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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ  
 

Феномен культури у педагогіці трактується як 
багатофункціональне, різноаспектне явище. Цінності культури 
конкретизуються в ідеалах, цілях діяльності, людських, життєвих 
установках, зумовлюють різні способи світосприйняття, 
відображаються у системах норм і втілюються в культурних 
традиціях. Сформовані у культурі цінності можуть бути органічно 
сприйняті індивідом і привласнені їм на особистісно-смисловому 
рівні тільки за умови, якщо вони пережиті особистістю, прийняті 
нею емоційно, а не тільки сприйняті й засвоєні раціонально. 
Відрізняючись за самою своєю суттю від знань, втілюючи 
міжсуб’єктні відносини, цінності передбачають інший спосіб 
розпредмечування – процес духовного спілкування, яке 
передбачає залучення іншого до тих або інших цінностей. 

У контексті зазначеного вище науковий і практичний інтерес 
становить проблема культурологічного підходу у професійній 
підготовці вчителя. Культурологічний підхід докорінно змінює 
уявлення про основоположні цінності освіти як винятково 
інформаційні й пізнавальні, допомагає уникнути вузької наукової 
зорієнтованості змісту освіти. Як свідчить аналіз літературних 
джерел [4], культурологічний підхід передбачає розгляд феномена 
культури в якості стрижневого в розумінні й поясненні сутності 
людини, її свідомості й життєдіяльності. У логіці даного підходу 
різні аспекти сутності людини як суб’єкта культури (свідомість, 
самосвідомість, духовність, моральність, творчість та ін.) 
тлумачаться в ″ієрархічному сполученні″ як грані цілісної 
культурної особистості. 

Передусім зазначимо, що у науковій інтерпретації [2, с. 8] 
підхід – це усвідомлена орієнтація педагога-дослідника або 
педагога-практика на реалізацію у своїй діяльності певної 
сукупності взаємопов’язаних цінностей, цілей, принципів, методів 
дослідницької або практичної педагогічної діяльності, що 
відповідає вимогам прийнятої освітньої парадигми 
(Є. Бондаревська). У науково-педагогічній літературі 
культурологічний підхід тлумачиться як: 

- сукупність методологічних прийомів, що забезпечують 
аналіз кожної сфери соціального або психологічного життя (у т. ч. 
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сфери освіти і педагогіки) крізь призму системоутворювальних 
культурологічних понять (культура, культурні зразки, норми і 
цінності, спосіб життя, культурна діяльність, інтереси і т. д.) [4]; 

- загальнонауковий метод дослідження [3]; 
- методологічна основа і метод проектування особистісно 

орієнтованої освіти, методологічний принцип теорії і практики 
педагогічної освіти, функціональна характеристика 
культурологічного аналізу [1]; 

- сукупність методологічних прийомів, які забезпечують 
аналіз будь-якої сфери соціального й психічного життя; 

- принципова гуманістична позиція, згідно з якою людина 
визнається суб’єктом культури, її головною дієвою особою [3]. 

Цей підхід дозволяє зосередити увагу на людині як суб’єкті 
культури, здатній включати в себе всі ″старі″ смисли культури і 
одночасно виробляти нові. Нам імпонує думка російських науковців 
[3] про те, що культурологічний підхід притаманний гуманістичній 
педагогіці, оскільки гуманістична парадигма зорієнтована на 
самоцінність людини як унікального явища, джерела продуктивної 
творчої діяльності. Водночас О. Кукуєв [2, с. 12] наголошує на тому, 
що культурологічний підхід визначає ставлення до тих, хто 
навчається, як до суб’єктів культури, власного життя та освіти, 
здатних до культурного й особистісного саморозвитку і творчої 
самореалізації, ставлення до освіти – як культурного процесу, в 
якому відбувається діалогічна взаємодія між його учасниками, 
обмін цінностями і смислами, співробітництво в досягненні цілей 
особистісного саморозвитку. 

Культурологічний підхід змінює уявлення про основоположні 
цінності освіти як винятково інформаційно-знаннєвих і 
пізнавальних, знімає вузьку наукову орієнтованість його змісту та 
принципів побудови навчального плану, розширює культурні 
основи зміст навчання і виховання, уводить критерії продуктивності 
і творчості в діяльність дорослого і дитини. Цей підхід дозволяє 
розглядати галузь освіти крізь призму системоутворюючих понять, 
серед яких виокремимо такі: 

- суб’єкт-об’єкт-суб’єктні (цінність, якість, культурна норма, 
культурний інтерес та ін.);  

- суб’єкт-суб’єктні (культурна діяльність, культурне 
самовизначення, культурний розвиток (саморозвиток), глибинне 
спілкування, сумісність, насиченість подіями);  

- об’єкт-суб’єктні (соціокультурна (культурна) ситуація, 
соціокультурний (культурний) контекст освіти, культурні моделі, 
мультикультурна (культурна) середовище освітніх систем) [1]. 

Слід зазначити, що культурологічний підхід уможливлює 
окреслення трьох основних взаємообумовлених проблемно-
смислових аспектів освіти: 

- особистісного росту (самовизначення, саморозвитку, 
самореалізації) за допомогою розвитку структур культурної 
діяльності, зрушень в особистісному культурному творчому досвіді, 
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динаміці культури спілкування та комунікації, еволюції кола 
спілкування;  

- зростання рівня культури (тобто якості й ступеня 
вираженості ціннісного змісту) окремих освітніх процесів, систем, 
спільнот;  

- розвитку і зростання рівня культури освіти як галузі в 
цілому, зміни соціокультурного контексту освіти (його предметних, 
інформаційних і суб’єктивних середовищ, моделей, форм і 
механізмів організації) [3]. 

Зазначимо, що культурологічний підхід як загальнонауковий 
метод дослідження в якості провідного положення включає 
розуміння, аналіз об’єкта як культурного явища або процесу [1]. Як 
методологічна основа сучасної педагогічної науки культурологічний 
підхід передбачає використання феномена культури в якості 
стрижневого в розумінні і поясненні педагогічних явищ і процесів. 
Функціональними принципами культурологічного аналізу 
педагогічних проблем слугують системна реконструкція культури; 
облік суб’єктності культурного розвитку та діяльнісного характеру 
реалізації суб’єктного начала в культурі; двоєдність нормативного 
та креативного аспектів буття культури [1; 3]. 

Як методологічна позиція культурологічний підхід розкриває 
єдність аксіологічного, діяльнісного та індивідуально-творчого 
аспектів культури і розглядає людину її суб’єктом, головною діючою 
особою. Культурологічний підхід, будучи методологічною основою і 
методом проектування особистісно орієнтованої освіти, дозволяє 
трактувати освіту як процес оволодіння культурою, спрямований на 
розвиток, цілісне перетворення особистості людини, зміст освіти як 
узагальнену культуру, передбачену для оволодіння, творчість і 
діалог як способи саморозвитку і самореалізації особистості [1]. 

Культурологічний підхід у дослідженнях проблем 
педагогічної освіти являє собою сукупність теоретико-
методологічних положень й організаційно-педагогічних заходів, 
спрямованих на забезпечення умов для оволодіння майбутнім 
вчителем змістом педагогічної культури і розвитку вчителя як її 
суб’єкта. З позицій культурологічного підходу педагогічна освіта 
являє собою соціокультурний інститут, покликаний реалізувати 
гуманітарну, культуро трансляційну, культуротворчу функції, а 
також антропогенну практику культури як фактору загально- й 
професійно-культурного розвитку особистості вчителя. 

Становлення майбутнього вчителя як суб’єкта професійно-
педагогічної культури є процесом поетапного оволодіння змістом 
педагогічної культури в ході його професійної підготовки. Найбільш 
значимими етапами цього процесу є:  

- етап опанування норм і вимог, установок і способів 
педагогічної діяльності; 

- етап вироблення провідних елементів педагогічної 
культури;  

- етап присвоєння цінностей педагогічної культури, їх 
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внутрішнє прийняття на особистісно-смисловому рівні;  
- етап трансляції професійно-педагогічної культури у різних 

актах розгортання й опредмечування суб’єктності. 
Як свідчить дослідження Г. Гайсиної, у своєму якісному 

розвитку суб’єкт професійно-педагогічної культури проходить певні 
рівні становлення (адаптивний, репродуктивний, репродуктивно-
творчий, творчий), які характеризуються різним ступенем 
розгортання суб’єктності у процесі опанування змістом педагогічної 
культури. В якості узагальненого критерію цього процесу виступає 
ступінь активності майбутнього вчителя в оволодінні ціннісним, 
діяльнісним й особистісно-творчим компонентами педагогічної 
культури. Науковець переконливо доводить, що технологічна 
стратегія розвитку особистості майбутнього вчителя як суб’єкта 
професійно-педагогічної культури характеризується культурною та 
суб’єктною спрямованістю освітнього процесу; вибудовується на 
основі логіки розгортання суб’єктності особистості студента при 
оволодінні змістом педагогічної культури; спрямована на розвиток і 
зміцнення суб’єктної сутності "Я" студента, розкриття його творчого 
потенціалу; передбачає діалогізацію і сенсопошукову 
спрямованість освітнього процесу. 

Таким чином, культуротворчий феномен педагогічної освіти 
як соціокультурного інституту слугує каналом трансляції 
педагогічної культури, антропогенної практики культури, що 
забезпечує розвиток вчителя як субєкта професійно-педагогічної 
культури. В основу культуротворчої педагогічної освіти має бути 
покладено ідею забезпечення цілісності освітнього процесу 
педагогічного ВНЗ (цільового, змістово-процесуального та 
технологічного компонентів) на кінцевий результат – становлення 
вчителя як суб’єкта професійно-педагогічної культури. 
Упровадження культуротворчої педагогічної освіти має 
передбачати обґрунтування її ціннісної та цільової спрямованості 
на становлення особистості майбутнього вчителя як суб’єкта 
професійно-педагогічної культури, розробку з позицій 
культурологічного підходу принципів відбору і реалізації змісту 
освіти, виявлення провідних тенденцій, принципів і педагогічних 
умов реалізації культурологічного підходу в процесі професійної 
підготовки вчителя, визначення стратегії розвитку суб’єктних 
якостей особистості вчителя в процесі оволодіння педагогічною 
культурою. 
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Валерий Анищенко, Олег Падалка 
Культурологический подход в проффессинальной 

подготовке учителя 
 

Аннотация. Авторами статьи осуществлен анализ проблемы 
профессиональной подготовки учителя в контексте 
культурологического подхода. Обоснована целесообразность 
культуротворческого педагогического образования, основу которого 
составляет идея направленности образовательного процесса 
педагогического вуза в единстве его целевого, содержательно-
процессуального и технологического компонентов на конечный 
результат – становление учителя субъектом профессионально-
педагогической культуры. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя, 
культурологический подход, профессионально-педагогическая культура, 
гуманистическая педагогика. 
 

Valeriy Anyshchenko, Oleg Padalka 
Teachers’ professional training in the context  

of cultural approach 
 

Summary. The article presents the analysis of the teachers’ training 
problem within the cultural approach. There has been substantiated the 
essence of culture-creative teachers’ training, which is based on orientation of 
the educational process in teachers' higher educational establishment in the 
unity of target, content-procedural, and technological components on the final 
result – teacher’s development as a subject of professional pedagogical culture. 

Key words: professional teachers training, cultural approach, 
professional and pedagogical culture, humanistic pedagogy. 
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