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ЗНАЙ НАШИХ!

РЕЦЕНЗІЯ

ПЕРШИЙ ВИПУСК

Сьогодні в усього українського
суспільства на устах
європейський вектор розвитку
і життєдіяльності держави.
Чи не першу позицію в цьому
напрямі займає саме освітня
сфера, яка повинна проектувати
й, так би мовити, закладати
основи майбутнього цивілізації
посередництвом навчання і
виховання молоді. Інструменти,
які задля успішного виконання
цього завдання обирає освіта здобутки історії і сьогодення.
Науковці-класики педагогічного
вчення, безперечно,
запропонували світу формули
і моделі, що в деякому
розумінні можна вважати
ідеальними для виховання
високопрофесійних фахівців
в усіх сферах не лише
національного, а й зарубіжного
господарства.

ОБ'ЄДНАНОЇ ДОКТОРАНТУРИ
Спільна робота шести потужних європейських
університетів - приклад успішної інтеграції України
в міжнародний науковий простір.

К

атерина Краюшкіна, докторант Національного авіа
ційного університету, вперше серед представників
вітчизняних ВНЗ успішно захистила докторську
дисертацію найвищого міжнародного рівня. Тема робо
ти — «Вплив властивостей асфальтобетонних покриттів
зі шлаковими матеріалами на транспортно-експлуатацій
ні показники автомобільних доріг» (науковий консуль
тант — професор Андрій Бєлятинський).
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Керівники університетів-партнерів

Захист дисертації, підготовленої в НАУ, відбувся у
Вільнюському технічному університеті імені Гедимінаса
(Литовська республіка). Проходив він у об'єднаній док
торантурі в галузі технологічних наук за міжнародною
спеціа\ьністю 03Т — інженерія транспорту. Докторанту
ра об'єднала в одну команду шість потужних європей
ських університетів: Вільнюський технічний університет
імені Гедимінаса (Литва), Клайпедський технічний універ
ситет (Литва), Університет імені Александраса Стульгінскиса (до 2011 року Литовський університет сільського
господарства), Ризький технічний університет (Латвія),
Варшавську політехніку (Польща) та Національний авіа
ційний університет (Україна). Термін дії об'єднаної між
народної докторантури — шість років (8 червня 2011
року — 8 червня 2017 року).

ІЗ

W

На захисті першого українського докторанта
в об'єднаній докторантурі

Це лише один з численних прикладів участі НАУ
в євроінтеграційних процесах. Університет має стій
кі зв'язки з понад 120 зарубіжними вищими навчаль
ними закладами та міжнародними організаціями кра
їн Азії, Африки, Європи та CUJA. Діє 86 міжнародних
угод про співпрацю із ЗО країнами. Завдяки інтеграції
освітянської та академічної галузей забезпечується не
тільки масштабна підготовка молодих науковців найви
щої кваліфікації, а й створюються потужні дослідниць
кі колективи, наукові школи, які є локомотивами нау
кового прогресу.
Михайло КРИШЕНЬ, для «Освіти України»

<0світа України»

ОБРИ

ле разом з тим треба вра
ховувати часові координати
історії й розвитку суспіль
ства. В нових сучасних обстави
нах з глибокими соціально-еконо
мічними і культурними змінами,
до яких призвів процес перехо
ду до інформаційного суспіль
ства, швидкісними темпами життя
й обміну інформацією, запропо
новані метрами педагогіки моде
лі дедалі частіше не спрацьову
ють. Дається взнаки переоцінка
поглядів, формування світогляду
нової людини, тотальна техноло
гізація життя. Все це призводить
до кризи освіти, що характеризу
ється дедалі більшою відірваністю
людини від цінностей гуманістич
ної культури.
Отже, саме перед освітою по
стає проблема пошуку нових те
орій і методик виховання осо
бистості майбутнього суспільства,
відкритої гуманістичним загально
людським цінностям, і яка харак
теризується
високоморальними
якостями й здатна згармонізувати розхитані моральні принципи
цивілізації. Концептуальні відпові
ді щодо того, яка система навчання
зможе активізувати не лише освіт
ній процес, а й культурну, наукову,
соціогуманітарну сферу суспільно
го життя, подають автори проекту.
Перша із семи книг «Роздуми про
освіту: філософія та методологія»
(автор Віктор Андрущенко) пре
зентує філософський аналіз зна
чення освіти для кожної людини.
Автор розглядає педагогічну діяль
ність як життєве покликання, мо
тивацію і мету самореалізації осо
бистості та формування педагога,
що не зупиняється протягом усьо
го його життя. Особливий акцент
науковець робить на важливості
постійних пошуків нових пріори
тетів у навчальному процесі, які
не були б відірвані від освітньокультурного досвіду. «Роздуми про
освіту: філософія та методологія»
становлять собою своєрідний по
сібник особистого життєвого до
свіду автора, вже апробованого на
практиці та втіленого в реалії сво
го часу.
Друга книга «Філософія людиноцентризму в освітньому про
сторі. Філософія людини і освіта»
(автор Василь Кремень) актуалізує
проблему людини, яка переживає
перехід до нової парадигми розви
тку цивілізації, де стрижнем ста
ють економіка і технології. Вчений
пропонує філософію людиноцентризму визначити новою страте
гією поступу людства, закладаю
чи туди орієнтацію на інтелект,
культуру, освіту. Ці ключові по-

«ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ:

ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ»
Проект у семи книгах пропонує сучасній
науці новаторський і креативний погляд
няття визначають перспективу і
сенс існування людини. На освіт
ню сферу таким чином проекту
ється принцип дитиноцентризму,
в якому ключовим стає увага до
конкретної дитини, її індивідуаль
ності й унікальності.
В ще одній книзі проекту «Філо
софія як теорія та методологія роз
витку освіти» наголошується на
ролі філософії в системі освітньо
го простору, яка здатна забезпе
чити світоглядне становлення осо
бистості. Автори видання Віктор
Андрущенко та Леонід Губерський
визначають філософію освіти з її
концептуальними спрямуваннями
міцним підґрунтям адекватних те
оретичних і практичних відповідей
на виклики часу. Адже саме філо
софія освіти — наука, яка на єди
ній методологічній платформі ін
тегрує всі напрями гуманітарних
досліджень, що стосуються питань
освіти, — має змогу об'єктивного

Авторський колектив:
д.філос.н., проф. В.Андрущенко.
д.філос.н. проф. Л.Губерський.
д.філос.н., проф. В.Кремень,
д.філос.н., проф. В . І Л Ь Ї Н ,
д.і.н., проф. В . С а в е л ь е в ,
д.філос.н., проф. Є.Суліма,
д.політ.н., проф. М.Шепелев
всеохоплюючого детального аналі
зу проблем і відповідно шляхів їх
розв'язання.
Спільне видання Леоніда Губерського, Василя Кременя і Володи
мира Ільїна «Філософія: історія,
суспільство, освіта» ще масштаб
ніше ставить завдання осягнення
буття в його складностях, окрес
лює специфіку соціально-культур
ної реальності. Крізь призму сві
тової та вітчизняної філософської
думки авторський колектив роз
глядає освіту і навчальну діяль
ність, знаходячи методологічні па
ралелі, конструктивні розбіжності
і можливості сучасного практич
ного застосування класичної спад
щини.
Одна з книг проекту «Освіт
ня політика. Огляд порядку ден
ного», авторами якої є Віктор
Андрущенко та Володимир Савельєв, пропонує читачеві аналі
тичний огляд сучасного світово
го дискурсу освітньої політики.
Актуальність праці беззапере
чна вже з огляду на вивчення
проблемних аспектів у контексті

глобалізації та інтернаціоналіза
ції — тобто сучасних реалій роз
витку суспільства. Вчені не лише
окреслюють загальну ситуацію у
сфері освітньої політики, а й ко
ментують пошуки світовою спіль
нотою адекватних форм врядування у сфері освіти.
Деталізований аналіз перебігу
об'єднавчих процесів, зокрема на
європейському просторі з усіма їх
німи суперечностями, причинами
й наслідками, а також можливості
мінімізації таких складностей на
вчально-виховними засобами ре
презентує Віктор Андрущенко в
книзі «Світанок Європи. Пробле
ма формування нового вчителя
для об'єднаної Європи XXI сто
ліття». Вдале поєднання традицій
ної класичної педагогічної спадщи
ни і новаторський підхід щодо її
філософського осмислення автор
трансформує в пояснення необхід
ності формування педагога, вчите-

ля на ґрунті загальнолюдських цін
ностей, який виховував би нову
еліту суспільства на теренах усі
єї Європи — спільного д\я євро
пейців дому.
Ще одна книга під назвою "Су
часна глобалістика: політика, осві
та і культура» (автори Євген Суліма та Максиміліан Шепелев)
своєрідно підсумовує тематику
проекту «Філософія освіти: пошук
пріоритетів», розглядаючи освітню
сферу в системі тенденцій роз
витку суспільства, міжнародних
зв'язків, світового порядку, лі
дерства, глобальної цивілізаційної
конкуренції. Отже, праця розши
рює межі огляду соціокультурного
потенціалу освіти й особливостей
її розвитку в умовах зростаючих
проблем і суперечностей.
На наш погляд, рецензований
проект пропонує сучасній науці
новаторський і креативний погляд
на переосмислення ролі, значен
ня і цінностей освіти для ново
го суспільства, місця особистості
в ній. Запропоновані авторським
колективом теоретико-методологічні ідеї і пропозиції стануть ді
євим фактором розвитку вітчиз
няної освіти на шляху інтеграції
в європейський і світовий освіт
ній і культурний простір.
Віктор ВІКТ0Р0В, доктор філософських наук
м. Дніпропетровськ

