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Анотація 

З урахуванням діалектичної природи вищої педагогічної освіти проаналізовано 

проблему взаємовідношення фундаментального та спеціального у її змісті. 

Обґрунтування їх узгодження здійснено за аналогією співвідношення діалектичних 

категорій «частина» і «ціле». Фундаментальне інтерпретується як ціле, що містить у 

собі широкий діапазон спеціальностей як його частин, хоча й не зводиться до них. Воно 

пізнається шляхом заглиблення у спеціальне у напрямку пізнання суті (ядра) 

спеціального – до концентрованого згустку фундаментального. 

  

Annotation 

Take into account the dialectical nature of the higher pedagogical education the problem 

of the relationship between fundamental and special in its content is analyzed. The rationale 

for their coordination carried out by analogy between the ratio of dialectical categories of 

«part» and «whole». Fundamental is interpreted as an whole that contains a wide range of 

specialties as its parts, although not limited there. It is learned through immersion in special in 

the direction of cognition of the essence (core) of the special – to the concentrated clot of the 

fundamental. 
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Вступ 

 

Природа вищої педагогічної освіти наскрізь діалектична. Зазначена 

характерологічна її риса незримо пов’язана з діалектичністю людської природи, 

людського пізнання. Дихотомічний перетин вищої педагогічної освіти проходить по 

осях загального (соціального) та індивідуального, універсального і прикладного, 

дисциплінарного та міждисциплінарного, фундаментального та спеціального. 

Постановка і розв’язання зазначених контроверз – важлива умова еволюційного руху 

вищої педагогічної освіти. 

Представлена наукова розвідка торкається проблеми взаємовідношення 

фундаментального та спеціального у змісті вищої педагогічної освіти, що 

загострюється нині з огляду на невідкладність її реформаційного поступу, який 

супроводжується переглядом стрижневих філософсько-методологічних засад її 

функціонування і розвитку. Останній, як відомо, носить суперечливий характер, бо ж 
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освіта, що своєю природою звернена до людини, зіткана з низки протиріч, розв’язання 

яких убезпечує її прогресивну ходу. 

Проблема дослідження для своєї постановки та вирішення потребувала осмислення 

й ґрунтовного опрацювання значного переліку джерел. Розгляд узгодженості 

фундаментального та спеціального у змісті вищої педагогічної освіти здійснювався 

крізь призму їх діалектичної взаємозалежності, якому передувало ознайомлення з 

роботами Гегеля, К. Маркса, Ф. Енгельса, П. Федосєєва, В. Лекторського, А. Спіркіна, 

В. Швирєва, Б. Юдіна та ін. Аналіз специфіки постановки проблеми фундаментального 

і спеціального у педагогічній науці було здійснено на основі праць А. Вербицького, 

М.Нечаєва, В. Юрісова і т. д. Підтвердження істинності та доречності обґрунтованих у 

статті положень знаходимо у працях Е. Морена, В. Шубарта, Л. Шестова та ін.  

 

1. Фундаментальне і спеціальне у підготовці майбутнього вчителя: проблема 

узгодження 

 

Йдучи по освітнім щаблям, молода людина набуває свою особливість і 

конкретність. Помічено, що з кожним вищим освітнім ступенем її розвиток стає більш 

специфічним; подальший розвій можливостей людини визначається у межах існуючого 

розподілу праці. Допоки існуватиме останній, доти значитиме феномен спеціалізації, і 

до тих пір вищі навчальні заклади орієнтуватимуться на підготовку спеціалістів, які 

володіють професійними знаннями і можливостями лише в певному, вузькому 

напрямку. У зв’язку з цим цікавими і дещо суперечливими, на наш погляд, є 

міркування Нечаєва М. М. щодо істинності існування вищої освіти, яка функціонує 

сьогодні як вища спеціальна освіта. Вчений вбачає у цьому глибоке протиріччя, «бо 

якщо «вища» стосовно освіти означає вищий і навіть випереджувальний рівень 

розвитку можливостей людини у порівняні з тим, який склався до теперішнього часу, 

то «спеціаліст» звужує, обмежує ці вищі можливості в принциповому плані і в 

залежності від профілю вузу» [4, с. 19].   

Якщо при розгляді дихотомії «фундаментальне-спеціальне» перше трактувати як 

ціле, що містить у собі невизначену кількість частковостей (у даному випадку – 

широкий діапазон спеціального), то логічно припустити їх взаємозалежність і 

узгодженість. Так, важко уявити універсальну людину чи універсального спеціаліста, 

хоча дуже часто так називають людину, яка має широкі уподобання, нахили, здібності. 

Але у будь-якому випадку її знання не будуть всебічними, оскільки все знати вона 

просто не може. Її універсальність визначатиметься не рівнем чи кількістю засвоєних 

знань, а рівнем мислення, в процесі якого відбувається таке зчленування набутих знань, 

що призводить до утворення унікального цілого – наприклад, розуміння (схоплення) 

єдиної суті певної кількості (споріднених чи якісно різних) явищ, встановлення зв’язків 

між ними. Оте «розуміння єдиної суті» і є кроком в універсальне, трансформація 

набутих знань у мудрість, народження нової інтегративної якості, бо ж спричиняє 

якісний зсув у мисленні та світосприйнятті людини. До того ж, піднявшись і 

доторкнувшись до універсального, по іншому сприймаєш й усе часткове, спеціальне, 

що уявляється вже у незримому зв’язку з цілим. І надалі, коли справа стосуватиметься 

інших частин (для прикладу, прикладного знання), завжди буде впадати у вічі незрима 

присутність у них цілого. «Зрілий і витончений розум схоплює події з самого початку в 

цілому, спостерігає їх начебто зверху, з висоти орлиного польоту, схоплюючи загальну 

суть єдиного, а потім вже вникає у деталі, з тим щоб осмислити ціле у всій його 

внутрішній диференційованій глибині – сутнісно» [5, с. 226-227].  

Отже, фундаментальне означується через спеціальне. Дане твердження іде в розріз 

з позицією, що «чим більше ми працюємо «на спеціаліста», тим менше шансів 
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отримати людину з вищою освітою», або ж «ставка на підготовку компетентних 

вузьких професіоналів себе вже не виправдовує» [4, с. 21]. Суспільству потрібні 

спеціалісти різних рівнів: і відповідальний виконавець-репродукувальник; і широкий 

фахівець-міждисциплінарник, який підходить до вирішення проблеми з різних сторін, 

враховуючи розбіжні точки зору; і вузький спеціаліст, який при вирішенні поставлених 

перед ним завдань послуговується усталеними алгоритмами дій, здійснює вибір 

найоптимальніших серед них; і ще вужчий, локально-зосереджений (а тому 

дивакуватий з погляду пересічної людини) спеціаліст-новатор, геніальний 

першовідкривач. Адже геній – однобокий спеціаліст, якого характеризує пожиттєва 

глибока концентрація на чомусь одному, гранично-вузькому (з цього приводу Шестов 

Л. дещо гіперболізовано зазначав: «Обридла, нудна, дратівлива праця – умова розвитку 

генія… Геній повинен погодитися культивувати в собі віслюка – це умова така 

принизлива, що на неї людина іде тільки у крайньому випадку… Геній жалюгідний і 

сліпий маніяк, якому прощають всі його дивацтва з огляду користі, що він приносить 

їм» [6, с. 48-49]). У той же час мислення такої людини є універсальним. У 

щонайменшій частині цілого, на гранично вузькому клаптику спеціального він помічає 

безмежність простору і схоплює непримітну для земних очей суть. У процесі творчої 

мисленнєвої діяльності він виходить за межі себе і поринає у неосяжне ціле, всесвіт, 

першопричину. Він завжди попереду, а тому непомітний і не зрозумілий більшості. 

Результати його творчості вражають проникливістю у природу речей і явищ, 

зачаровують своєю цілісністю, заворожують глибиною.  

Через те заклики про подолання вузьких рамок існуючого «профілю спеціаліста», 

що начебто не дозволяє вичерпно вирішувати життєві і професійні завдання, є дещо 

завбачливими. Не можна погодитися із твердженням, що чим більш спеціально 

підготовлений фахівець, тим гірше для його майбутнього розвитку, і для тієї 

професійної сфери, в якій він задіяний. Вузький – не означає поверхневий. Бити на 

сполох потрібно у ситуації, коли підготовка спеціаліста занадто широка, що, природно, 

супроводжується зниженням її якості (нині ж активно ведуться розмови про 

необхідність розширення професійної підготовки, для того, щоб спеціаліст у 

майбутньому зміг якнайкраще адаптуватися на ринку праці, при необхідності 

перелаштувати свою діяльність згідно з новими життєвими ситуаціями). Якість 

підготовки визначається не сумою завченого (професійного знання), а мірою 

заглиблення у свою професію (знання професії), концентрацією на її соціальній ролі, 

усвідомлення місії, свого професійного покликання. І якщо вже постала проблема 

«нерентабельності» підготовки вузького спеціаліста, то причину цього слід шукати не в 

односторонньому її спрямуванні, а в недостатній заглибленості у професію, 

перебільшеній концентрації на периферії (кількісний еквівалент підготовки) і 

нівелювання її стрижневою фундаментальністю (якісний еквівалент підготовки). Саме 

остання забезпечує формування таких невід’ємних для майбутнього спеціаліста 

характеристик як: професійне мислення, професійна свідомість, професійна рефлексія. 

Тому підготовку спеціаліста потрібно локалізовувати і, за рахунок цього поглиблювати, 

цим самим надаючи їй фундаментального підґрунтя. Без цього будь-яка професійна 

підготовка буде поверхова, полишена коріння і живильної основи. 

Суперечлива за своєю суттю проблема фундаменталізації та спеціалізації 

підготовки майбутніх фахівців безпосередньо торкається проблеми змісту навчання, 

відбір і структурування якого відбувається у двох зустрічних напрямках, що 

детермінуються логікою науки і логікою професійної діяльності. Так, спеціаліст 

отримує фундаментальну підготовку, зміст якої формується за логікою розвитку тієї чи 

іншої науки і відображається у навчальних дисциплінах. Завданням викладача при 

цьому є виокремлення системного інваріанта кожної науки, що буде засвоюватися 
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студентами. Однак, такого роду фундаментальні знання, не дивлячись на їх 

самодостатність, не є самоціллю. У підготовці фахівців вони слугують підґрунтям їх 

професіоналізму [1, с. 113-114].  

Для майбутніх учителів важливим є не лише засвоєння фундаментальних знань, а й 

формування вміння виокремлювати системний інваріант кожної науки (її змісту) та 

інваріант змісту вузівського навчання з метою селекції і структурування змісту 

шкільного навчання у подальшій професійній діяльності. Саме це мають на увазі 

науковці, коли говорять про основне завдання професійної підготовки у вищому 

педагогічному навчальному закладі – навчити вчити. А для цього першочерговим є 

знання про те, що саме потрібно вчити.  

Майбутній учитель у процесі підготовки, по суті, засвоює два змісти навчання –  

вузівський і шкільний. Зміст вузівського навчання, зазвичай, будується на фундаменті 

наукових дисциплін (виходячи з дисциплінарної структури науки) і відбирається й 

моделюється викладачем. Як правило, така процедура «прихована» від студента; він є 

лише споживачем її результату – інваріанту тієї чи іншої науки у вигляді навчальної 

дисципліни. Однак таку ситуацію можна назвати умовно сприйнятливою для 

підготовки бакалаврів і абсолютно неприпустимою для магістерського рівня. Особливо 

ж якщо педагогічна освіта представлена університетським щаблем, що природно 

скеровує її на підсилену фундаменталізацію.  

На ґрунті змісту вузівського навчання студентами педагогічного вузу опановується 

зміст шкільного навчання. Логічно, що одночасно з цим вони повинні навчатися 

формувати, структурувати і при потребі модифікувати останній. Саме технологія 

відбору змісту шкільної освіти найменш розроблена і тому слабо представлена сьогодні 

у змісті вузівського навчання. Так, учитель-початківець чітко знає як вчити, тому 

творчо використовує сучасні інноваційні методиками поряд із тими, що вже добре 

зарекомендували себе, має можливість створювати авторські методичні системи. Що 

стосується того, що вчити, то тут його креативність слабшає. Його вибір обмежується 

двома-трьома підручниками і типовою програмою, написаними іншими (як правило, 

викладачами вузу). Причину цього вбачаємо у тривалій надмірній централізації 

розробки змісту шкільного навчання, залучення до цього, у кращому випадку, вчителів-

методистів (підготовку яких, до речі, сучасний вищий педагогічний навчальний заклад 

не здійснює).  

Фундаментальна освіта зазвичай орієнтується на засвоєння універсальних знань. 

Але ж сучасний фахівець не може назватися носієм, володарем універсального знання, 

оскільки засвоює лише його спеціалізований фрагмент. Його інтелектуальні зусилля, 

зазвичай, сконцентровано на засвоєнні й примноженні «тут-знань» (Е.Морен), які 

продукуються не для того, щоб бути об’єднаними й осмисленими, а виключно для 

накопичення і анонімного використання. Універсальне ж знання виступає завданням-

ребусом, глобальне бачення якого непомітно прослизає неподалік спеціаліста і тому не 

може бути ним схоплене [3, с. 34]. 

  Самоочевидним на сьогодні є факт, що наука в її інституалізованих формах 

утверджує роздробленість, роздільність, роз’єднаність знання. Аналогічно науці, 

пошматованій на дисципліни, розчленованими є і людина, і світ, у якому вона живе. 

Основна вина за це лягає на картезіанський метод, що й до тепер панує у науці. Його 

прерогативою є те, що він дозволяє спочатку сумніватися, далі – усуває будь-які 

сумніви і, на кінець, встановлює попередні визначеності. Однак настав час усвідомити 

необхідність шляху у невизначеність. «Сьогодні повинен бути методологічно підданий 

сумніву сам принцип картезіанського методу, роз’єднання об’єктів один від одного, 

розділення понять одного від іншого (ясні і чіткі ідеї), абсолютне відокремлення 

об’єкта від суб’єкта. Нині наша історична потреба – находження методу, який виявляє, 
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а не приховує зв’язки, поєднання, імплікації, нашарування, взаємозалежності, 

складності. Нам потрібно почати з позбавлення від хибної ясності» [3, с. 37].  

Виходячи з орієнтації на невідання і невизначеність, змінюється погляд на 

проблему універсалізації знання. Скажімо, Е.Морен упевнений, що потрібно 

принципово відмовитися від універсального знання як такого, що завжди «приховує 

складності пізнання», уособлює протиставлення реальності та ідеї. Остання, що 

акумульована у такому знанні, завжди абстрактна, «ідеологічна», збіднена і спрощена. 

Подібним чином побудована й унітарна теорія, в основі якої – редуковане спрощення (з 

метою уникнення роздроблення сфер знання), «коли увесь Всесвіт охвачується однією 

логічною формулою». Натомість знання «маловідоме, погано усвідомлене, роздроблене 

на частини, не відає про своє власне незнання, як і про своє знання» [3, с. 37-38]. 

Тобто, фундаментальність освіти, у тому числі і педагогічної, спрямована на 

виховання у людини (учня, студента) універсального бачення, формування 

синтетичного мислення, інтуїтивного сприйняття цілісності, відкритість йому. 

Навчання у такому випадку орієнтоване на знання, що «вкладається в коло, чи цикл; 

фактично мова йде про ен-цикло-педію, тобто про оволодіння умінням встановлювати 

зв’язок між розрізненими точкам зору при засвоєнні знань, перетворюючи їх на 

активний цикл» [3, с. 41]. Е.Морен такий ен-цикло-педизм трактує як націлений на 

поєднання «того, що в принципі розділено і що повинно в принципі бути об’єднаним». 

У даному випадку зусилля спрямовуватимуться не на цілісність знань в окремо взятій 

сфері, а на «вирішальне знання, стратегічні пункти, вузли комунікації, організаційні 

поєднання між роз’єднаними сферами знання». Звідси – незаперечна цінність 

«організуючого принципу пізнання» і усвідомлення необхідності не тільки навчатися, 

перевчатися, розучуватися, але й перебудовувати «нашу ментальну систему, щоб знову 

навчитися вчитися» [3, с. 42-43]. 

Особливістю фундаментальних (універсальних) знань і є те, що вони допомагають 

нам навчитися вчитися. І ключовим моментом у цій ситуації виступає метод, яким 

вони нас озброюють. Слідом за Е.Мореном, під методом розуміємо просування вперед 

без дороги, прокладання шляху в процесі просування по ній. Він не дається нам 

готовим, а формується в процесі дослідження, «він може вивільнитись і отримати 

формулювання тільки після, у той момент, коли кінець знову стає відправною точкою, 

яка на цей раз вже озброєна методом» [3, с. 45]. Звідси слідує, що навчитися вчитися ми 

можемо тільки в процесі навчання. 

Неоднозначним і дискусійним нині є сам акт спеціалізації (диференціації) в освіті. З 

одного боку спостерігаємо негативні закиди у бік спеціалізації, результатом якої є 

обмеження або втрата особистісної багатогранності, розвиток її потворної однобокості 

(чим вищий рівень спеціаліста, тим разючіша однобокість), спричинені підсиленим 

звучанням закликів до поглиблення фундаментальності в освіти, акцентом на 

інтеграційних процесах. З іншого боку, спеціалізація розуміється як один із способів 

подолання відриву теорії і практики, один із шляхів вирішення негайних реально 

життєвих (локальних) проблем, з якими стикаються повсякчас люди, і суспільство 

загалом. У зв’язку з останнім твердженням фундаментальна освіта трактується як 

схоластичний універсалізм, що абстрагує все реальне до невпізнання, зводить до 

туманної ідеї, робить її обриси ледь помітними. Така фундаментальність будь-яку 

теорію робить недосяжною для практики; їх невідповідність вражає.  

Впевненні, що вищезазначені протилежності мають право на існування. Більш того 

– їх одночасне буття є закономірним. Подальше обґрунтування даного положення 

основуватимемо на аналогічному мотивуванні проблеми співвідношення діалектичних 

категорій «частина» і «ціле», оскільки помічено, що взаємозв’язок фундаментального 
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(універсального) і спеціального (прикладного) відбувається за аналогією взаємозв’язку 

цілого і частин.  

 

2. Дихотомія «фундаментальне-спеціальне» у пізнанні 

 

Як і ціле, що не є сумою своїх частин (хоч і містить їх), так і фундаментальне не 

ділиться і не зводиться до певної кількості спеціального. Ціле (фундаментальне) за 

своєю суттю є унікальним; воно характеризується новими інтегративними 

властивостями. Частина (спеціальне) складається з ядра (якісний еквівалент) і 

периферії (кількісний еквівалент) (див. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура частин цілого 

 

Відомо, що частини цілого характеризуються плинністю, постійною зміною свого 

речового складу. Цілісність набуває нової інтегративної якості не тоді, коли її частини 

являють собою невпорядковану і випадкову суму явищ, а коли узгоджуються, 

«наповнюються», пронизуються цілим. Останнє можливе лише за умови наявності у 

частини ядра. Саме через нього частина координується з цілим і з собі подібними. 

Пізнання цілого і частин здійснюється водночас. Вирізняючи частини, ми пізнаємо 

їх не ізольовано, а як елементи цілого. Разом з тим, пізнаючи ціле, виходимо з його 

поділу на частини. Вивчаючи ціле, виокремлюємо в ньому відповідні частковості і 

з’ясовуємо характер їх зв’язку (між цілим і частиною). Цей зв’язок визначаємо як 

бінарний, оскільки проходить у два етапи (див. рис. 2): а) – між цілим як попередньою 

передумовою, началом і периферією частини; b) – між периферією частини і 

концентрованою (внутрішньою) цілісністю ядра. 

Доходимо висновку, що й узгодження цілого і його частин відбувається у два етапи 

(див. рис. 2): спочатку у напрямку «ціле ↔ периферія  частини» (а) (їх пізнання 

здійснюється синхронно), а далі – у напрямку «периферія частини → ядро частини» 

(b)
10

. В.Шубартом свого часу тонко помічено, що «мислитель, охвачений космічним 

                                                           
10 Далі рух простежується через ядро до «єдинороздільної цілісності». Таким чином 

характеризується особливість пізнавальної діяльності, пов’язана з категоріями сутності і явища. 

Відомо, що її динаміка полягає в русі пізнання від явища до сутності, далі – поглиблення 

сутності першого порядку до сутності більш високого порядку і потім повернення пізнання до 

дослідження явищ на новому рівні [2, с. 88-89]. 

ядра частин 

частини 

ціле 

периферії частин 
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почуттям, завжди починає з периферії речового світу, яка складається із безлічі точок, і 

завжди спрямовується звідти до центру, який один для всіх зовнішніх точок» [7, с. 110]. 

 

 
 

Рис. 2. Напрямок руху пізнання цілого і частини (a, b) 

 

Подібним чином відбувається взаємоузгодження мікрокосму (всесвіту як цілого) і 

макрокосму (людини як його частини). Так само єднається фундаментальне і 

спеціальне (знання, освіта, підготовка). Як те «об’єднувальне», що «живе глибоко 

всередині людини, а не нав’язується насильно ззовні, як залізний обруч…» [7, с. 98], 

яке схоплює її зі всесвітом, так і універсальне, концентроване у спеціальному, є шлях 

до всеохопного фундаментального. Цілісність (фундаментальність) людини залежить 

від міри її заглиблення у концентрат цілого (фундаментального), що міститься у 

частині (спеціальному). 

Отже, пізнання фундаментального і спеціального здійснюється одночасно. 

Виокремлюючи спеціальне, ми одразу ж пізнаємо його не як відокремлене явище, взяте 

саме по собі, а як частину фундаментального. З іншого боку, пізнаючи 

фундаментальне, також маємо на увазі його поділ на ряд спеціальностей. Досліджуючи 

фундаментальне, шляхом аналізу виокремлюємо в ньому відповідні спеціальності і 

з’ясовуємо характер їх зв’язку (між фундаментальним і спеціальним).  

Цей зв’язок визначається нами як бінарний, оскільки відбувається у два етапи (див. 

рис. 3):  

1) зовнішній (а) – між фундаментальним (як попередньою передумовою, началом) і 

периферією спеціального (фундаментальність у такому зв’язку умовно назвемо 

зовнішньою);  

2) внутрішній (b) – між периферією спеціального і концентрованою (внутрішньою) 

фундаментальністю ядра. 

 

 
 

Рис. 3. Бінарний зв’язок між фундаментальним і спеціальним (a, b) 
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Якщо у вирішенні проблеми узгодження фундаментальної та спеціальної освіти 

(підготовки) орієнтуватися лише на напрямок «ціле ↔ периферія  частини» (для 

сучасної вітчизняної вищої освіти така орієнтація є переважаючою), то 

спостерігатимемо наступні тенденції.  

По-перше, кореляція фундаментального і спеціального відбувається у бік 

збільшення або зменшення одного з корелятів. Для прикладу: звуження професійної 

(спеціальної) підготовки логічно спричинить розширення і відповідне перетворення 

загальної (фундаментальної) підготовки. Таким чином, учені переконанні, що «з 

навчання, орієнтованого на деякі абстрактно-загальні компоненти змісту освіти, 

загальна підготовка перетворюється в процес, який забезпечує оволодіння способами 

руху змісту, стає тим всезагальним, яке «багатше конкретного і одиничного» 

(В.І.Ленін), тому що розкриває тип зв’язку, що формує всю систему, який є 

системоутворювальним, таким, що формує саму людину як Людину, а не її професійно 

спроектовану подобу – спеціаліста» [8, с. 26]. 

По-друге, пізнання цілого у даному випадку відбувається з різних точок периферії 

(з огляду на це остання представляється кількісним еквівалентом частини), що означає 

неможливість охопити ціле одним їх відношенням або зв’язком. Останніх може бути 

безліч. Саме тому подібного роду фундаментальність вимірюється кількісно 

(наприклад, існуюча на сьогодні аксіома: чим більше фундаментальних дисциплін 

засвоїли студенти у процесі навчання, тим фундаментальнішою є їх освіта). До того ж 

безмежна кількість точок периферії спеціального (частини) також потребує засвоєння. 

Припускаємо, що саме у зв’язку з цим актуалізувалась розробка проблеми «неперервної 

освіти». 

По-третє, порушується рух суб’єктивного пізнання від одиничного (периферія) до 

особливого (ядро), а через нього – до загального (ціле). «Перескакування» через 

особливе провокуватиме «чорно-білий примітивізм нерозвиненої свідомості» [8, с. 46].  

По-четверте, такий шлях пізнання орієнтується на засвоєння і розгляд невідомого, 

переважно, на рівні явищ, не торкаючись його сутності. 

 Загалом освіті, у тому числі й вищій педагогічній, яка орієнтується на велику 

кількість частковостей (скажімо, навчальних дисциплін), зазвичай, не вистачає часу, 

щоб дійти до фундаментального цілого (суті) хоча б одного спеціального. А без цього 

педагогічна освіта, до того ж вища, не мислима.  

Зважаючи на це, всі дорікання щодо недостатньої фундаментальної підготовки 

студентів вищих навчальних закладів хоч і є не безпідставними, однак гучні пропозиції 

на рахунок її підсилення екстенсивним шляхом (уведення у навчальні плани 

фундаментальних дисциплін і т. д.) виявляються нам необґрунтованими. Такий шлях до 

фундаменталізації – завідомо невірний, бо ж провокує стагнацію процесу розвитку 

особистості (у такому випадку «чим фундаментальніша, тим стабільніша і тим 

консервативніша отримана підготовка» [8, с.25]).  

Суперечливий характер розвитку вищої педагогічної освіти не дозволяє 

абсолютизувати, перетворювати (у ряді діалектичних антиномій) одну з 

протилежностей (у даному випадку фундаментальне чи спеціальне) у єдиний засіб 

розвитку означеної системи.  

Важливим бачиться пошук їх оптимальної згуртованості, розв’язання 

спровокованих суперечностей. Фундаменталізація виявляється діалектично пов’язана з 

протилежною тенденцією до спеціалізації. Як правило, одна з них є провідною, а інша у 

цей час переходить на позицію протидії, що виявляється у різних формах.  
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Заключення 

 

Отже, ведучи мову про універсальність, фундаментальність вищої педагогічної 

освіти, почасти забувають той факт, що універсальність не є щось кількісне. «Вона 

полягає не в тому, щоб знати якомога більше, а в тому, щоб бачити взаємозв’язок 

речей. Універсальна людина не прагне до пізнання всього, для неї важливо пізнати 

найсуттєвіше» [7, с. 106]. Людина універсального бачення схвачує зором ціле, 

упускаючи при цьому порізнені особливості. Разом з тим вона схильна до знань, що 

можуть простягатися на сфери, які лежать далеко одна від одної; у всьому вона вбачає 

внутрішній зв’язок речей, навіть у тих, які на перший погляд здаються не поєднаними. 

Разом з тим переважаючий спеціалізований характер вищої педагогічної освіти не є її 

вадою, а лише тарованим шляхом до універсального. Адже у спеціальному (як частини 

цілого) помічаємо концентрований згусток фундаментального (цілого), через який 

проймаємося істинністю речей і явищ. 

Ігнорування руху у бік фундаментального у процесі навчання студентів вищого 

педагогічного навчального закладу призводить до втрати смислу навчального 

матеріалу, до виникнення дидактичного формалізму і схематизму в навчальній роботі. 

Фундаментальне у змісті вищої педагогічної освіти засвоюється студентами шляхом 

тривалого навчального експериментування, супроводжується самостійними 

теоретичними висновками, використанням знань на практиці, створенням моделей, 

конструкцій, копіткою перевіркою результатів навчально-експериментальної 

діяльності. Здобуті таким чином фундаментальні (універсальні) знання (принципи, 

закономірності, методи знаходження і вибору способів рішення проблем і т. д.) стануть 

міцною опорою у подальшій практичній діяльності майбутнього вчителя, бо 

ґрунтуються на прагненні до все більшого розуміння і проникнення у суть явищ, що 

вивчаються. Такі знання уможливлюють здобуття нових знань. 

Досліджувана проблема з огляду на її безперечну значущість не може бути 

вирішена в межах однієї статті. Вона, безумовно, потребує подальших наукових 

розвідок і ґрунтовного аналізу. Особливу увагу слід приділити розгляду питання 

спеціалізації як процесу росту фрагментації знання, специфіки універсалізації 

педагогічного знання, актуалізації діалектичного мислення майбутніх учителів, 

особливості його формування та ін.  
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