не бути 
технологічною” (5,26). Людська, соціальна технологія фактич
но моделює способи, прийоми, процеси, що відбуваються у 
природному середовищі. Соціальна технологія як самостійна 
форма культури діяльності людства пройшла шлях від 
соціологізації біотехнологій, або природних способів перетво
рення матеріального світу, енергії та інформації, до високо- 
організованих способів, прийомів праці і мислення, притаман
них тільки суспільству. У цьому плані гуманітарні технології 
теж намагаються моделювати організацію біологічних процесів, 
що забезпечують життєдіяльність, яка має соціальний зміст. 
Повноцінне формування людини як особистості без урахування 
її фізіологічної природи неможливе. Так, у процесі розвитку 
і психіки, і мислення, в процесі формування системи наукових 
знань людини тощо необхідно враховувати, зокрема, і вік 
організму, і стан розвитку фізіологічних механізмів, і здатність 
їх витримувати “навчально-педагогічні навантаження”. Для 
прикладу можна послатися на технологію професіонального 
мовлення, суть якого в свідомому володінні процесом мовлення 
(вибір теми, її розробка і розкриття). Ця технологія відтворює 
природні процеси та механізми породження висловлювання. 
Так, визначення комунікативної мети як основного фактора 
породження висловлювання є важливим компонентом техніки 
професіонального мовлення, оскільки цілепокладання у вигляді 
нейрофізіологічного механізму- акцептора дії є обов’язковою 
функцією мозку в процесі його інтегративної й спрямованої
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діяльності* Недоліком будь-якої соціальної технології є те» що 
вона не враховує біології соціальних явищ. Це неврахування 
може спричинятися різними факторами, зокрема неспро
можністю науки в даний час розкрити зв’язки між 
біологічними і соціально-психологічними явищами.

2, Соціальні технології існують як система технологій 
соціальних сфер і утворюють цілі підсистеми технологій: 
космічні, геотехнології, матеріально-виробничі, природничі, а 
також гуманітарні технології. Останні як . підсистема 
виділяються на основі спрямованості їх на вивчення, розвиток, 
формування Людини і Суспільства, Людинознавство , і 
суспільствознавство є теоретичною, матеріалознавчою базою 
гуманітарних -технологій як сукупності речовинних, енерге
тичних та інформаційних технологій у сфері людино-' і 
суспільствознавства, ■

3, Розвиток будь-яких технологій незмінно дов'язаний зі
створенням досконалих засобів організації праці, фізичної та 
штелектуально!,-автоматизацією -процесів виробництва, вихо- _ 
вання, освіти. Автоматизація виникає лише на високотехно- 
логізованих ділянках виробничих процесів, оскільки схематич
не, автоматичне виконання певних виробничих операцій, 
введення будь-якого лристорою в дію може бути тільки там, 
де виробничі операції легко формалізукжлгься або успішно 
були формалізовані, а значить глибоко усвідомлені, про
аналізовані. Рівні і форми автоматизації бувають різні. 
Автоматизація виробничих процесів є проявом високого рівня 
технологізації виробництва і складовою частиною будь-як^х 
.технологій. . .

Автоматизація виробництва полягає також у виробленні 
строгих алгоритмів дій, що протікають майже без контролю 
свідомості і виникають в результаті багаторазового повторення. 
Проблема автоматизації виробнйцтва така ж давн , к і самі 
виробничі дії. Вона не обов'язково пов'язана тільки з 
упровадженням пристроїв, які заміняють людину на етапах 
ритмічного, безперебійного виконання операцій. Але автома
тизація завжди спрямована на їх пошук і доцільне застосу
вання. ■ ' |

Рівень автоматизації соціальних технологій залежить у 
першу чергу від наявності у структурі виробничої ДІЯЛЬНОСТІ 

операцій-доведених до автоматизму дій, а також можливостей 
приладобудування. Гуманітарні технології важко піддаються 
автоматизації через складність предмета своєї спрямованості, 
більшою мірою творчий характер діяльності, пов'язаної з 
формуванням особистості, а відтак нездатності приладобуду
вання створити такі машини, які б заміняли, наприклад,
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учителя, вихователя і т.д, Але попри всі труднощі людство 
намагається виробляти способи, методи, методики роботи з 
людиною, які допомагають, зокрема, учителеві все-таки 
алгоритмізувати свою діяльність, залучати до “співпраці” ті 
Прилади, що можуть звільнити учителя від виконання 
рутинних операцій.

4* 3 часом будь-які виробничі процеси зазнають змій . 
Причиною їх є виникнення нових способів і прийомів 
організації виробничих процесів, таких способів і прийомів* 
котрі з погляду ' фахівців стали більш досконалими та 
ефективними на основі меншої ■ витрати часу» меншого 
фізичного навантаження на людину під час роботи, більшої 
доцільності у застосуванні, глибинним, філософським кри
терієм якої є те* чи відповідає організація даного виробничого 
процесу соціально-біологічним умовам життєдіяльності Люди
ни, чі? не суперечить виконувана людиною дія її людській, 
соціобіологічній сутності. Наприклад, той факт, що людина 
для зведення свого житла має збираіи будівельний матеріал, 
£ природним, т  і для будь-якої істоти, інстинктивно 
закладеним у самій людині. Цей соціологізований інстинкт ліг 
В основу розвитку і зрештою, великих будівельних індустрій. 
Але якщо людина для зведення житла повинна вручну 
розробляти величезні каменоломні і як мурашка тягнути 
кам’яні брили длй зведення свого житла, людина вступає в 
конфлікт як зі своєю внутрішньою, так і оточуючою природою, 
оскільки їтід тягарем великого каменя губиться смисл буття 
людини: не камінь для людини, а людина для каменя! Людина 
виступає або лише знаряддям добування каміння, або психічно 
й фізично спустошеною істотою через непідсильну їй працю, 
для якої мета побудувати дім стає майже нереальною, оскільки 
більшу частину свого житття їй треба присвятити добуванню 
каменю (З).

У цій поетичній, образній формі вираження природної 
сутності людського буття захована велика сила технологічного 
прогнозу і розвитку: технологічно перспективними завжди є 
ті виробничі процеси, які явно або приховано конфліктують 
з природою людини.

Щодо гуманітарних технологій, то вони мають велику 
технологічну перспективу, оскільки виховання людини, роз
виток її інтелектуальних, творчих і т.д. здібностей перебуває 
нині більшою мірою на рівні техніки, майстерності та 
індивідуального дару вихователя, учителя тощо, ніж на основі 
науково виважених, обгрунтованих способах, методах, мето
диках роботи.



5. Гуманітарні технології»' як будь-які Інші соціальні 
технології, пройшли за Тисячі років існування людства шлях 
становлення і потужного розвитку, В історії культури, ЗГІДНО 

з філософією процесу, визначним представником якої став 
американський філософ Чарлз С , Пірс (1839-1914), історичний 
порядок розвитку технологій іи&лк>час цілеспрямоване пере
творення і використання речовини (перший етан) та 
цілеспрямоване перетворення і використання енергії (другий 
етап), цілеспрямоване перетвореним і використання інформації 
(третій етап). “За тисячоліття до . н.е. людина почала 
технологічно освоювати всі основні форми руху матерії, 
керувати деякими видами енергії, властивостями природної 
речовини, створюючи штучні матеріали, нові породи тварин 
і рослин’4 (2,57-58), Щодо гуманітарних технологій, то 
елементарні стосунки між батьками й дітьми, колективом й 
особою були вже технологічними, оскільки ці стосунки є 
прообразом системи суспільного управління з цілеспрямованим 
використанням Інформації та ЇЇ збереженням і поширенням у 
вигляді ранньої живописної* а пізніше й писемної форми. 
Зараз нам відомо, що інформацію як '* зняте* в неживому 
матеріалі відображення дійсності отримують» зберігають, 
переробляють, видають, розподіляють і використовують. Уже 
цей перелік операцій, на думку В.П.Кдширіна, свідчить про 
те, що інформація с предметом і продуктом інформаційної 
індустрії і подібна до речовини та енергії. Заслуга в цьому 
перш за все належить кібернетиці (2,58)*

Більш проблематичним є використання енергії у гу
манітарних системах, **Енергія-це кількісна характериспіика 
потенціальної здатності форми матерії здійснити певніш 
рух; міра інтенсивності здійснюваного формою матерії руху” 
(2,84). Сила впливу на людину, суспільство, якою займаються 
цілі інституції, теж стає предметом “людської індустрії” 
(свідомий підбір мовних засобів, організація процесу ко
мунікації, розробка способів і форм пропаганди тощо).

Історія гуманітарних технологій за прообраз мас техно
логічні функції, якими наділені були люди на ранніх етапах 
суспільною розвитку. В зародковому вигляді перетворювальна 
технологічна функція притаманна і вищим тваринам (заклик 
вожака зграї, подача сигналів захисту тощо). Тому викори
стовувана тваринами “технологія” елементарно просїа, ствер
джує С.В.Смирио®, і така, ж примітивна, як і саме їхнє 
"виробництво”* в той цйс як технологія в діяльності людини 
має повністю сформований характер (5,26). Під технологічною 
функцією організму (за В.ГІ.Каширіним) слід розуміти таке 
його відношення до предметів природи, яке проявляється як
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часткове їх перетворення в предмети життєдіяльності (отри
мання), доцільну якісно-кількісну зміну (перетворення) або 
збереження (збереження, накопичення) предметів, або змі**у 
їхнього просторово-часового розташування (транспортування) 
(2,8). Отже, перед гуманітарними системами завжди стояло 
конкретне завдання-чітко забезпечити рух, зокрема, енерге
тичних і інформаційних потоків в потрібних просторово-часо
вих координатах з мстою вплинути ка людину або навіть 
суспільство і змінити їхню поведінку.

Цілеспрямована взаємодія людини з людиною проходила 
в системі різних, вироблених живим досвідом, технік (техніка 
красномовства, техніка переконання, техніка підпорядкування 
особи своїм інтересам тощо). Усі ці техніки в процесі 
осмислення і усвідомлення, теоретичного їх обгрунтування 
становили арсенал засобів для гуманітарних технологій*- 
педагогічних, пропагандистських і т.д. Таким чином, в 
загальному гуманітарні технології сформувалися як 
цілеспрямований, активний (опрераційний, технічний), опо
середкований певними засобами вплив людини на людину і 
суспільство в цілому, тобто на їхні підсистеми- інформаційну, 
енергетичну і навіть речовинну (нейрофізіологічну: зміна 
психофізіологічного стану людини).

Гуманітарні технології виникли не самі собою і не 
паралельно суспільній діяльності. Технологія є обов’язковий 
атрибут діяльності людини й суспільства, це способи і процеси 
організації діяльності, які тримаються на (а) знаннях про 
предмет діяльності, (б) розвиткові знарядь праці; які зумовлені 
(в) структурою діяльності, (г) природою предмета діяльності 
та (д) соціальною ситуацією, в якій протікає діяльність.

Таким чином, гуманітарну технологію можна розглядати 
як соціально-історичну форму діяльності, спрямованої на 
розвиток і зміну нейрофізіологічної, енергетичної й 
інформаційної підсистем людини, на управління її діяльністю 
й поведінкою через систему певних засобів і технік згідно 
з суспільними і психофізіологічними законами розвитку т а  
життєдіяльності людини й суспільства. Гуманітарна тех- 
нологія-це галузь Науки і практики, яка займається ор
ганізацією гуманітарних систем і розподілом ресурсів для 
досягнення певних гуманітарних цілей.

Техніка

Наш сучасник слово “техніка” найчастіше вживає у 
значенні “знаряддя, засоби виробництва”. Таке переозначення-
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слова у бік спрощення значення* певно, спричинене побутовим 
вживанням даного терміна. Достатньо згадати хоч би такі 
вислови, як “техніка письма”, “техніка гри”, щоб стало 
зрозумілим, що мова не йде про пристрої для письма й гри 
на інструменті* Основою для переозначєння слова було 
відчуження способів виконання певних операцій від виконавця , 
шляхом матеріалізації цих операцій і способів у неживих 
системах-приладах. Машини, що стали виконувати певні- 
операції так майстерно, як це , робила людина, фактично 
“оволоділи” технікою виконання* Таким., чином, техніка як 
властивість праці стала назвою для машин, що виконуюігь • 
роботу за такими ж технічними правилами.

АД.Бондаренко виділяє шість періодів розвитку понять 
“техніка” і “технологія” (1,12-13). Вони такі:

П е р ш и й  (початок XIX ст,-третя чверть XIX ст.): 
проникнення словоа “технологія” в 'спеціальну літературу.

Д р у г и й  (третя чверть XIX ст.~кінець ХІХ ст.): • 
поширення терміна “техніка” в значенні “сукупність навичок, 
умінь, прийомів і знань для оволодіння силамй природи”.

Т р е т і й  (кінець ХІХ ст,-перша чверть XX ст.): панує 
термін “техніка” у значенні майстерність (мистецтво) в 
окремих сферах людської діяльності.

" Ч е т в е р т и й  (друга чверть XX ст.): відродження 
терміна “технологія”. Термін “техніка” став позначати в 
основному матеріальні засоби праці.

її* я т и й (третя чверть XX ст.): строге розмежування 
термінів “техніка” і “технологія”. Це період становлення 
наукової технології. - ' , |

Ш о с т и й  (остання чверть XX сі\): термін “техніка” 
повністю відокремився від терміна “технологій**.

Техніка в Гуманітарній сфері є історично зумовлена (і 
розвинута система умінь та навичок, що використовується 
для цілеспрямованого розвитку і зміни нейрофізіологічної, 
енергетичної й інформаційної підсистем людини, для уп
равління її діяльністю й поведінкою згідно з суспільними і 
психофізіологічними законами розвитку та життєдіяльності 
людини й суспільства. Техніка с обов’язковим компонентом 
технології, остання не може існувати без розвинутої системи 
операцій, які автоматично виконуються працівником у певній 
послідовності, тобто певним чином, способом. |

Носієм техніки є люди, а також пристрої, здатні замінити 
людину на певних етапах її діяльності. Техніка безпосередньо 
пов’язана з автоматизацією процесів, оскільки технічні 
операції уже є автоматизованими, легко й несвідомо викону
ваними.
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Поняття техніки тісно пов’язане а поняттями способу й 
методу. 'Технологічні способи* за В.П.Кащиріним* 'являють 
собою множину взаємозв* язаних і взаємозалежних 
цілеспрямованих взаємодій і процесів> що використовуються 
для отримання певного ефекту (2,166). Метод же є тим 
стійким загальним, що притаманне кільком способам, тобто 
способи є формою вираження, проявом методу..

Таким чином, технікаг-це ніщо інше як усталений спосіб 
виконання певних операцій* що забезпечується конкретною 
системою умінь і навичок.

Види гуманітарних технологій

Класифікація гуманітарних технологій може бути зроблена 
за різними критеріями:

за сферою технологічного впливу: педагогічні, культурно- 
освітні, психолінгвістичні, медико-психологічві тощо;

за предметом технологічного впливу: інформаційні, енер
гетичні, речовинні (психомоторні, нейрофізіологічні): техно
логія нейролінгвістичного програмування, пропаганди, про
фесіонального мовлення тощо.

Можливе виділення технологій за технологічними 
функціями. Види цих функцій такі:

для змін речовини-отримання (синтезування), перетворен
ня, переміщення (транспорт), збереження; для впливу на 
енергію-генерування, трансформація (редукуванкя), передача, 
акумуляція; для руху інформації-виділення, перетворення 
(кодування-декодування), пересилка, накопичення.

У технологічних об’єктах можливе; переплетення цих 
функцій. Так, технологія нейролінгвістичного програмування 
охоплює як речовинну функцію (зміна психічного стану 
людини), так і енергетичну (можливе пригнічення людини, 
“забирання” в неї енерт і навпаки-посилення енергії).

Структура технологічного процесу

Технологія як форма діяльності включає ті процеси* які 
протікають певним способом і спрямовані на удосконалення 
виробництва. Основними атрибутами будь-якої технології є 
технологічний предмет (о&єкт)> технологічні засоби праці 
та технологічний процес.. Структура технологічного процесу 
визначається певною послідовністю, способом виконання тих 
чи інших технологічних операцій, які в своїй системі
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становлять багатофазовий ієрархічно організований процес. Це 
значить» що технологічні операції в своїй сукупності можуть 
становиш певну техніку* Таким чином, технологічний процес 
може бути визначений як система технік, задіяних для 
досягнений певної мети* ‘

Розглянемо основні атрибута і структуру технології про
фесіонального мовлення. Ця технологія покликана «забезпечити 
свідоме» науково обгрунтоване керування процесами власного 
мовлення. Професіоналізм мовця й полягає в тону» що $ін 
підходить розумно і до вибору теми» І до її розробки, І до її 
розкриття. ;

Технологічним об’єктом в аналізованій ситуації буде1 
мовлений людини* яка говорить або пише* .Технологій 
спрямована на удосконалення авторського мовлсння-чужого 
або власного. Відповідно технологічний процес включає: вибір 
теми» аналіз її актуальності, розробку теми і розкриття тем% 
аналіз форми вираження теми, прогнозування читацької або 
слухацької реакції* редакторський аналіз твору і його правку.

Технологій професіонального мовлення не забезпечена 
досконалим** технологічними засобами5, в основному через - 
неможливість створити надійні техніки. Так, техніка вибору 
теми чи техніка розробка теми т  є відпрацьованою, 
автоматизованою системою операцій мовця через відсутність 
Інформаційно містких банків даних, відсутність і недоступність 
інформаційних каналів» неспроможність науки формалізувати 
й автоматизувати техніки тощо. Розробка теми вередбачас 
збір матеріалу, 'йот селекцію. Ефективність збору даних 
залежить від доступності й наявності таких інформаційних 
джерел» де б дані зберігалися системно, в певному порядку.

Людинознавство у сфері гуманітарних технологій .

Способи організації виробничого процесу і сам виробничий 
процес залежать від предмета праці; він зумовлює вибір засобів 
праці, послідовність виробничих операцій і дій. Технологія 
виробничого процесу, таким чином» обумовлена предметом, 
на який вона спрямована» У цьому випадку прийнято говорити 
про матеріалознавство як основу технологічного процесу, 
оскільки від знання про предмет праці залежить і сама 
організація праці.

У сфері гуманітарних технологій таким “матеріалознавчим 
джерелом” є людинознавство. Немає сумніву, що, наприклад, 
від віку, виховання учня залежить сам виховний процес, 
точніше способи організації виховного процесу тощо. У цьому
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плані знанні про людину в різних аспектах визначають 
характер спілкування з нею, спосіб упливу на неї і т.д.<

Розглядаючи особу ’ як об'єкт технологічного впливу* 
необхідно виходити насамперед з розуміння людини не як 
біологічного виду, а як соціальної ролі* що її виконує 
колективна істота* котра має свідомість, е носієм змінних 
соціальних  ̂ якостей, якими наділений індивід в соціальній 
сфері <2,І36>. Через це у сферу технологічного предмета 
включається ! свідомість, і мислення, і мова, і мовлення, і 

1 поведінка, і діяльність, І т,д., а не людина ж  психофізіологічна 
; неподільна сутність. Людина 0 соціально системне явище. І 
: спрямованість однієї технології на людину як об'єкт у певному 
лише аспект! не означає відриву від інших аспектів. Так, 
технологій розвитку мовлення повинна обов'язково врахову
вати зв’язок мовлення з усіма іншими явищами-мовою, 
психікою, свідомістю тощо.

Комп’ютерна техніка у гуманітарній сфері

Гуманітарна сфера не є багатою на використання технічних
засобів. Однією з причин цього можни вважати відсталість 
машинобудівних технологій* неспроможних матеріалізувати 
техніки, що використовуються у гуманітарній сфері.

Існуючі технічні засоби, що - вже стали традиційними,- 
магнітофон, друкарська машинка, радіоприймач тощо-викону- 
шть здебільшого репродуктивну функцію в системі гу
манітарних технік і можуть матеріалізувати лише ті операції, 
які пов’язані з відтворенням голосу та зображення. Ця техніка 
виконує свою продуктивну роль, але особливого призначення 
набуває вона в комплексі з новітніми технічними засобами,
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Комп'ютерна текніка принципово відрізняється від репро
дуктивних технічних засобів. Вона» поряд із функцією 
відтворення, здатна матеріалізувати операції отримання, збе
реження та обробки інформації. Людський мозок, попри всю 
його досконалість* не здатний зберігати і обробляти швидкоп
линний інформаційний потік* Суспільство» що користується 
паперовою технологією, не спроможне обробити і вчасно 
видати інформацію (4). Комп’ютерна техніка уможливила 
матеріалізацію інформаційних процесів і дала поштовх для 
розвитку комп’ютерних інформаційних технологій»

Лазерний принтер

Комп’ютерна техніка завдяки своїй здатності керувати 
інформаційними процесами стала важливим технічним засобом 
у гуманітарній сфері. Сучасний технолог фактично мас під 
рукою (1) інформаційне джерело у вигляді банків даних, де 
інформація є нсдискретною у просторі і часі, доступною 
завдяки інформаційним мережам у будь-якому куточку земної 
кулі; (2) аналі'Гичний пристрій, котрий дономогае технодогу 
приймати рішення; (3) діагностичний пристрій, здатний 
контролювати ситуацію взаємодії технолога з технологічним 
об'єктом і коригувати дії технолога; (4) кібернетичний 
пристрій, шо здатний керувати діями об’єкта впливу через 
систему інтерфейсиих технічних засобів-динамік, принтер 
(друкуючий пристрій), екран монітора, телефон тощо.

Комп'ютерна техніка якоюсь мірою моделює діяльність 
технолога через матеріалізацію основих технік, які доводилося 
технологу виконувати вручну. Прийде час технологш-кіберів, 
але це можливо тільки на базі штучного інтелекту. Поки що 
комп'ютерна техніка для технолога-людини залишається по
тужним технічним засобом, особливо у гуманітарній сфері. 
Творча діяльність педагога, пропагандиста, журналіста і т.д. 
ма сучасному етапі природного інтелекту ніяк не може бути 
^модельованою повністю. Тому виникає проблема доцільності 
включений в діяльність людей гуманітарного профілю 
комп’ютерної техніки. Вона повинна використовуватися лише 
на етапах рутинної роботи людини або в ситуаціях, пов’язаних
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з великими енергетичними людськими затратами чи значними 
інформаційнимипотужностями.

Матричний
принтер

Комп’ютерна техніка входить у діяльність людини своїми 
програмно-апаратними засобами у вигляді автоматизованих 
робочих місць (АРМ), інформаційно-пошукових систем (ІПС), 
автомиатзованих-інформаційних систем (АІС), експертних 
систем (ЕС), банків даних (БД), інформаційних мереж (ІМ), 
навчально-контрольних програм тощо. Ця техніка не просто 
включається у виробничу діяльність людей, вона формує 
новітні технології, витісняючи традиційну, що пов’язано з 
соціально-психологічною і професійною періорієнтацією та 
адаптацією виробників. Природно, що зміна найменшого 
технологічного ланцюжка порушує весь технологічний процес, 
робить переоцінку всіх задіяних у даній сфері соціальних 
технологій. Тому..̂ щ щ ^ щ ^ іщ щ щ ^ ^ щ ’іртерної технології

Сканер

- це соціально складний процес, що зачіпає інтереси установ 
і виробників. Ця новітня технологія примушує переосмислити 
навіть сам процес виробництва. Так, трапилося з редакційно- 
видавничими технологіями, зокрема з технологією друку і 
коректури, яка завдяки комп’ютерній техніці гуманізувалася, 
оскільки майже кожній* людині став доступним процес 
виготовлення оригінал-макета на персональному комп’ютері. 
Процес, що являв собою розгорнуту виробничу діяльність

17



у систему дій, 
цілям, оскільки

комп’ютерна підготовка оригінал-макетів як носіїв інформації 
у суспільстві, зрештою, має гуманітарний смисл, бо спрямована 
на розвиток свідомості людини, інформаційної системи 
суспільства.

іс it

Гуманітарні технології є глобальною науковою проблемою, 
вирішення якої залежить від багатьох факторів, і не в останню 
чергу-від досягнень науки у сфері людинознавства і 
суспільствознавства» Розробка цих технологій буде успішною 
лише тоді, коли людинознавство викристалізується як 
інтегративна теорія, у якій будуть поєднані і соціальні, і 
біологічні дані, коли на цій базі будуть розроблені різноманітні 
техніки розвитку і формування людини.
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Походження терміна 
“гуманітарні технології’

Слово “техніка” і походженням і значенням пов’язується 
з рядом слів, далеких за сучасним звуковим оформленням. 
Пор: техніка- тесати-утес (рос.)-архітектура. Всі ці слова 
споріднені, власне, одного кореня, утворилися від спільних 
предків. Пошуки походження слів “техніка”, “тесати”, “утес” 
ведуть до слова архітектура, що буквально означає “будівельне 
мистецтво” і запозичене з латинського агсІШекіига, що в свою 
чергу утворилося з латинського агсЬИеІаиз-того ж значення 
(зод чий , будівельник). Слово агс}ШекШ8-етимологічно пов’яза
не з грецьким агсІШекіоп-будівельник, точніше головний 
будівельник, бо в грецькій мові це слово двокореневе: 
агсЬе-початок, главенство і Іекиж-будівельник, тесляр.

Простежимо ще одну лінію словотворення. Російське слово 
“утсс”- це іменник, утворений безафіксним способом (усічений 
корінь) від дієслова “утесать”, тобто зменшити в товщині, 
стесати. “Утесать” від давньоруського “тесати”.

Українське слово “тесати” також наслідувало давньоруське 
“тесати”, яке утворилося від праслов’янського Іевагі, що є 
трансформованим варіантом слова іекваи (теслювати), в якому 
відбулося спрощення приголосних: ке *  в.

Отже, грецьке слово Чекиш і праслов’янське (еквап мають 
спільний  корінь і одне значення. З ним споріднені корені 
таких слів, як давньоіндійське Іаквап (тесляр чи столяр), 
грецьке ІесЬпе (ремесло, мистецтво, майстерність) та грецьке 
ж іесЬпікію (майстер, фахівець).

У грецькій мові іменник ІесЬпе дав життя прикметникові 
ІесЬпіке (майстерний, мистецький). Безпосередньо від остан
нього утворилося слово техніка (десь в 1862 р.).

Відповідно слово технологія походить від грецького їесіїпе 
(мистецтво, ремесло, наука) плюс грецьке к^ов-слово, понят
тя, учення, думка, визначення, відношення. Зупинимося на 
значенні цих слів.

Слово текніка-полісемічне. Виділяється декілька основних 
його значень:

1. Техніка-це сукупність професійних прийомів, навичок, 
що застосовуються в .певній діяльності, певному ремеслі, 
мистецтві (музична техніка, техніка шахматної гри, спортивна 
Техніка, техніка письма, техніка віршування, діловодства і
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т.п.), а також володіння цими прийомами. Крім того, 
це-сукупність прийомів і пристроїв, що використовуються для 
одержання максимальних результатів при мінімальній затраті 
людської праці.

2. Галузь людської діяльності, пов’язана з вивченням, 
застосуванням і вдосконаленням засобів і знарядь праці.

3. Сукупність засобів і знарядь праці, що історично 
розвиваються і застосовуються в суспільному виробництві та 
служать для створення матеріальних благ і матеріальних 
цінностей, а також для більш високої продуктивності праці. 
Манера, прийоми створення літературно-художніх творів, 
творів живопису. Володіння такими прийомами, професійна 
виучка, майстерність.

4. Сукупність машин, механізмів, пристроїв, апаратів, 
сукупність військової зброї та інших машин.

5. Процес самого виробництва, виконання, питання “як 
зробити”, на відміну від “що зробити” ("це лише питання 
техніки"), складовий елемент виробничих сил суспільства.

Слово технологія має також декілька значень. Це перш 
за все - сукупність знань, відомостей про послідовність 
окремих операцій, дії у процесі виробництва чого-небудь та 
про методи здійснення будь-яких виробничих процесів. По- 
друге, технологія-це сукупніть процесів обробки матеріалів, 
що супроводжують певні види роботи. По-третє, технологія-це 
сукупність прийомів, способів, що застосовуються в якійсь 
справі, мистецтві, для удосконалення майстерності, при 
проведенні різних виробничих операцій. По-четверте, техро- 
логія-це сукупність операцій, що здійснюються певним чином 
і в певній послідовності. По-п’яте, технологія-це сукупність 
наук, відомостей про способи переробки тої чи іншої сировини 
в напівфабрикати чи готовий виріб. І нарешті, технологія-це 
навчальний предмет, що викладає знання про способи, 
методи... і т.д*

Звертається увага на те, що в науковій літературі 
виділяється шість періодів розвитку понять техтка і техно
логія, починаючи з початку 19 ст. і закінчуючи останньою 
чвертю ХХ-го століття. Виділені такі поняття, як практична, 
наукова і теоретична технологія, але все це стосується 
природничої сфери діяльності і тільки. І хоч одне із визначень 
поняття технологія подається як “наука, изучающая процессы 
целенаправленного преобразования форм существования мате
рии”,- людини як такої, як об’єкта науки це знову ж таки, 
на жаль, ніяк не стосується, хоч людина теж є однією із 
“форм существования материи”.
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Слово “гуманітарний’’-спільнокореневе і споріднене з 
словами “гуманістичний”, “гуманний”, “гуманізм”; Слова 
цього кореня перейшли в українську мову через російську і 
польську з німецької мови. Німецьке слово Humanismus 
утворилося від латинського Humanus (що означає “людяний”), 
відповідно до утвореного від homo-людина, останнє ж 
пов’язане з латинським словом humanus-земля (отже, первісне 
значення слова humanus-нр людяний, а буквально земний), 
що веде до імені богині землі Геї (грецьке Наіа, gaia, 
ge-земля). Таким чином, humanus первісно означало-людина, 
народжена від богині землі.

Слово ж “гуманітарний” утворилося безпосередньо від 
латинського humanitas, що означає “людство”, “людяність”, 
а ширше-’висока освіченість". Значення цього слова зараз 
практично зводиться до одноиме, що пов’язане з діями в 
сфері суспільства, в науці, в культурі, у стосунках та 
взаємовідносинах людей тощо. Тому є гуманітарні науки, що 
вивчають історію народу, саму людину (як соціальне явище), 
її культуру (на відміну від науки про природу). Є гуманітарна 
освіта в протилежність природничій, якою передбачається 
вивчення на належному професійному рівні циклу гу
манітарних наук та підготовка фахівців у цій галузі. Є 
гуманітарна допомога, що визначає певні суспільно-політичні 
стосунки між людьми, між організаціями, між країнами тощо.

Є в іПрироді і така реалія, як гуманітарні технології, хоч 
нема в словниках такої її назви. Що ж розуміється під 
поняттям гуманітарні технології? Якщо є гуманітарні науки, 
гуманітарна освіта, є, отже, сукупність певних закономірностей 
гуманітарного розвитку суспільства, є певні науки, що 
вивчають ці закономірності,- то виникає і потреба в 
удосконаленні цього гуманітарного напрямку розвитку людсь
ких стосунків, у відпрацюванні, образно кажучи, техніки 
виховання, навчання людини, спілкування, а отже, і потреба 
вивчення методів і способів впливу на неї, певного духовного 
спрямування її, формування її свідомості; виникає потреба 
узагальнення досвіду в цій галузі, розробки відповідних 
теоретичних викладок, рекомендацій, наукових узагальнень, 
практичних порад, тобто розробки певних технологій гу
манітарного процесу, розробки гуманітарних технологій.

Таким чином, під гуманітарними технологіями розуміється 
сукупність різних соціальних технологій, зокрема сукупність 
науково-практичних знань, прийомів, методів, способів впливу 
на духовний світ людини. Гуманітарні технології-це шляхи
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підвищення майстерності технологічного прогнозування в сфері 
суспільних відносин, в сфері інтелектуально-гуманітарного 
розвитку підростаючого покоління, в сфері розвитку гу
манітарних наук, це-шляхи духовно-інтелектуально-гу- 
маністичного удосконалення людини, її свідомості й, зокрема, 
мови; це те, що допоможе людині стати людиною в самому 
високому і чистому розумінні цього слова, наблизити її до 
ідеалу.

Велике упущення людства в тому, що воно весь час прагне 
удосконалення природничої сфери, технічного прогресу-і 
небезуспішно, є колосальні досягнення в галузі хімії, 
кібернетики, фізики; винайшли найдосконаліші технології того, 
як знищити людину, але залишились на рівні трохи не 
печерного віку в тому, як зберегти людину (таке питання в 
світовому масштабі просто не ставилося), вже не кажучи про 
те, як її удосконалити, підняти на якісно вищий рівень 
духовного розвитку. Людина ХХ-го століття в своїй духовній 
суті ніяк не вища, якщо не нижча, від людини попередніх 
століть. Саме тому такою загрозою стає зараз для неї, 
наприклад, ядерна зброя, бо якщо технічно ми вирвалися 
далеко вперед, вийшли на рівень космічних відкриттів, то 
духовно, морально, етично до рівня цих технічних досягнень 
не піднялися. Трапився величезний розрив між технічним 
збагаченням і духовним розвитком (збідненням, зубожінням, 
заторможеністю душі) гуманітарної свідомості людини. Цей 
розрив не зменшується, і це може привести людство до 
катастрофи, якщо не зайнятися людиною як такою в плані 
її духовного розвитку, удосконалення стосунків, духовного, 
морального, етичного спілкування, етичних норм. Цьому і 
мають прислужитися гуманітарні технології як сукупність (а 
не одна) наук про методи, методику, методологію роботи з 
людиною.
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Гуманітарні технології в 
системі культури

Національні гуманітарні технології безумовно належать до 
системи культури народу, більше того,-визначають рівень його 
розвитку, його цивілізованості. Гуманітарні технології розви- 
ваються у напрямку інтелектуалізації особи і суспільства. 
“Наприкінці 20 ст. стає очевидним, що оволодіння 
інформацією є не тільки основою НТП, але і необхідною 
передумовою соціально-гуманітарного розвитку суспільства, 
показником рівня його цивілізованості. Це положення повинно 
бути фундаментом концепції освіти-.” (4). Але для осмислення 
подібної ролі гуманітарних технологій у системі культури 
необхідно усвідомити і визнати існування загальної зако- 
номірності-соціально-історичного зв’язку культури і технології 
як явищ у-цілому.

В епоху відродження культури нації надзвичайно важливою 
стає проблема чіткого окреслення самого поняття “культура”, 
глибинного аналізу складових сфер цієї системи, вивчення 
і« тори розвитку кожної з них.

Дослідження культури в історичному аспекті має особливе 
значення; воно є своєрідним емпіричним базисом для узагаль
нень, відправною точкою для подальшої культурної розбудови.

Наукова концепція культури, запропонована у статті 
А.Свідзинського “Культура як феномен самоорганізації” (5), 
сьогодні заслуговує на особливу увагу, більше того, може 
стати теоретичним фундаментом, необхідним для подальшого 
дослідження та розробки проблеми теорії культури.

А.Свідзинський виводить поняття “культура”, спираючись 
на наукову основу, залучаючи до аналізу закони фізики, хімії, 
математики, природознавства, закони розвитку всесвіту, лю
дини, природи.

Культура, за цією концепцією, розглядається як процес, 
а конкретеіше-як процес самоорганізації ноосфери, який існує 
у тісному взаємозв’язку з дещо іншим процесом самоор
ганізації - етногенезом. Внаслідок такого поєднання утворю- 
ються процеси етнокультурної самоорганізації-'явища, які є 
виявами найзагальніших тенденцій та закономірностей роз
витку світу” (5, 146).

Характерною рисою процесів самоорганізації є постійне 
збільшення діапазону їх поширення. “Починаючись в одній
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сфері буття, вони виходять за її межі, впливаючи на процеси 
в інших сферах. Беручи початок в ноосфері, культура глибоко 
впливає на всі аспекти людської діяльності, організує ма
теріальне виробництво, стосунки людей між собою, а також 
людини з природою, власне все її буття у світі” (5, 146).

Культура-процес, який дістає свого завершення, “ма- 
теріалізуючись у найрізноманітніших витворах... це речовин
ний матеріал, трансформований, структурований єдністю 
думки і праці людини” (5,146).

Культура, втілюючись у різних сферах людської діяльності, 
утворює складну систему. “Загалом культура матеріалізується 
у творах літератури і мистецтва, науки і філософії, у формах 
організації виробничої діяльності людей, способах виробництва 
(технологія) та його знаряддях (техніка), у формах організації 
та регламентації суспільного життя (політичні структури і 
установи, юридичні інституції), у релігійних рухах, у формах 
побутової поведінки людини (традиції, звичаї, обряди), у 
структурах, що забезпечують комунікацію людей, обмін 
енергією та речовиною” (5,147).

Дослідження будь-яких технологій в системі культури- 
проблема нова, важлива, яка потребує свого з’ясування. 
Більше того, вивчення історії культури варто було б починати 
з дослідження питання про технології.

Науці вже відомі спроби аналізу процесу формування 
культури шляхом дослідження етапів технології (6).

Технологія-це один з перших витворів людини як першод
жерел культури. Поява технологій, зокрема, виготовлення 
примітивних знарядь праці, була зумовлена ще у великій мірі 
фізіологічними чинниками-інстинктом самозбереження, само
захисту. Знаряддя праці-перший результат людської праці, 
факт досягнення певного рівня культурного розвитку, 
здійснення якого було б неможливим без опанування людиною 
технології виготовлення знарядь праці.

Ця технологія уже функціонувала і розвивалася в період, 
коли ще тільки формувалася свідомість, мова людини, 
Узагальнюючи, можна сказати, що культура починалась з 
технології. Отже, правомірно розглядати розвиток технології 
як процес формування культури.

Загальновідомо, що джерелом всіх еволюційних процесів 
життя є тріада: речовина-енергія-інформація. В міру того як 
людина пізнавала природу, ускладнювалась її технологія. 
Еволюція світогляду людини “від механістичної концепції 
світу, що розглядає світ у термінах . речовини та енергії, до 
більш динамічної, що розглядає його .у межах подій, інформації

25



та процесів" (6,3),-втілюється в появі та розвитку людських 
технологій.

Розрізняють три етапи технології-речовини, енергії, 
інформації (6,3). Відповідно до цього всі технологічні процеси 
в найбільш широкому розумінні можна поділити на енерге
тичні, речовинні та інформаційні (2,3).

Зважаючи на те, що людські технології виникли і 
розвинулися на грунті вже існуючих у природі енергії» 
речовини, інформації, поділ технологічного процесу на три 
періоди у послідовності - етап речовини, етап енергії, етап 
інформації - мас зміст тільки у випадку, якщо під кожним 
етапом розуміти певний узагальнений результат людської 
діяльності, перехід людини на вищий рівень розвитку» 
осягнення світу. Результати людської праці попередніх періодів 
не тільки не зникають, а стають необхідною основою для 
виникнення та розвитку технологічних досягнень наступних 
періодів. Наприклад, “...енергетичні носії і машини передба
чають існування знарядь праці, і в той же час необхідні для 
розвитку та використання'інформаційних носіїв, комп’ютері©, 
експертних систем” (6,4).

Поява людських технологій мас свою передісторію. **Спо
чатку людської технології як такої не було зовсім” СІЛ 13), 
Існували лише природна технологія, природні процеси пере
ходу одних форм матерії в інші. Поступово утворювались 
білкова тіла, які б\ли здатні зберігати інформацію, а пізніше** 
псрсробіят** і перетворювати її. Білкове тіло набуло власти
вості не тільки відображати в собі навколишній світ, що 
характерне, і для; неорганічної природи« а й передавати цю 
-властивість по спадковості. З'явилися тварини, а з ними і 
технологій “збирання”. Поступово природні процеси, природну 
технологію - людина почала запозичувати, використовувати. 
Такий перехід.природної технології, що розвивалась спонтанно, 
ш гомотехпологію, що еволюціонувала свідомо, цілеспрямовано« 
& науковій літературі названий “першою ' метаморфозою 
технології”. Людська технології виникла' з природної і 
грунтується на ній.

Розвиток людських технологій починається із етапу 
цілеспрямованого перетворення та' використання .речовини 
(6*3). Цей період триває до I I  ст. Поява технології 
виготовлення знарядь праці-найбільше досягнення етапу .ре
човини. Відповідно до розвитку знарядь праці зростало силове 
(енергетичне) озброєння технології. На етапі речовини 
потрібна енергія - одержувалась безпосередньо від людини, 
тваринй, природних сил (води, вітру, вогню), але саме явище 
•“енергія**, як і "інформація”, якою оперувала людина, ще
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були не пізнані, не осмислені. Тому вважається, що людина 
в цей період використовувала “контекстно-залежний тип 
енергії” (6,6) та інформації для перетворення свого ма
теріального світу в знаряддя. В центрі людської діяльності, 
технологій цього часу-використання “контекстно-незалежного 
типу матерії”.

Розвинулося в цей період примітивне землеробство, яке 
згодом стало основою організованого сільського господарства. 
Характерним для етапу речовини є ріст місцевої промисловості. 
З виникненням техніки пов’язаний перехід частини процесів 
у технічні пристрої. “Технологія стала функціонуванням 
пристроїв: млинів, водяних коліс, парусів” (6, 6). Зародженням 
мануфактурного суспільства завершується період речовини.

“Перетворення водяного млина в гідроелектростанцію 
знаменує собою перехід до наступного етапу-енергетичного” 
(6,6). На цьому етапі зароджуються і розвиваються технології, 
що орієнтуються на енергетичні носії та машини. Технологічна 
діяльність людини спрямована на перетворення та використан
ня енергії. “Досягнення цього періоду можна визначити як 
електрифікацію механічних знарядь шляхом т.зв. контекстно- 
незалежного ("вільного”) використання енергії*' (6,6). Із 
застосуванням нових технологій пов’язана поява різних 
важливих винаходів, які визначили подальші шляхи розвитку 
науки: 1782 р.- паровий двигун, 1870 р.- електродвигун, 1882 
р.- електростанція, 1945 р.- атомна енергія.

Енергетичний період людських -технологій триває понад 
століття. В цей час з появою та розвитком індустріалізації 
на зміну мануфактурному.суспільству приходить індустріальне. 
Спостерігається процес росту і розвитку “вільного та штучного 
забезпечення енергією та товарами (речовиною), тоді як 
кібернетичний фактор-інформація- повинен забезпечуватися 
людиною” (6,6).

Планування та організація індустріальних процесів привели 
до виникнення кібернетичного суспільства, у якому роль 
інформації стає все більш важливою.

У першій половині 20 ст. стає загальноприйнятим поло
ження про те, що наука є найважливішою рушійною силою 
технічного прогресу. З початку 50-х років їх особлива 
взаємодія закріплюється за терміном “науково-технічний 
прогрес”. З кінця 70-х років почав назрівати і ставати 
реальним новий етап НТО~науково-техналогічннй.мУ фокус 
наукових досліджень почала попадати нова проблема, новий 
аспект взаємодії науки і техніки, поступово розширений до 
взаємодії в рамках тріади наука-технікатехнологія. Техно
логія почала розумітися як складний соціально-технічний
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феномен’1 (3,6). Саме в цей час традиційне значення поняття 
“технологія” було переосмислене, розширене. Технологія як 
наука почала набувати системного характеру.

Початок інформаційного етапу розвитку технологій окрес
люється 1947-1948 роками-часом появи комп’ютера, транзи
стора, теорії інформації. З ’являється технологія, яка забезпе
чує створення інформаційних носіїв, комп’ютерів та автома
тизованих систем. “На цьому етапі пануючим стає 
цілеспрямоване перетворення та використання інформації« 
Комп’ютерна технологія, включаючи телематику, і те, що 
може принести технологія етапів речовини та енергії, все 
більше інтегрується з відповідальним прийняттям рішень і 
керівництвом соціальними процесами на всіх рівнях ... 
спостерігається ріст та безперервний розвиток інформатизації 
й обробки інформації у світовому масштабі” (6, 3).

На період 60-70 років припадає перший етап науково- 
технічної революції, який пов"язаний із упровадженням ЕОМ 
у виробництво. Та тільки цим вагомість його значення не 
вичерпується. З використанням ЕОМ у діяльності людини 
почався новий ступінь оволодіння соціальною практикою. ЕОМ 
кардинально відрізняється від всіх попередніх знарядь вироб
ництва, створених людиною. Комп’ютер входить у сферу 
інтелектуальної діяльності людини- інформаційну, яка на 
цьому етапі розвитку людського суспільства набуває першо
чергового значення.

Ефективність використання ЕОМ в інформаційних процесах 
у першу чергу залежить від вирішення проблеми автоматичної 
переробки письмових текстів як основної форми збереження 
інформації. У зв’зку з цим надзвичайно важливим стає 
питання про створення широкого лінгвістичного забезпечення 
в системах переробки тексту. Технологія автоматизованої 
обробки текстової інформації вперше в Україні почала 
розроблятися у 80-90 роках дослідниками відділу структурно- 
математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.О. 
Потебні АН України.

У цьому розмаїтті розвитку соціальних, людських техно
логій формувалися і гуманітарні технології. Людина як 
технологічний об’єкт цікавила людство протягом усього свого 
існування.

Гуманітарні технології-це технології, створені людиною і 
для людини, про що свідчить сама назва. Гуманітарні 
технології як реалія необхідна для життєдіяльності особи і 
суспільства, потребує подальшого дослідження, аналізу. Наука 
про гуманітарні технології, що покликана вивчати їх під кутом 
впливу на духовно-інтелектуальний розвиток особи і
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суспільства, має велике значення для подальшого розвитку 
культури. Важливість такого підходу полягає і у його 
потенційній можливості усунений негативних упливів техно
логізації, удосконалення процесу культурного розвитку 
суспільства, коригування у виборі шляху духовно- 
інтелектуального зростання, зокрема, в наш час-в добу 
інформаційної революції.
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Педагогічні технології

До технологій, що мають безпосереднє гуманітарне спря
мування, належать педагогічні.

Термінологічне поєднання “педагогічні технології” невла
стиве вітчизняній педагогіці і вживається здебільшого стосовно 
функціонування і розвитку освітньої системи Заходу. Проте 
зросла увага до педагогічної технології в усьому світі не могла 
не позначитися на колі наукових інтересів вітчизняних учених 
(щоправда, в плані традиційної критики “буржуазних” педа
гогічних концепцій). Деяка упередженість не дала їм змоги 
об’єктивно оцінити досягнення зарубіжної науки в галузі 
педагогічної технології. Однак не могли залишитися не
поміченими прогресивні сторони технологізації освітньої сфери, 
що відповідає суб’єктивному прагненню' людини визначити 
той природний Алгоритм, який раціоналізував би діяльність 
суб’єктів навчання і виховання в плані підвищення ефектив
ності навчально-виховного процесу. Адже технологізація на
вчання означала відмову від довільності, невизначеності у 
побудові та реалізації педагогічного процесу і перехід до строго 
наукової вмотивованості кожного його елемента, етапу, 
максимальної націленості на ефективний результат. Техно
логічна переорієнтація давала педагогічній науці шанс із 
наукоподібної демагогії стати безпосередньою виробничою 
силою в удосконаленні освітньої системи шляхом розвитку 
фундаментального і прикладного аспектів справді наукового 
знання.

Розуміння глибинної суті педагогічної технології передбачає 
ретроспективний аналіз технологічного підходу до побудови 
навчально-виховного процесу, виявлення його реальних мож
ливостей і визначення сфери адекватного застосування.

Про необхідність створення технологічного навчального 
процесу переконливо говорив один із його ідеологів Б.Скіннер: 
“Навчанню не потрібні принципи, які покращують його, як 
тільки люди починають їх дотримуватися. Воно потребує 
технології, настільки могутньої, щоб її неможливо було 
ігнорувати (15). *

Еволюція поняття “педагогічна технологія” і означеного 
ним напряму пройшла -шлях від питань ^ використання 
технічних засобів навчання до чіткого планування і побудови 

1 навчально-виховного процесу, його індивідуалізації за рахунок
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широкого впровадження найсучаснішої комп’ютерної техніки 
у комплексі з іншими технічними засобами навчанкя.

Виникнення нового підходу пов’язане зі спробою “їехно- 
логізувати” навчальний процес шляхом упровадження 
технічних засобів навчання. Саме цим періодом (30-40-і роки) 
датується виникнення педагогічної технології, дискусії про 
суть, предмет, дефініції, концепції та джерела розвитку якої 
тривають і дотепер.

Разом ізХтрансформацією терміну^від ^‘технології в освіті” 
(technology in education) до “технології освіти” (technology of 
education)-і нарешті до “педагогічної технології” (educational 
technology)-еволюціонував і зміст означуваного ним поняття. 
Цей процес відбувався, починаючи з 40-х років у хроно
логічних рамках трьох періодів.

\ ./ “Технологія в освіті” означала впровадження у навчальний 
процес технічних (аудіовізуальних) засобів подання інформації 
(телевізорів, магнітофонів, програвачів, проекторів і т.ін.). 
Іншими словами, “технологія в освіті” ототожнювалася з 
аудіовізуальними засобами. Представники цього напряму- 
М.Кларк, Ф.Персиваль, Г.Еллінгтон, С.Андереон, Р.де Кіффер, 
Ф.Уїтворт, М.Мейєр помилково вважали, що застосування 
технічних засобів навчання механічно приведе до вирішення 
найгостріших педагогічних проблем.

З середини 50-х років проблеми використання технічних 
засобів навчання починають розглядатися у контексті власне 
технологічного підходу. ТЗН цікавлять учених вже з точки 
зору їхніх можливостей для розширення учнівської аудиторії, 
збільшення обсягу інформації, індивідуалізації навчання тощо. 
Цей етап характеризується переходом від традиційних засобів 
масової інформації до так званої нової інформаційної техно
логії, базу якої становили вже більш досконалі навчаючі 
пристрої-засоби зворотного зв’язку, електронні класи, навча
ючі машини, лінгафонні кабінети, тренажери і тлн. Вирішення 
проблем навчального процесу з точки зору нової технології 
характеризується неприпустимим ігноруванням його змістового 
аспекту.

У 50-60-х роках педагогічна технологія розвивається у 
напрямі розв’язання дидактичних проблем із позицій уп
равління навчальним процесом. Розвиток тези про’ неза
лежність окремих ланок навчального процесу від особистості 
вчителя привів до розширеного трактування технічних засобів 
навчання, до яких почали відносити і вчителя. Розуміння 
педагога як своєрідного навчаючого пристрою притаманне 
більшості послідовників технологічного підходу.
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Прихильники так званої біхевіористської орієнтації (від 
англ. Ьеііауіоиг-поведінка) Б.Скіннер, С.Гібсон, М.Жиллет, 
Т.Сакамото, В.Хаг відстоювали необхідність створення ‘‘тех
нології педагогічних методів”. Педагогічна технологія розгля
дається ними як процес систематичного використання ідей, 
людських і матеріальних ресурсів (навчальних мatepiaлiв, 
обладнання) для вирішення педагогічних проблем. Згідно з 
біхевіористським підходом мета навчання полягає у форму
ванні в учнів певної поведінки, що складається із заданого 
набору спостережуваних дій. Про досягнення тих чи інших 
цілей свідчать конкретні зовні виражені дії, що підлягають 
однозначному контролю та оцінці. Саме тому при визначенні 
мети і відповідній побудові навчального процесу біхевіористи 
віддають перевагу однозначним чітким формулюванням ("виб
рати", “назвати”, “перелічити” , “дати визначення” , 
“проілюструвати”) перед розпливчастими типу “узнати”, 
“зрозуміти”, “відчути” і т.ін. Не погоджуючись із зведенням 
освітніх цілей лише до зовнішніх проявів, психологи вважають 
неприпустимим цілковите ігнорування зрушень, що 
відбуваються у свідомості учнів. Під впливом ідей біхевіоризму 
поступово складалася технологія формулювання цілей через 
результати навчання.

Стаття одного з найяскравіших представників цієї течії 
Б.Скіннера (США) “Наука про учіння і мистецтво навчання” 
(14) започаткувала ідею програмованого навчання- першоос
нови педагогічної технології. Суть програмованого навчання 
полягає в орієнтації навчального процесу на чітко поставлені 
цілі та послідовну (поелементну) процедуру їх реалізації. Саме 
завдяки цій своїй орієнтації програмоване навчання привер
нуло до себе увагу багатьох учених світу. Програмоване 
навчання і його варіанти були спробою створити технологічний 
навчальний процес із гарант заними результатами. Техно
логічно побудований навчальний процес успадкував від 
програмованого навчання наскрізне використання тестів.

На відміну від терміну “технологія в освіті”, який 
ототожнювався з технічними засобами навчання, “технологію 
освіти” почали трактувати і як науковий опис педагогічного 
процесу, спрямованого на досягнення певного результату. 
Процесуальний, процедурний бік навчання розглядається при 
цьому як спосіб реалізації заданих зовні цілей. Таке поєднання 
технічних засобів, що використовувалися з навчальною метою, 
і систематичної діяльності по плануванню та реалізації 
навчального процесу, спрямованого на забезпечення ефектив
них результатів, обумовлювали двояку природу технології 
навчання.

32

Слід відзначити, що в 60-і роки не було чіткого 
розмежування понять “технологія навчання” (technology of 
education, instructional technology) і “педагогічна технологія” 
(educational technology).

Поступово приходить наближене до сучасною розуміння 
педагогічної технології як педагогічної системи, використання 
в межах якої засобів навчання гадвищує його ефективність.

Перехід від “технології освіти” до “педагогічної технології” 
в її сучасному розумінні якнайкраще ілюструє визначення
С.Сполдинга. На його думку, “справжня технологія навчання 
включає цілісний процес постановки цілей, постійне оновлення 
навчальних планів і програм, тестування альтернативних 
стратегій і навчальних матеріалів, оцінювання педагогічних 
систем у цілому і перегляд цілей, як тільки стає відомою 
нова інформація про ефективність системи” (16).

Третій етап характеризується розширенням бази педа
гогічної технології за рахунок інформатики, теорії телеко
мунікації, системного аналізу, соціології та педагогічних наук 
(психології навчання, теорії управління навчальною 
діяльністю, організації навчального процесу, наукової ор
ганізації праці вчителя і т.ін.). Зазнає змін методична основа 
педагогічної технології шляхом переходу від вербального до 
аудіовізуального навчання, У навчальний процес упроваджу
ються відеомагнітофони, нові типи екранів і дошок, системи 
кріплення, синхронізатори звуку і зображення і т.ін. Технології 
навчального процесу в цей період розробляються на основі 
системного підходу, а педагогічна технологія трактується як 
вивчення, розробка і практичне застосування принципів 
оптимізації навчального процесу на основі найновіших досяг
нень науки і техніки.

Досить поширеним було розуміння педагогічної технології 
як процесу розробки й оцінювання ефективності педагогічних 
систем. М.Ераут, Р.Стакенас, Р.Кауфман, Д.Елі, С.Ведемейєр 
розглядають педагогічну технологію як галузь знань, яка 
інтегрує дані різних наук-психології, соціальної філософії, 
техніки, теорії комунікації, кібернетики та ін. Д.Фінн, 
АЛамсдейн, П.Мітчелл, Р.Томас сповідували багатоаспектний 
підхід до педагогічної технології, характеризуючії її як спосіб 
організації, спосіб мислення; На думку П,Мітчелла,' педа
гогічна технологія є відображенням взаємодії науки, мистец
тва, системи цінностей і являє собою конгломерат наук, 
пов’язаний -з усіма аспектами освіти. Пізніше названий автор 
дасть остаточне визначення поняття, що являє собою найбільш 
вдалу спробу врахувати усі його значення. Згідно з . ніш 
педагогічна технологія-це галузь досліджень і практики (у



сфері освіти), пов’язана з усіма аспектами організації 
педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для 
досягнення специфічних педагогічних результатів. Це дало 
П.Мітчеллу змогу визначити як половне завдання педагогів- 
технологів оптимальний розподіл людських, матеріальних та 
фінансових ресурсів для одержання бажаних педагогічних 
результатів,

У 70-і роки головною установкою педагогічної технології 
стає вирішення дидактичних проблем через управління 
навчальним процесом із точно заданими цілями, досягнення 
яких підлягає чіткому опису і визначенню.

Подальший розвиток поняття здійснювався у напрямі 
розуміння педагогічної технології як системи дій, що 
підвищують ефективність навчання шляхом циклічною онов
лення навчальних планів і програм. При цьому кожен цикл 
передбачав постановку мети, тестування альтернативних 
стратегій і матеріалів, оцінювання педагогічної системи в 
цілому.

У багатьох міжнародних виданнях педагогічна технологія 
трактується як дослідження з метою виявлення принципів та 
розробки прийомів оптимізаци навчально-виховного процесу 
через аналіз факторів, які підвищують його ефективність 
шляхом конструювання і застосування прийомів та матеріалів, 
а також оцінки методів, що використовуються.

Суть нового підходу полягає в ідеї повної керованості 
роботи школи і передусім ЇЇ основної ланки-навчального 
процесу. За характеристикою Т.Сакамото, педагогічна техно
логія являє собою впровадження в педагогіку системного 
способу мислення, який інакше можна назвати системати
зацією освіти чи класного навчання. Системний підхід охоплює 
всі основні моменти розробки систем навчання-від постановки 
цілей і конструювання навчального процесу до перевірки 
ефективності функціонування нових педагогічних систем. 
Сьогодні значення системного підходу як важливої умови 
успішного вирішення педагогічних проблем не підлягає 
сумніву.

80-І роки відкрили новий етап еволюції поняття “педа
гогічна технологія”. Він пов'язаний із широким упровадженням 
у навчальний процес комп’ютерної техніки, використанням 
інтерактивних технологій.

У 1979 році було опубліковане “офіційне” визначення 
поняття: “ Педагогічна технологія є комплексний, 
інтегративний процес, який включає людей, ідеї, засоби і 
способи організації діяльності для аналізу проблем планування,
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забезпечення, оцінювання і управління вирішенням проблем, 
шо охоплюють усі аспекти засвоєння знань” (13).

Підсумовуючи дефініції, глосарій термінів із технології 
освіти (Париж, ЮНЕСКО, і986, С.43) визначає педагогічну 
технологію як систематичній“! .„метод, план у вання  ̂ реалізації та 
оцінювання всіюго процесу навчання і засвоєння знань шляхом 
Обліку людських і технічних ресурсів та їх взаємодії для 
досягнення більш ефективної форми освіти.

Першим із вітчизняних педагогів» хто звернув увагу на 
необхідність технологічного підходу до навчання й виховання, 
був A.C.Макаренко. Проте і сьогодні залишається актуальним 
твердження класика про те, що педагогічне виробництво 
шсупсрсч законам” технологічної логіки керується канонами 
моральної проповіді.

Причиною і наслідком того, шо педагогічна технологія не 
прижилася'', на вітчизняному грунті, була і с відсутність 
професійних педагогів-технологів (теоретиків і практиків) та 
пов’язаний із цим дефіцит високотехнологічних підручник», 
посібників, методичних розробок.

Останнім часом поняття педагогічної технології ввійшло у 
вітчизняну педагогіку і набуло деякого поширення. Прсле 
вживання, терміна характеризується певною невизначеністю. 
'На відміну від зарубіжних джерел,» де можливості педагогічної 
технології обмежуються сферою навчання, у вітчизняній науці 
її; дія поширюється і на виховну діяльність. Означає вона, як., 
правило, прийоми навчальної та виховної роботи. Досить 
поширеним е розуміння педагогічної технології як система- 
пічного і послідовного втілення на практиці попередиш 
спроектованого' навчально-виховного- процесу. . Автор теорії 
педагогічних систем В.П.Безпалько вважає, що педагогічна

■ технологія-*цє наукове відповідним чином структуроване про
ектування (опис) педагогічного процесу шляхом аналізу, 
відбору, конструювання, і ..контролю - усіх його керованих 
компонентів у їх взаємозв’язках'з наступним відтворенням 
проекту іг навчальній' аудиторії <4). Саме у переведенні 
викладання на шлях' попереднього проектування навчального

■ процесу з наступним його відтворенням, а також.у визначенні 
" структури і змісту навчально-пізнавальної діяльності школярі*

В.П.Безпалько- зібачас глибинний . смисл’ і суть педагогічної 
технології (З), і  умовах комп’ютеризації навчально-виховнот 
промесу педагогічне ■ проектування- стає чи- не найпершою 
умовою йот ефективної реалізації.

З ’огляду на те, що опис навчально-виховного процесу t  
по суті описом педагогічної системи» освітню технологію, можна 
розглядати як її проект, .що реалізується на практиці. Освітня



технологія реалізується через педагогічну систему в процесі 
її функціонування.

При всій різноманітності дефініцій усі вони зводяться до 
визначення педагогічної системи як упорядкованої сукупності 
взаємопов’язаних компонентів (засобів, методів та процесів), 
які характеризують у теоретичному плані усі складові 
педагогічної діяльності на даному етапі суспільного розвитку. 
Саме тому ця система може розглядатися як своєрідна 
педагогічна парадигма.

Педагогічна система становить багатоелементну структуру 
і включає цілі, втілені в змісті освіти, суб’єктів навчання і 
виховання, власне навчально-виховний процес та форми його 
організації. Складові педагогічного процесу знаходяться у 
певній структурній залежності (3).

Соціальне замовлення школі

Дидактичне завдання Технологія навчання

Структура педагогічної системи відображує дві неодмінні 
умови існування будь-якої наукової теорії-наявність завдань і 
адекватної технології їх вирішення. Умовно елементи педа
гогічної системи поділяються на такі, що структурують 
дидактичні завдання і ті, що структурують технологію їх 
розв’язання. До перших належать мета і зміст навчання і 
виховання, до друшх-дидактичні процеси та організаційні 
форми навчально-виховної діяльності. Кожне дидактичне 
завдання вирішується з допомогою адекватної технології.

Вивчення цілей, змісту, методичних засобів та ор
ганізаційних форм як об’єктів педагогічного прогнозування 
свідчить про їх інваріантний характер стосовно різних 
підсистем народної освіти. Ця інваріантність говорить про 
наявність об’єктивних власне педагогічних системоутворюючих 
факторів, які надають освіті того чи Іншого суспільства 
властивостей цілісної системи.
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Усі складові навчально-виховного процесу утворюють в 
сукупності єдине ціле, і зміна хоча б однієї з них неминуче 
призводить до суттєвої зміни усієї системи в цілому і кожної 
її ланки зокрема. Тому будь-які спроби створити нову 
педагогічну систему шляхом зміни лише однієї її складової 
заздалегідь приречені на невдачу. Про неефективність таких 
деформованих систем свідчать безуспішні спроби періодичного

удосконалення шкільних курсів.
Інколи, минаючи опис цілей і такий важливий етап 

визначення змісту, як створення програм, автори відразу ж 
переходять до другого його етапу-написання підручників. 
Відсутність головного системоутворюючого елемента-мети, не 
кажучи вже про концептуальне оформлення самої системи, 
спричиняє аморфність новостворюваних курсів. Як не прикро, 
в першу чергу це стосується такої важливої державної справи, 
як впровадження української мови у школах, де навчаються 
представники національних меншин. Тому в процесі розробки 
проекту майбутньої педагогічної системи необхідно прагнути 
того, щоб досягти гармонійної взаємодії всіх її елементів. 
Необхідно постійно мати на увазі принцип цілісності проек
тування та реалізації системи і діяти у відповідності з цим 

принципом.
Опис складу і структури системоутворюючих елементів, а 

також функціональних зв’язків між ними містить усю повноту 
інформації про будь-яку педагогічну систему. Вона є основою 
для розробки концепцій освіти, які за певними правилами 
трансформуються в педагогічні технології. В будь-якій діючій 
або проектованій педагогічній системі завжди імпліцитно 
міститься її концепція. Поза поняттям “педагогічна система” 
неможливо створити конструктивну, повну і несуперечливу

концепцію освіти.
Технологічна єдність педагогічного процесу повинна бути 

динамічною~мати внутрішню здатність оновлюватися і само- 
розвиватися відповідно до змін, що відбуваються в суспільному 
житті. Якщо технологія являтиме собою догматичну систему 
застиглих процедур, то вона ризикує стати своїм антиподом, 
із засобу раціоналізації навчально-виховного процесу перетво
ритися на .фактор стримування його розвитку. Разом з тим 
технологія повинна мати певну стабільність, інакше вона не
зможе слугувати керівництвом до дії.

Проблема побудови оптимального навчально-виховного 
процесу є ядром педагогічної технології. А це, в свою чергу, 
передбачає вибір найкращого варіанту його основних компо- 
нентів-цілей, змісту, організаційних форм і методів-та їх 

доцільне поєднання.
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Як і будь-яка інша, педагогічна технологія розробляється 
спочатку на теоретичному рівні і являє собою конкретизацію 
і реалізацію педагогічної теорії у формі, придатній для 
практичного застосування. В залежності від того, які теорії 
покладені в основу педагогічної системи, диференціюють різні 
технології навчання (виховання). Наука покликана розкрити 
суть і роль педагогічної технології, розробити технологічні 
моделі, сформулювати і обгрунтувати принципи їх проекту
вання та впровадження. Наука, однак, не є єдиним джерелом 
технологій. Грунтуючись на власному досвіді та інтуїції, 
вчителі часто виробляють свої, “неписані” технології, які 
нерідко виявляються незрівнянно більш життєздатний і 
результативними завдяки своєму тісному зв’язку з практикою. 
Щодо завдання педагогічних технологій, то воно полягає в 
конкретизації загальних концептуальних положень в систему 
процедур, дій та визначенні суттєвого, загальнозначимого, 
обов’язкового у навчально-виховному процесі. Предметом 
педагогічної технології є конструювання систем шкільного 
навчання та професійної підготовки кадрів, у тому числі 
висококваліфікованих педагогів-технологів. Саме на основі 
розуміння предмета педагогічної технології як проекту певної 
педагогічної системи формулюється один із головних принципів 
розробки та реалізації педагогічної технології-принцип струк
турної та змістовної цілісності усього навчально-виховного 
процесу.

Технологічний підхід ставить за мету сконструювати 
навчальний процес виходячи з освітніх орієнтирів, цілей і 
змісту навчання. Особливістю технологічно побудованого 
навчального процесу, вдо відрізняє його від традиційного, є 
корекція, оперативний зворотний зв’язок, функцію якого 
виконує оцінка. Гранична визначеність і технологічна чіткість 
навчального процесу, однак, в рачається, коли мова йде про 
центральну ланку-навчання. Її детальна розробка-одна з 
проблем, яка вимагає невідкладного вирішення в контексті 
педагогічної технології (10).

Конструювання навчального процесу
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Специфіка технологічного підходу полягає в розробці та 
реалізації такого навчального процесу, який повинен гаран
тувати досягнення поставлених цілей. Основою послідовної 
орієнтації навчання на цілі є оперативний зворотний зв’язок. 
Відповідно до цього в технологічному підході до навчання 
виділяються: постановка цілей та їх конкретизація, сувора 
орієнтація усього ходу навчання на цілі, орієнтація цілей і 
всього навчального процесу на результат, оцінка проміжних 
результатів, корекція навчання відповідно до мети, заключна 
оцінка досягнутих результатів. Усі ці риси відтворюваного 
педагогічного процесу знайшли своє втілення в ідеї навчаючого 
циклу (10), Дієвість технологічного підходу виявляється у 
тому, що він пропонує не описову, а конструктивну схему, 
яка дозволяє в кінцевому підсумку досягти бажаних резуль
татів. Критерієм ефективності педагогічної технології є гаран
товане досягнення поставленої мети, високі результати при

мінімальних затратах часу.
Розробка відповідної технології-складне науково-педа- 

шгічне завдання. Предметні технології навчання створюються 
на основі загальної і вбирають у себе її основні риси і 
принципи, В технологічному плані науково-педагогічну 
діяльність можна представити у вигляді схеми:

1. Виникнення і формування мотивів.
2. Створення передумов для ефективної науково-педа

гогічної діяльності та її програмування:
а) методологічне забезпечення;
б) формування еталона фундаментальної шкільної 

підготовки, що включає кінцеву мету та критерії її досягнення;
в) порівняння якості освітньої підготовки з еталоном та її

оцінка;
г) розробка нової стратегії навчання (виховання);
д) створення пакету науково-педагогічних рішень.
3. Реалізація навчально-виховної діяльності:

а) створення передумов;
б) розгортання навчально-виховного процесу відповідно до

розробленої концепції;
в) оперативне керівництво процесом, його поточний

. контроль і коригування. *
4. Визначення ступеня ефективності педагогічної системи:
а) дослідження ланки мета-програма-результат.
5. Соціалізація висновків.
6. Упровадження розробленої стратегії навчання (вихован

ня), ,
Складовими педагогічної технології є змістовні розробки, 

пов’язані з функціонуванням усіх елементів проектованої



педагогічної системи. Завершений технологічний проект пови*- 
нен включати:

1. Нормативно-методичні матеріали проектування навчаль
ного процесу, а саме:

- аналіз сучасного стану освіти та основні концептуальні 
напрями її перебудови;

- методологічне забезпечення нової стратегії навчання;
- опис еталона випускника;
- навчальний план;

- програму відповідної дисципліни чи циклу дисциплін;
- рекомендації щодо організаційно-методичної сторони 

навчального процесу.

2. Організаційно-методичні матеріали з питань формування 
учнівського контингенту.

3. Матеріали, що розкривають технологію реалізації нової 
стратегії навчання, зокрема структуру і зміст навчальних 
занять, спрямованих на досягнення проектованих цілей, 
ефективне вирішення поставлених завдань.

4. Підручники та посібники, створені на основі нової 
технології.

5. Нормативно-методичні матеріали, що стосуються роз
робки та впровадження системи оцінювання і контролю якості 
навчального процесу.

Конструювання адекватного теоретичній концепції педа
гогічного процесу, що є моделлю-реалізацісю цієї концепції, 
передбачає:

1. Постановку мети.
2. Визначення змісту.

3. Вибір організаційних форм, методів і засобів навчання.
4. Розробку структури і змісту занять, спрямованих на 

ефективне вирішення навчальних завдань.
Чим більше технологічний опис процесу відповідатиме його 

об’єктивній логіці, тим вірогідніша можливість досягнення 
високоефективної діяльності його суб’єктів. Вихідним момен
том будь-якої гуманітарної технології є об’єктивна потреба у 
певному суспільному перетворенні. Технологія лише тоді є 
життєздатною, коли вона враховує об’єктивні закони розвитку 
суспільства і відповідає його потребам. Освітня галузь 
задається ціннісними орієнтаціями конкретного соціуму, зміна 
яких неминуче призводить до перегляду педагогічних систем.

Спроби педагогічного осмислення тенденцій суспільного 
розвитку реалізуються в розробці нових концепцій освіти. 
Сучасна система навчання і виховання у своїх основних рисах 
склалася під впливом філософських і педагогічних ідей, які 
були сформульовані в кінці ХУІІІ-на початку ХЇХ століття
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Коменським, Песталоцці, Дистервешм, Дьюї та іншими 
засновниками наукової педагогіки і утворювали так звану 
“класичну” систему чи модель освіти. І хоча ця моделе 
еволюціонувала протягом двох століть, у своїх основних 
характеристиках (тобто стосовно цілей і змісту освіти, форм 
і методів навчання, способів організації педагогічного процесу) 
вона залишилася майже незмінною. Технології навчання 
формувалися здебільшого інтуїтивно, емпірично, а тому були 
неповними і недостатньо ефективними.

Практична потреба у створенні педагогічних теорій, які 
відповідали б новим умовам розвитку суспільства, викликали 
до життя теоретичні концепції, які стосувалися головним 
чином окремих компонентів навчального процесу. Це теорія 
програмованого навчання (В.П.Безпалько, Н.Ф.Тализіна та 
ін.), асоціативні, умовно-рефлекторні, знакові, операціональні 
теорії научіння (Л.Б.Ітельсон та Лн.), теорія поетапного 
формування розумових дій (П.Я.Гальперін та ін.), теорія 
проблемного навчання (І.Я Лернер, МЛ.Махмутов та ін.).

Система народної освіти, як і всі інші життєво важливі 
сфери, відчула на собі згубний вплив періоду застою, який 
культивував утриманство, авторитаризм, примусовість, догма
тизм. Нинішня глобальна криза є результатом застійних явищ 
педагогіки, що виявляються у нездатності освіти підняти 
людину до усвідомлення її якісно нової ролі в суспільстві та 
відповідальності за наслідки своєї діяльності.

Державотворчі процеси виявили глибоку невідповідність 
між існуючою системою освіти, потребами людини, суспільства 
і значною мірою актуалізували проблему створення нової, 
адекватної часові концепції освіти,-адже освітня система не 
може залишатися осторонь цих змін, не ризикуючи втратити 
споконвічно властиві їй функції в суспільно-історичному 
процесі. Якщо раніше реформування освіти, яке зводилося до 
уточнення старих теорій та усунення окремих недоліків, могло 
якоюсь мірою задовольнити потреби практики, то в сучасних 
умовах такий підхід яскраво демонструє свою неспроможність. 
Сьогодні йдеться не про чергове удосконалення навчально-ви- 
ховного процесу, а про докорінні; концептуальні зміни усієї 
освітньої системи відповідно до нових пріоритетів, критеріїв, 
ціннісних орієнтацій та перспектив суспільного розвитку. А 
це, в свою чергу, вимагає перебудови усієї освітньої системи 
на технологічних засадах. Нрва система навчання і виховання 
покликана виконати замовлення суспільства на здатну до 
самореалізації мислячу, творчу, діяльну, національно свідому 

особистість.
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Створення концепції передбачає переосмислення історії 
освітніх систем, таких філософських і педагогічних понять, 
як освіта, освіченість, суб’єкти навчання і виховання, мета, 
зміст освіти, навчально-виховний процес, організаційні форми, 
методи, прийоми, засоби навчання (виховання) , його результат 
і т.ін. Об’єктивна потреба у створенні методологічних засад 
нової освітньої системи викликала до життя молоду галузь 
науки - філософію освіти, яка розробляє принципово нові 
підходи до навчання і виховання«

Об’єктивні соціально-економічні фактори обумовлюють 
принаймні два найважливіших компоненти системи-цілі та 
зміст навчально-виховної діяльності, які суттєво впливають на 
решту складових, що забезпечують педагогічний процес- 
методи, засоби та організаційні форми. Якщо традиційна 
педагогіка не приділяла належної уваги проблемі цілей, то 
для педагогічної технології вона є головною. Орієнтація на 
чітко поставлені цілі-основа технологічної побудови навчаль
но-виховного процесу, необхідна умова його планування й 
розробки. Процес цілеутворення є визначальним для будь-якої 
людської діяльності. Мета слугує джерелом, рушійною силою 
навчально-виховного процесу і виступає як основа*, що
забезпечує зв’язок усіх його аспектів і компонентів у єдиній 
системі.

Проблема цілеутворення висвітлюється педагогічною тех
нологією у двох аспектах: діагностичному та особистішому.

Загальні принципи технологічного підходу до формулювань 
ня та систематизації цілей у пізнавальній (когнітивній) сфері 
були розроблені під керівництвом американського вченого 
Б.Блума. Вони відомі в науці під назвою “таксономія 
педагогічних цілей” (17), яку використовують при плануванні 
навчального процесу та оцінці його результатів, при перевірці 
ефективності новостворених курсів.

Когнітивні цілі є діагностичними: вони забезпечені
об’єктивною методикою, яка дозволяє визначити міру їх 
досягнення. Однак пропонований Блумом спосіб постановки 
мети не є самодостатнім, оскільки він зорієнтований переважно 
на репродуктивний тип навчання і полягає у формулюванні 
цілей через його результати, виражені у відповідних діях 
учнів. При цьому підсумком навчання} його результатом, 
вершиною раундної системи вважаються знання, уміння і 
навички, що діють в основному на інформативному рівні. 
Такий підхід, характерний для традиційного навчання, не 
сприяє формуванню творчих установок, стримує розвиток 
творчої особистості. Можливо, саме тому сьогодні виникають
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проблеми з реалізацією набутих у школі знань, умінь і 
навичок у нестандартних, проблемних ситуаціях.

Діагностичним орієнтиром, основною метою навчання 
повинні стати відповідні потреби особистості та запити 
суспільства. У 1964 році вийшла з друку створена Д.Кратволем 
друга частина “Таксономії” (17), присвячена проблемі так 
званих афективних цілей, які стосуються емоційно-ціннісної 
сфери, пов’язаної з формуванням інтересів, нахилів, переко
нань, ціннісних орієнтацій. Досягнення афективних цілей 
виходить за межі повсякденного навчального процесу, оскільки 
вони порівняно з когнітивними мають більш глибокий, 
особистісний характер. Афективні цілі не є діагностичними: 
вони пов’язані з людською свідомістю і важко піддаються 
об’єктивації. Саме тому технологічні розробки традиційно

стосуються когнітивних цілей.
Вітчизняна практика виробила свої власні способи поста

новки цілей: через зміст, через діяльність учителя, через 
внутрішні процеси інтелектуального, емоційного розвитку 
учня, через навчальну діяльність. На думку прихильників 
педагогічної технології, такі способи постановки цілей безпер
спективні, оскільки вони не дають чіткого уявлення про 
кінцеві результати навчання. Заслуговує на увагу думка 
М.В.Кларіна, який вважає, що загальна навчальна мета може 
бути зведена до низького пізнавального (репродуктивного) 
рівня або розширена до різних рівнів пізнання. Розробка такого 
переліку дасть учителю можливість будувати навчальний 
процес з орієнтацією на цілі високого пізнавального рівня

(10).
Науковці виділяють три рівні цілеутворення: глобальний, 

етапний та оперативний (3). На першому відбувається 
педагогічна інтерпретацій суспільно-державного замовлення та 
конструювання моделі випускника школи як особистості, як 
майбутнього професіонала в тій чи іншій сфері 
життєдіяльності, як громадянина, члена певного соціуму.

На рівні етапного цілеутворення глобальна мета трансфор
мується в основні цілі за етапами підготовки (початковий, 
неповний середній) відповідно до природного процесу форму
вання особистості школяра. Оперативне цілеутворення полягає, 
у формуванні мети вивчення окремих предметів, які станов
лять зміст освіти. Проблема довгострокового цілеутворення 
пов’язана з питанням про ідеал освіченої людини. Зміна 
суспільних орієнтирів суттєво вплинула на традиційне уяв
лення про освіченість. Сьогодні освіченою вважається людина 
не просто знаюча, а компетентна, практична, підготовлена до 
життя, яка орієнтується в складних проблемах багатогранної

43



дійсності і здатна усвідомити свою відповідальність і роль в 
суспільстві. Освіта розглядається як право кожної дитини на 
самопізнання, еамореалізацію, розвиток людської сутності і 
задоволення її потреб як особистості.

Мета навчання і виховання повинна формулюватися на 
основі особистісного підходу, покликаного забезпечити гу
манітарну сторону педагогічної технології. Суть особистісного 
(не індивідуального!) підходу полягає в сприйнятті людини 
як здатної до вільного і свідомого самовизначення особистості* 
Об’єктом уваги вчителя повинна стати конкретна дитина як 
неповторна особистість з її насущними потребами. Вона 
повинна стати центром, навколо якого вибудовується уся 
педагогічна система. Особистісний підхід вимагає категоричної 
відмови від діючого -принципу- “учень для навчального 
предмета” та заміни його протилежним, гуманістичним за 
змістом “навчальний предмет для учня, для його об’єктивної 
користі”.

У більш широкому, філософському плані особистісний 
підхід вимагає подолання найнебезпечнішої кризи-кризи лю
дини, яка розглядалася лише як знаряддя, що мусить 
забезпечити щастя прийдешніх поколінь, як жертва майбут
нього досконалого суспільного устрою, а також відмови від 
пріоритету соціальних форм буття, засобом удосконалення 
яких була людина. Прикро констатувати той факт, що з точки 
зору гуманітарного підходу сучасним вимогам не відповідає 
ні загальна мета діючих педагогічних систем, ні цілі вивчення 
окремих предметів, що становлять зміст навчання. Для 
сучасного стану освіти характерна майже цілковита втрата 
мети функціонування педагогічної системи, її безадресність: 
освіта надається взагалі, безвідносно до майбутньої 
життєдіяльності учня. Причиною цього є те, що впродовж 
десятиліть цільові установки були лише скупим камуфляжем 
змісту освіти, що склався історично. Не останню роль відіграли 
також ігнорування особистісного фактора в усіх сферах 
суспільного життя, ізольованість педагогіки від інших наук 
про людину. Чи не в першу чергу це стосується шкільної 
мовної освіти. Так, ставлячи перед загальноосвітньою школою 
неадекватну потребам суспільства мету “надання учням 
лінгвістичної освіти”, педагогічна наука, по-перше, гарантує 
нереальність її досягнення, а, по-друге, закладає невластиву 
школі функцію, яка належить до компетенції спеціальних 
філологічних факультетів вузів. Така мета має “академічну” 
орієнтацію на того учня, який в майбутньому стане філологом, 
гуманітарієм. Суттєва корекція мети в останньому виданні 
програм, зумовлена необхідністю посилення практичної спря
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мованості : мовних.курсів,« не позначилася на змісті, не ■ 
торкнулася їх мовознавчої суті.

Сучасне розуміння освітніх цілей передбачає усвідомлення 
того, що завдання озброєння специфічними знаннями повинно 
поступитися місцем формуванню навичок, які мають життєво 
важливе значення і широке практичне застосування* А це 
вимагає переорієнтації навчання на досягнення цілей 
ціннісного, творчого плану, що характеризуються певною 
мірою невизначеності порівняно з технологічними, які 
відзначаються підвищеною інструментальністю і високою 

точністю.
Формування творчої особистості передбачає оптимальне 

поєднання в рамках педагогічної технології довгострокових 
цілей і найближчих, діагностичних. Мета повинна формулю
ватися в термінах підготовки учня до цілком певної 
життєдіяльності, яка вимагає чітко окресленого кола знань та 
умінь, відповідного рівня майстерності та специфічного їх 
вияву в залежності від роду цієї діяльності та об’єкта, на

який вони спрямовані*
Проблема повноцінного діагностичного та цілісного проек

тування особистості в сучасній педагогіці не вирішена. 
Визначеність цілей дасть можливість перейти до строгої 
технології навчально-виховного процесу. Конкретні цілі на
вчання втілюються в змісті освіти, який одночасно слугує 
обЧктом засвоєння. Питання, пов’язані з обгрунтуванням 
змісту освіти, завжди були в центрі уваги будь-якої педа
гогічної системи. І сьогодні вони є надзвичайно актуальними 
для педагогічної науки, Покликаної адекватно реагувати на 
запита 'суспільства* Зміст- освіти - структурується у вигляді 
навчальних предметів, циклів* Зміст окремих дисциплін 
реалізується » програмах* підручниках, посібниках і конст
руюється у формі навч&дьішго Матеріалу; Причиною 
невідповідності змісту освіти потребам суспільства в цілому і

■ кожної' .людини зокрема були Йот здемаШоналізованість, 
еклектичність, диспропорцій у співвідношенні гуманітарних та 
природничо-математичних ■ дисциплій, а також механічне 
перенесення структури і логіки Академічно! науки у навчаль
ний предмет та утвердження в освіті пріоритетів предметності 
пізнання всупереч властивій його природі проблемності* Так, 
при визначенні змісту мовної освіти головний ст&йо збере
ження цілісності .мовної % системи, яка є самодостатнім 
предметом вивчення і становить основний зміст курсу. Такий 
підхід до вивчення мови нерідко суперечить природі мовної 
діяльності і законам мовленнєвого розвитку. В результаті 
школярі вивчають надмір лінгвістичного матеріалу, який не



мае виходу в мовну практику. Вивчення мови в по суті 
самоціллю. Діючі підручники не забезпечені належною 
технологічною підтримкою і зорієнтовані переважно на 
репродуктивний тип навчання. Покладена в основу тра
диційного навмання концепція об'єктивації мови відчужує 
мовну діяльність, саму мову від її носія~єуб*єкта етнокудь^ 
турних якостей. При цьому повністю ігнорується чи пі 
найважливіша функція мови-*етнічна. Традиційна- ..методика 
безуспішно' намагається вирішити проблему навчання .мови 
через вплив на- неї шляхом періодичного удосконалення 
.програм* залишаючи хш-за увагою її творця І носія, В результаті 
такого навчання маємо кризу людських взаємин, коли 
“озброєні знанням ’ основ науки про мову1’ люди і  
“лінгвістичною освітою” не володіють мовою ш  засобом 
спілкування, духовного збагачення та самовдосконалення, а 
часом і без належної поваги ставляться до мови свого народу, 
своєї держави.

Протягом десятиліть головним при визначенні змісту освіти 
був принцип уніфікації-тобто озброєння різних учнів однако
вим набором знань. Глибоке протиріччя між об’єктивною 
необхідністю всебічного І гармонійного розвитку кожного учня 
на основі розкриття його неповторної особистості, вияву 
специфічних розумових здібностей, потреб та аимог обов’яз
кового засвоєння однакового для всіх змісту освіти призводило 
до нівелювання і нереалізованості учнів як особистостей. 
Недооцінка таких важливих компонентів змісту освіти» як 
розвиток творчих можливостей особистості та формування 
емоційно-ціннісного ставлення до світу, які не забезпечуються 
одним лише засвоєнням знань, спричинили проблеми з їх 
реалізацією у нестандартних, проблемних ситуаціях. 
Орієнтація змісту освіти виключно на академічну науку 
привела до цілковитого ігнорування таких важливих джерел 
пізнання світу, як саме життя, мистецтво, релігія та ін. Усе 
це сприяло відчуженню змісту освіти від людини, її реального 
життя і призводило до деформації в її свідомості реальної 
картини світу. Наслідком цього стали криза людини, її 
антагонізм з природою, який вже дав катастрофу глобального 
масштабу.

Сучасний стан суспільства вимагає докорінної зміни 
традиційного погляду на зміст освіти. При визначенні цього 
важливого компонента педагогічної системи слід виходити з 
того, що ДІЯЛЬНІСТЬ людини в будь-якій сфері особистого чи 
суспільного життя регламентується певними правилами і 
вимагає володіння необхідною інформацією. Саме вони і 
повинні становить зміст навчання та виховання. Пере
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орієнтація . змісту освіти і на особистість передбачає Його . 
гуманізацію, послідовне звернення до проблем людини в усіх 
структурних компонентах. Такий підхід націлює на оволодіння 
основами наук не в традиційному розумінні, а означає, що 
при визначенні необхідного для засвоєння змісту освіти 
головним критерієм повинна бути не логіка академічної науки, 
а життєва потреба людини в знанні тих чи інших наукових 
закономірностей. Залучення знань, ' умінь і навичок у сферу 
їх природного' повсякденного 'застосування,'якою є практична 
діяльність людей, сприятиме подоланню глибокого конфлікту 
між т т т т % * іщ  дає школа, і  тими вимогами, які пред’являв

життя і суспільство. Прагнення 
до /Одержатщ - освіти н&шірно- посилиться., якщо в .учнів - 
з'явиться розуміння;- необхідності 'знань, умінь і навичок для 
реалізації; Миттєво важливі*# -і ’намірів; "■

Зміст освіти повинен формуватись на основі вмотивованого 
та ■ обгрунтовано***.. його добору. з реального . життя» надбань ■ 
сучасної ..науки і культури, /як 'вітчизняної, так і світової 
Критерієм* результативності навчально-виховного процесу по* 
винно . стати засвоєння змісту освіти на рівні творчош 
застосування знань, умінь і навичок*, А також сформованість 
в учнів системи справжніх цінностей,

Проблема змісту освіти особливо затстрюється у зв’язку 
з різким збільшенням інформаційного потоку, що ставить . 
школу перед необхідністю своєчасного добору та використання 
необхідної інформації. Впровадження у навчальний процес 
засобів інформатики та електронно-обчислювальної техніки, а 
також нових інформаційних технологій вимагач якісно нового . 
підходу' до проблеми змісту освіти/

Концептуально шве вирішення проблем# ' змісту освіта 
передбачає: ‘

* • визначенні одтимальноШ' ШІвУдмош^ння гуманітарних 
та природничо-математичних дисциплін« підначальних І • 
ціннісних (національних М загальнолюдських) компонентів 
базового та варіативного компонентів змісту*

врахування нових інформаційних технологій,
- інтеграцію навчальних предметів на основі проблемного 

підходу а метою- формування цілісної картини світу,’ ■_
- орієнтацію на розвиток творчих здібностей дитннм,
- врахування інтересів та індивідуальних нахилів учнів*
- варіативність навчальних планів, нр0Грам і підручників 

з урахуванням рівневої та прдфільнш диференціації і тЛй.
Безпосереднє оволодіння У'ІНЯМИ змістом освіти 

здійснюється у навчальній діяльності і реалізується через 
закладену в програмі стандартну технологію. Технологічну



сторону педагогічного процесу репрезентують власне навчальна 
діяльність, форми, методи і засоби її організації. Техніка і 
технологія будь-якої діяльності повинні бути прикованими, 
непомітними ^ля посторонвьога ока* Саме цим і визначається 
ступінь майстерності вчителя, якому повинна бути притаманна 
висока технологічна культура (на рівні забезпечення форм, 
методів, способів досягнення ефективності навчання). Саме від 
технологічної культури, майстерності вчителя-головного тех
нолога .навчально-виховного процесу-значною мірою залежить 
ступінь ефективності педагогічної технології.

Інколи педагогічну майстерність зводять до простої техно
логії і помилково ототожнюють з нею. Не можна не погодитися 
з В. П. Безпальком, який вважає, що “хороша, науково 
обгрунтована технологія навчання і виховання-це і є педа
гогічна майстерність” (3). Однак це значно ширше поняття, 
природа якого охоплює не лише раціональну, але й емоційно- 
вольову сферу людської психіки* Тому в педагогіці’ май
стерність вчителя розуміють як комплексне явище, яке 
включає три взаємопов’язані підсистеми: І) технологічну, 2) 
соціально-психологічну (стосунки), 3/ етичну. На жаль, 
творчістю вчителя сама педагогічна технологія не займається,
- вона зосереджена на відтворюваних моментах навчання. Але 
як і будь-яка соціальна технологія* вона передбачає можливість 
творчого її застосування* Адже технологія будь-якої про
фесійної діяльності не лише опосередковується, але й визна
чається особистішими рисами ЇЇ виконавця.

У зміст поняття педагогічна майстерність вкладають:
1) загальну високу культуру та ерудицію,
2) глибокі знання предмета,
3) знання педагогіки, психології та вміння використовувати 

їх на практиці,

4) досконале володіння методикою навчально-виховної 
роботи, яке виявляється в знанні педагогом того, як івчити і 
виховувати дітей (11).

Педагогічна майстернісіть-явище суто індивідуальне, яке не 
підлягає копіюванню. Технологічна культура вчителя передба
чає високу педагогічну техніку, яка являє собою сукупність 
прийомів і засобів, спрямованих на *птку й ефективну 
організацію навчально-виховного процесу* До поняття “педа
гогічна техніка” належить дві групи компонентів. Перша 
пов’язана з умінням педагога керувати своєю поведінкою 
(міміка, пантоміміка, емоції, настрій, техніка мовлення, 
постановка Голосу* дикція). Друга група пов’язана з умінням 
впливати на особистість, колектив і розкриває технологічну 
сторону навчально-виховного процесу. Вона складається з
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техніки педагогічного спілкування, пред’явлення вимог, дотри
мання дисципліни і т.ін. Сучасна наука, на жаль, не приділяє 
педагогічній техніці належної уваги і відводить їй службову 
роль,-на відміну від західної педагогіки, яка часом абсолютизує 
значення зовнішніх прийомів поведінки педагога,"що забезпе
чують той чи інший ефект. Завдання науки полягає в 
знаходженні оптимального співвідношення педагогічної техніки 
і технології, що передбачає залучення нових даних педагогіки . 
та суміжних наук із метою переосмислення процесів уміння 
і навчання. Мається на увазі концепція розкриття резервних 
можливостей особистості, , наукове, осмислення так званих 
сугестивних і ширшеНнтснсшших. методій навчання.

Як процес, навчання реалізується ц організаційних формах, , 
які обумовлюють ; характер діяльності і здатні слугувати
* каталізатором . засвоєння ‘ $гёэшхг цюдіа вмісту освіти. Вибір 
організаційних- форм.,,: навчання . диктується > закономірними 
зв’язками елементів у педагогічній системі. Ретроспективні 
дослідження педагогічних систем показують.,, що організаційні 
форми, навчально-виховної діяльності розвиваються, відносно 
повільно і через консервативність та інерційність освітньої 
системи відстають від соціальних замовлень суспільства. Ад^се 
нічого..спільнот з науковим підходом не мають канонізовані 
догматично прийняті організаційні форми, які визначають 
45-хшлшшу тривалість уроку, 8-9-годинну-*навчального дшг 
та шестиденну-тижнял (на відміну від загальноприйнятої 
робочої я ’ятиденки)* .Саме незмінність організаційних форм і 
методів навчання та виховання від. початкових класів до 
випускних вважають головним недоліком навчально-виховного 
процесу в школі. Ефективна педагогічна технологія передбачає 
адекватну відповідність організаційних форм* методів і ’Засобів 
навчання' природі пізнавального процесу, його • об'єктивним 
закономірностям. Проте всупереч індивідуальній природі 
пізнання ш умовах сучасної шкоди МонО може бути лише

колективним'. . ■ г
■ В залежності від структури навчання як особливим чином 

організованого спілкування між педагогом і учнями, крім 
колективної, розрізняють ще дві (три) його ф°Рмш 

‘ індивідуальну та групову (деякі науковці виділяють (ще і  
парну). їх  комбінування дає набір конкретних організаційних 
форм навчання: урок, гурткові чи факультативні заняття, 
консультація, конференція,. диспут, співбесіда, залік, екзамен 

тощо*
Традиційно домінуючою формою навчально-виховного про

цесу в школі залишається колективна, яка передбачає 
одночасне виконання спільних завдань усіма учнями. При
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високому рівні організації уроку традиційна технологія на
вчання дає непогані наслідки. Залишаючись основною формою 
навчального процесу, урок модифікується, поповнюється но
вими елементами, спрямованими на стимулювання активності 
та самостійності учнів» З'являються нові, нетрадиційні типи 
уроків. Однак класно-урочна система надто обмежує можли
вості функціонального співробітництва між учнями, адже 
переважну більшість часу на уроці займає активність учителя. 
Групова форма організації занять передбачає спільне вико
нання певного групою школярів єдиного завдання н ав ч альн о * ' 
пізнавального характеру, що не завжди уможливлює враху
вання індивідуальних запитів учнів*

Особливості кожного школяра (характер сприйняття, тип 
мислення, уваги, пам'яті, рівень підготовленості, інтереси) 
найбільшою мірою враховує індивідуальна форма роботи, що 
передбачає самостійне виконання навчального завдання кож
ним учнем. Індивідуальне навчання дозволяє максимально 
диференціювати завдання за змістом, а також контроль і 
оцінку результатів. Можливо, саме тому багато проблем 
педагогічної технології розглядається з орієнтацією на 
індивідуалізацію навчання.

Здійсненню індивідуального, диференційованого підходу до 
учнів традиційно сприяє використання дидактичних матеріалів
- одного з небагатьох засобів навчання, які більш-менш 
систематично використовуються в школі. Однак індивідуальна 
форма навчання не набула поширення, оскільки вона не 
розрахована на велику наповнюваність класів і вимагає 
сьогодні великих затрат сил і часу.

Усі форми навчання діалектичні; вони мають свої сильні 
й слабкі сторони, специфічні особливості та сфери найкращого 
застосування.

На відміну від традиційної педагогіки, яка організаційним 
формам навчання і виховання відводила другорядну роль і 
розглядала їх як несуттєву умову перебігу навчально-вихов- 
ногб Процесу, педагогічна технологія трактує їх як необхідний 
його початок.

Свого часу прихильники педагогічної технології поставили 
за мету розробити так звану “теорію повного засвоєння”, яка 
давала б змогу досить ефективно навчати всіх дітей. Ще в 
60-х роках американський психолог Дж.Керролл звернув увагу 
на сталість, фіксованість умов навчання на відміну від його 
результатів у традиційно побудованому навчальному процесі. 
У цьому випадку вочевидь ігнорується залежність умов 
навчання від йот результатів. Внаслідок застосування одна
кових для всіх організаційних форм, методів, : прийомів та
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засобів навчання більшість школярів досягав середніх резуль
татів, хоча пропонований зміст освіти .засвоюється кожним' із
НИХ ПО̂ рІЗНОМу. ^

Теорія повного засвоєння була розвинена Б.Блумом, який 
довів, що правильна організація навчального процесу при 
усуненні часових обмежень та оптмізації йот умов (у першу 
чергу за темпом навчання) дає змогу 95 відсоткам учнів 
засвоїти пропонований зміст освіти. Специфіка теорії повного 
засвоєння полягає у фіксації результатів навчання на досить 
високому рівні, якого повинні досягти всі учні.

Центральну ланку педагогічної системи утворюють дидак
тичні процеси. Вони поєднують навчання з життєво важливою 
діяльністю, активні форми і методи організації пізнавальної 
роботи школярів, ефективне управління процесом засвоєння 
знань, умінь і навичок* Дидактичні процеси відіграють 
вирішальну роль у виробленні - № науково обгрунтованої 
педагогічної технології. Способи взаємопов’язаної діяльності 
вчителя й учнів, спрямованої на досягнення освітніх цілей, 
вирішення завдань навчання, виховання і розвитку, визнача
ються як методи (1)* Метод є важливим технологічним 
чинником педагогічного процесу. Адже саме через методи 
вчитель дає матеріал для пізнавальної діяльності учнів, яка 
є центральною ланкою навчального процесу, і . керує нею. 
Залежно від обраного підходу існує кілька класифікацій 
методів: за джерелами передачі та характером сприйняття 
навчальної інформації, типом основних дидактичних завдань, 
що реалізуються на даному етапі навчання, за характером 
пізнавальної діяльності учнів, джерелами знань тощо, В основі 
кожної класифікації лежить домінуюча властивість певного 
методу, оскільки жоден із Них у чистому вигляді не існує.

У відповідності з Логікою будь-якої діяльності, що включає 
планування, організацію, стимулювання, контроль та аналіз, 
методи назчально-шіхоіаної роботи умовно поділяються на три 
групи. Розрізняють методи аагаяьнНіх. розробляє дидактика-та 
йетоди часткові (предметні)* 'Загальні мггоди .наячашш 
конкретизуються ш методиках вивчення окремих предметів.

У дидактиці згідно з класифікацією Ю.К.Вабанського (!) 
н розрізняю!* три групи методііі* Першу становлять методи 

організації найчальио-пізна&альної діяльності (слойесні, Наочні, 
практичні). З точки зору . логіки розкриття навчального 
матеріалу-від часткового де загального-* методи цієї групи 
поділяються* на індуктивні * та дедуктивні Міра самостійності 
учнів при засвоєнні навчальної матеріалу обумовлює поділ 
методів першої групи на проблемио-пошуїшві- та 0епдоіук~ 
тивні. Група' методів стимулювання й мотивації навчальяо-
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пізнавальної діяльності школярів-1 (2) включає ■ пізнавальну 
дидактичну груг дишут та ін. Контроль і самоконтроль - у 
навчанні (третя група методів) а здійснюється-з ■ допомогою 
усного, письмового* машинного' опитування» індивідуального і. 
■фронтального. ' -■ --V-; ■■.■■■

Кожний метод має свою внутрішню структуру з складається 
а окремих прийомів, спрямованих на розв’язання часткових 
дидактичних завдань. Різні методи навчання нб ізольовані 
один від одного* між ними існують, органічний взаємозв’язок * 
взаємопроникнення і взаємопереходи. Діалектична суть кож
ного методу полягає і в тому, що він виявляє більшу 
ефективність при вирішенні одних завдань і меншу-при 
вирішенні інших, сприяє досягненню одних цілей і перешкод
жає досягненню інших. Тому кожен метод ме може бути 
універсально ефективним на всіх етапах навчання. Критерієм 
ефективності методу слід вважати свідоме й грунтовне (за 
умови економії часу) засвоєння учнями навчального матеріалу 
та набуття практичних умінь і навичок.

Методам властиві освітня, або навчальна, виховна, розви
ваюча і контрольно-корекційна функції. Перша і основна- 
освітня-* спрямована на успішне засвоєння учнями знань та 
оволодіння практичними уміннями і навичками. Виховна 
функція сприяє формуванню у школярів світоглядних пере
конань. Властива усім методам розвиваюча функція знаходить 
свій вияв у застосуванні пізнавальних та проблемних завдань, 
забезпечує розумовий розвиток учнів. Контрольно-корекційна 
функція забезпечує контроль і корекцію знань, умінь і-навичок 
учнів.

Необхідність оптимізації навчання і виховання вимагає 
використання усіх Методів, їх свідомий обгрунтований вибір і 
оптимальне поєднання з урахуванням завдань конкретного 
уроку, особливостей класу, ситуації, умов тощо.

Останнім часом поширюється сфера застосування пошуко
вих методів завдяки успіхам проблемного навчання. Удоско
налюється управління Пізнавальною діяльністю школярів при 
програмованому навчанні. Разом із тим усе ще великою 
залишається питома вага репродуктивних методів, що пояс
нюється вадами самої системи навчання, а отже, нездатністю 
переважної більшості учнів самостійно вирішувати проблемні 
завдання, Спостерігається посилена увага до групи методів 
контролю у вигляді часткового впровадження тестувань. 
Здійснюваний у формі тестування контроль є важливою 
Ланкою технологічно побудованого навчального процесу. Однак 
тести повинні використовуватися систематично, а не лише з 
екзаменаційною метою. Адже їх головне призначення-опера-
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тйвна допомога учням через поточний зворотний зв’язок. 
Найефективніший спосіб тестування- автоматизований, з 
допомогою комп’ютера, коли учень має змогу сам зіставити 
свої відповіді з еталоном І ■ зробити висновок ■ про їх 
правильність. На жаль, можливості використання цього способу 
тестування в школі надто обмежені.

Технологічно' побудований навчальний процес передбачай 
систематичне комплексне використання. різноманітних засобів 
навчання. Однак незважаючи на освоєний зарубіжний досвід 
та достатню • кількість літератури,яка - висвітліоє порядок їх 
використання у навчально-виховному процесі, основними 
засобами навчання у школі залишаються дошка та крейда. З 
відомих вітчизняній педагогіці засобів навчання більш-менш 
систематично використовуються картки та інший роздатковий 
матеріал, Технічні засоби (як правило, недіючі) майже не 
використовуються, Тому на&чання в цілому залишається 

вербальним.
Майстерність вчителя, його технологічна культура, а • 

відповідно й ефективність навчально-виховного процесу зале
жить від знання ним специфіки організаційних форм, методів 
та засобів навчання, їх можливостей і -.переваг, вміння ' 
правильно дібрати та оптимально поєднати їх. Вибір форм, 
методів та засобів навчання визначається конкретним дадак- ' 
хичинМ'. завданням, змістом освіти, рівнем . розвитку- дітей, 
методичною забезпеченістю навчально-виховного процесу то- •

• що.- Труднощі, -пов’язані з реалізацією технології навчання, 
багато в чому зумовлені дефіцитом конкретних технологічних 
розробок та навчально-методичних матеріалів, які Дж.Брунер 
назвав “інженерною частиною теорії навчання”, і, головне,- 
хибними позиціями, що лежать в її основі»

Метафізичне розуміння особистості як осереддя зовнішніх 
упливів, що лягло в основу традиційної технології препару
вання людських якостей та штучна роз’єднаність навчально- 
виховного процесу на окремі предмети, види і напрями 
спричинили невідповідність організаційних форм і методів 
вимогам формування творчої особистості. Уявлення про 
навчання і виховання як односторонній уплив на учня 
призвело до того, що в педагогічній діяльності перше місце 
посів вузький професїоналізм-набір прийомів управління 
класом, апробована досвідом стандартна система форм, засобів 
і методів впливу.

Поява численних педагогічних концепцій не може зарадити 
справі, оскільки залишається проблематичним виділення 
інструментального, технологічного аспекту нових теорій. Ав
тори концепцій та науково-методичних праць помилково
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вважають, що вчителі здатні самі' зорієнтуватися у всезроста- 
ючому потоці рекомендацій і  трансформувати їх в 
індивідуальні технології. Причиною є низький рівень техно
логічності рекомендацій, приблизність, яеконкретність яких 
пояснюється розпорошеністю ідей та елементів педагогічної 
технології в методиках окремих предметів.

Надмір робіт на теоретичному та методичному рівнях не 
може компенсувати їх гострої нестачі на головному- техно
логічному.. Перспективи розвитку суспільства орієнтують 
школу на докорінне реформування дидактичної системи. 
Невідповідність існуючих форм і методів вимогам формування 
творчої особистості, а також їх одноманітність обумовлює 
необхідність суттєвої модифікації апробованих методів навчан
ня і розширення організаційної основи навчального процесу 
за рахунок нових, адекватних сучасним вимогам.

Зарубіжні вчені намагаються подолати надмірну жорсткість 
технологічного підходу, звертаючись до альтернативних моде
лей навчальної діяльності, виводячн її за межі репродуктивного 
засвоєння, наслідком якого є часткова або ж цілковита втрата 
технологічної відтворюваності. Аналогічні пошуки ведуться і 
вітчизняними науковцями, предметом особливої уваги яких є 
перехід від масово-репродуктивного до індивідуально-творчого 
навчання»

Останнім часом виникають нові технології, спрямовані на 
підвищення ефективності і якості навчання. Особливих успіхів 
у розробці нових методйк навчання з опорою на Зарубіжний 
досвід досягла, зокрема, така галузь лінгводидактики, як 
методика іноземних мов. Саме на ЇЇ основі виникли такі нові 
підходи до навчання, як діяльнісний, або діяльнісно-ко- 
мунікативний, емоційно-смисловий та інші, які з принципово 
нових позицій намагаються вирішити проблему оволодіння 
мовами, яка останнім часом стала особливо гострою.

Нова теорія, яка зароджується в надрах традиційної, 
розглядає навчання і виховання . як -участь у самопізнанні та 
самореалізації особистості. Вона виходить з того, що навчаль
но-виховний процес повинен розвивати особистість, прийма
тися нею і зливатися з саморозвитком і самовихованням. Тому 
провідним принципом у проектуванні педагогічних технологій 
повинна бути активність самого учня.

Впровадження методів активного навчання пов'язане з 
докорінними змінами в організації навчального процесу, 
оскільки означає переорієнтацію учня з заучування готової 
інформації на набуття навичок її самостійного пошуку та 
вмілого практичного застосування. Технологія навчання по
винна набути характеру педагогічного "співробітництва, у

якому .одностаромия передача знань поступиться місцем 
самостійному пошуку учнем необхідної інформації, спільному 
обговоренню проблем та знаходженню шляхів їх оптимального 
вирішення. Особливої уваги у зв’язку з цим вимагає проблема 
технології уміння* •

Спроби модернізації педагогічної технології пов’язані з 
комп’ютеризацією освітньої сфери, яка обумовлює виникнення 
якісно нових технологій, вносить суттєві зміни в навчально- 
виховну діяльність, значно підвищує її результативність і 
дозволяє докорінним чином змінити сам підхід до навчання. 
Впровадження комп’ютерної техніки призведе до суттєвої 
зміни традиційних способів організації навчально-вихоекого 
процесу» Комп’ютер виступає як . засіб організації спільної 
діяльності вчителя й учнів» самих учнів між собою і забезпечує 
форми їх взаємодії.* Ці форми дозволять ‘ використовувати 
комп'ютерні середовища для організації навчальної діяльності 
в системі колективного нолідіалогу, тобто проектувати на
вчальні ситуації як динамічну спільність вчителя й учнів. 
Впровадження комп'ютерних технологій докорінним чином 
змінить • характер більшості методів (словесних, наочних, 
практичних), сприятиме активізації самостійної діяльності 
учнів, індивідуалізації та диференціації навчальної діяльності, 
її творчому спрямуванню. Комп'ютер може сприяти застосу
ванню принципово нових методик навчання, зокрема, він 
дозволяє значно розширити можливості дослідницької роботи. 
Впровадження якісно нових засобів навчання суттєво впливає 
на удосконалення методів контролю і самоконтролю за рахунок 
забезпечення зворотного зв’язку. ' Використання засобів 
інформатики та електронно-обчислювальної техніки дозволить 
суттєво підвищити Інтелектуальні можливості людини, спри
ятиме оперативному прийняттю • оптимальних рішень у 
найрізноманітніших ситуаціях. На жаль, цей процес породжуй 
сьогодні цілий ряд проблем, пов’язаних з обгрунтуй* нням 
якісно нового підходу до навчання, пошуками найбільш 
раціональних шляхів упровадження комп’ютерної техніки у 
навчальний процес із урахуванням її педагогічної доцільності. 
Важливим моментом є забезпечення цілісності навчального 
процесу в умовах комп'ютеризації, а також прогнозування її 
можливих наслідків. Особливої уваги у зв’язку з цим 
вимагають такі питання, як роль і місце вчителя у вирішенні 
завдань виховання, навчання і розвитку в умовах комп’юте
ризації, вивчення можливостей раціонального поєднання 
комп'ютера з традиційними засобами навчання і перш за все 
підручниками та посібниками, доцільне поєднання 
індивідуальної та колективної форм навчальної діяльності.
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Окремою проблемою, яка вимагає невідкладного вирішення 
в руслі технологічного підходу, є відповідна підготовка 
вчителя. Педагогічним вузам необхідно виробити стратегію 
переходу до технологічного способу кавчання. Програма 
навчання студентів повинна передбачати спеціальну підготовку 
педагогів-технологів, здатних розробляти альтернативні освітнії 
технології та конструювати на їх основі власні, індивідуальні.

Використання відносно “вільних” прийомів організації 
навчально-виховної роботи, в тому числі групових, не лише 
сприятиме розвиткові мотиваційної бази навчання, але й 
створюватиме умови для формування в учнів навичок активної 
навчально-пізнавальної діяльності. У свою чергу, навички 
спілкування і співробітництва, що набуваються у процесі 
спільної групової роботи, необхідні для людської 
життєдіяльності, характерною особливістю якої є не лише 
диференціація, але й глибока різностороння інтеграція у шкро- 
і макроколективах. Саме гармонійне поєднання колективних 
та індивідуальних форм навчальної діяльності створює найс
приятливіші умови для всебічного розвитку та успішного 
навчання кожного школяра.

Пошук і апробація нових організаційних форм освіти 
передбачає переосмислення основних положень педагогіки. 
Відбувається поступове утвердження в ній загальнолюдських 
пріоритетів. Йдеться про пріоритетний розвиток культу ро-твор- 
чих функцій освіти, їх провідну роль у підготовці майбутнього 
громадянина.

Прогнозуючи подальший розвиток освітньої системи, за
рубіжні науковці передбачають повну індивідуалізацію навчан
ня на основі його програмування, використання персональних 
комп’ютерів та інших технічних новацій, а також широке 
впровадження групових форм роботи за рахунок звуження 
сфери дії класно-урочної системи (12). Організаційні форми і 
методи розвиватимуться у напрямі скорочення долі навчання, 
здійснюваного під керівництвом учителя. Це сприятиме 
розв’язанню протиріччя між необхідністю формування творчої, 
здатної до самовизначення і самореалізації особистості та 
традиційними, нівелюючими особистість формами і методами 
навчання.

Необхідність наукової розробки проблем педагогічної тех
нології викликана потребами шкільної практики, яка на 
сьогодні не володіє надійною методикою виділення 
інструментальної, технологічної сторони педагогічних кон-, 
цепцій, перекладу наукових рекомендацій мовою 
індивідуальних технологій навчання. Перспективи розвитку 
педагогічної технології пов’язані з критичним переосмисленням

56

її філософської теоретичної бази,' перебудовою' усього її- 
“проблемного ПОЛІ11*

Технологічнії побудоаа навчального процесу породжує 
цілий ряд проблем* які не знаходять вирішення в рамках 
існуючої иедмгогішшї технології. Це в першу чергу стосується 
створений нових медагогічних технологій, які забезпечували 
б розвиток учня як особистості на _ основі відповідного 
формулювання цілей і визначення змісту освіти» єдності 
процесуальної та змістової сторін навчанні (вихованим)» 
відповідного конструювання навчально-виховного процесу, 
механізмів повноцінної передачі учнйм і зашмшня ними усік 
компонентів соціального, Культурного досвіду тощо,

Адекватне вирішення намічених проблем можливе лише 
на основі концептуальної перебудем усієї освітньої системи» 
спрямованої на формування свідомого с«ос;ї відповідальної ролі 
держайотворця-громадіїнинй вільної України.
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