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КУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ФАКТОР  
У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ
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У поданій статті осмислюється значення і місце культури в освітньому середовищі ВНЗ. Аналізуються сучасні 
підходи до визначення культурного освітнього простору. Наводиться огляд досліджень, присвячених проблемам ство-
рення культурного середовища у ВНЗ. Зроблено висновок, що перспектива розвитку підростаючого покоління, його 
соціалізація залежить від культурної компетентності та ідентифікації педагога. У статті також розглядаються різні 
аспекти процесу формування культурної ідентифікації студентів педагогічних університетів, визначаються психолого-
педагогічні умови реалізації цього процесу.
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Постановка проблеми. Нова соціально-еконо-
мічна ситуація, яка склалася в Україні, її 

вихід в європейський та світовий освітній простір, 
нові реалії життя вимагають зміни пріоритетів і 
цінностей в усіх сферах життєдіяльності. 

Освічена людина сучасного інформаційного сус-
пільства – це не тільки й не стільки «знаюча» лю-
дина: культурологічні, національні аспекти в струк-
турі особистості набувають значення пріоритетних. 
Наша держава потребує нового покоління мислячих 
людей, творчий потенціал, висока ступінь інформо-
ваності й спеціальної підготовки яких базуються на 
синтезі культури та національної самосвідомості. 
Культура та освіта мають бути єдиним комплек-
сом, у якому кожен специфічний елемент доповнює 
й збагачує інші елементи. Це зумовлює нові вимоги 
до системи освіти, яка має бути спрямована і на 
формування розвинутого інтелекту, і на розвиток 
особистісної культури людини.

Сьогоднішні підлітки, молоді люди – це май-
бутні активні учасники всіх соціальних процесів 
у суспільстві. Суспільні процеси в Україні розши-
рили можливості молоді щодо культурної іден-
тифікації й розкрили нові горизонти для форму-
вання ціннісних орієнтацій. Засвоюючи стандарти 
поведінки, молода людина може визначити межі 
своєї зовнішньої ідентифікації лише в рамках 
масової культури. Отже, головне завдання, що 
постає перед державою й українським суспіль-
ством, полягає в створенні культурного освітнього 
середовища для трансляції цінностей загально-
людської та української національної культури 
молодому поколінню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осмис-
лення значення й місця культури в житті суспіль-
ства й формуванні особистості протягом багатьох 
століть було актуальною проблемою соціології, істо-
рії, педагогіки й інших наук. І. Кант, Г.В.Ф. Гегель, 
А. Тойнбі, Д. Шпенглер, М. Бердяєв, В. Розанов, 
М.С. Каган та інші мислителі довели, що культу-
ра – це створене людиною матеріальне й духовне 
середовище її існування, процес і результат бут-
тя людини, умова розвитку її творчих здатностей, 
форма передачі духовного досвіду людства. Систе-
моутворюючою основою культури є її гуманістич-
на основа, що відбиває самобутність й унікальність 
духовного життя, концентрує ідеали суспільства, 
визначає зміст і форми людських відносин. 

У працях Г. Спенсера, І. Зязюна, В. Семашка об-
ґрунтована соціально-практична природа культури 
та визначені її функції, серед яких особливе місце 
посідають виховна й освітня. Психолого-педагогічні 
основи культуровідповідного розвитку особистості 
закладені в дослідженнях Л. Виготського, О. Лєон-

тьєва, С. Рубінштейна, О. Запорожця, Б. Щербако-
ва, П. Якобсона та інших. 

Проблеми формування соціокультурних аспек-
тів особистості були вивчені в роботах Г. Шевченко, 
Т. Комарової, Т. Ісаєвої та інших дослідників.

Проблеми взаємодії культури та освіти висвіт-
люють роботи низки вчених: М. Кагана, Н. Киящен-
ка, Л. Масол, Г. Шевченко, О. Отич, О. Рудницької, 
В. Петрушенка, Б. Нєменського.

Значущий доробок у розкриття й реалізацію 
освітнього потенціалу культури внесли вітчизняні 
вчені й педагоги (І. Зязюн, В. Семашко, Л. Ніко-
лаєнко, Н. Миропольска, Л. Масол, О. Онищенко,  
Є. Подольська та інші). 

Культурне середовище трактувалося як визна-
чальний фактор у формуванні особистості такими 
вченими як В. Вернадський, А. Панченко, К. Леві-
Стросс, П. Флоренський. Проблеми потенціалу пе-
дагогічно організованого культурного середовища 
вивчалися Б. Асафьєвим, К. Орфом, Р. Штайнером.

Отже низка аспектів проблеми визначення міс-
ця культури в житті суспільства й формуванні осо-
бистості є достатньо висвітленою в науковій літера-
турі, але ж протиріччя сучасності висувають нові 
питання на шляху розв’язання цих завдань.

Мета статті. Глибоке протиріччя між потенційни-
ми можливостями культури сприяти розвитку твор-
чих початків в людині та вітчизняним рівнем їхньої 
реалізації обумовили доцільність теоретичного до-
слідження цієї проблеми. Метою даної статті є роз-
криття потенціалу культури й умови його реалізації в 
освітньому просторі педагогічного ВНЗ, які б сприяли 
гармонізації відносин «людина-суспільство-держава».

Виклад основного матеріалу. Культура у сучас-
них мистецтвознавчих дослідженнях визначається 
як ціннісно-змістовний, нормативно-регулятивний 
і символіко-інформаційний зміст будь-якої сфери 
суспільно значимої діяльності людини (О. Флієр). 
Культурну самоідентифікацію особистості можна 
трактувати як її здатності не тільки усвідомлювати 
й опановувати загальнолюдські й національні ду-
ховні цінності, але й адекватно впроваджувати та 
реалізовувати їх у повсякденному житті.

Слід визначити особливості культури як соці-
ального механізму, що становлять сутність її по-
тенціалу: 

- культура акумулює багатовіковий досвід люд-
ства та окремої нації;

- культура формує людину та сприяє розвитку 
суспільства;

- сформовані культурні норми контролюють 
якість і кількість одержуваної людиною інформації. 

Включення людини в світ культури відбувається 
протягом всього життя, але способи засвоєння нею 
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певних культурних установок специфічні в різні пе-
ріоди її життя. Засвоєння норм культури відбуваєть-
ся як за допомогою генетично обумовлених аспектів 
особистості, так і механізмів, набутих у процесі на-
вчання. До факторів, які сприяють рівню засвоюван-
ня культурних норм людиною можна віднести силу 
її внутрішньої мотивації, її взаємодію з певними со-
ціальними групами та інститутами, а також методи 
виховання й навчання, застосовувані певним сус-
пільством. Співвідношення таких біологічних і соці-
альних факторів у процесі формування культурної 
ідентифікації особистості залежить від її віку, інди-
відуальних якостей, розвиненості, емоційності.

Формування особистості через культурну іден-
тифікацію – проблема, що становить ядро багатьох 
педагогічних концепцій. Одним із напрямків педаго-
гіки, що сягає періоду античності є так звана «педа-
гогіка культури». 

Творець педагогіки культури німецький мисли-
тель Дільтей вважав, що людину можна пізнати й 
зрозуміти через культуру, яка задовольняє її ду-
ховні потреби. Суть цієї педагогічної концепції по-
лягає в пошуках шляхів формування особистості 
вихованця з використанням накопичених людством 
цінностей культури, а ідеал сформованої особис-
тості проявляється в рівні духовної культури й 
моральності. Найбільш значимою проблемою ви-
ховання, відповідно до даної теорії, є формування 
людської особистості шляхом залучення її до світу 
цінностей культури, що сприяє забезпеченню збе-
реження її наступності.

У наші час відроджується інтерес до цієї концеп-
ції. В сучасному розумінні новою функцією освіти 
є не просто надання особистості комплексу знань, 
умінь і навичок, а формування ціннісних орієнта-
цій. Сучасними вченими культура трактується як 
головний аспект гуманізації та адекватного розви-
тку суспільства, а єдино можливим способом впли-
ву на процес формування цінностей особистості 
визначається цілеспрямована організація духовної 
діяльності людини, «організація її переживань», як 
визначив цей процес Б. Нєменський. «Организация 
физического и умственного труда – условие необ-
ходимое, но недостаточное для воспитания всесто-
ронне развитого, культурного, высоконравственного 
человека, способного в своей дальнейшей жизни и 
деятельности быть выше эгоистических, мещанских 
интересов. Организация переживаний – задача на 
порядок более сложная…» [1, с. 156].

Вбачається, що для створення адекватного фор-
муючого культурного середовища у ВНЗ, яке спри-
яло б «організації переживань», доцільним є роз-
робка й реалізація методів і прийомів, що ведуть до 
сенсорного насичення особистості, розвитку здат-
ностей до чуттєво-образного збагнення навколиш-
нього світу, відчуттю внутрішнього зв'язку з ним, 
до адекватного самовираження й гармонізації влас-
них емоційних станів.

Якості, якими ми зазвичай наділяємо культурну 
особистість, притаманні не кожній людині. Це свід-
чить, що такі ідеали не формуються природнім шля-
хом, без зовнішнього впливу. Присвоєння людиною 
культурних цінностей є лише потенційною можливіс-
тю, яка, на жаль, не завжди реалізується в сучас-
ному суспільстві. Реалізація потенціалу культури, її 
формування можуть бути успішними лише в умовах 
цілеспрямованої й педагогічно організованої діяльнос-
ті всіх соціальних інститутів, і, в першу чергу, школи.

Сфера освіти має змогу цілеспрямовано та по-
слідовно впливати на соціокультурний розвиток 
людини. Освітні установи, зокрема ВНЗ, є найбільш 
ефективними суспільними інститутами, в яких про-

цес соціокультурної ідентифікації організується, 
стає систематичним і набуває творчої спрямова-
ності. Отже, навчальна діяльність виступає певним 
соціокультурним феноменом, що забезпечує цей 
процес. При цьому навчальна діяльність не тільки 
спрямована на трансляцію накопиченого людством 
досвіду від покоління до покоління, але й забезпе-
чує культурне відновлення, появу нових загально-
людських та суто національних культурних норм, 
оскільки зміна самої навчальної діяльності впливає 
на свідомість і поведінку суб’єктів цього процесу.

Основним акцентом процесу формування май-
бутнього вчителя у педагогічному ВНЗ має стати 
усвідомлення своєї ролі в трансляції як загально-
людської, так і, перш за все, національної культури.

Така спрямованість передбачає перехід особис-
тісного статусу студента з позиції пасивного спо-
живача культурних цінностей у статус соціаль-
но-активного співучасника й творця оточуючого 
культурного життя. Саме активна позиція і є по-
казником справжнього особистісного саморозвитку. 

Розв’язання цього завдання можливе за умов 
удосконалювання системи професійної підготовки 
майбутніх педагогів: її орієнтацією на розвиток ін-
дивідуальності й самостійності студентів, активне 
залучення їх до педагогічного процесу як суб'єктів 
освітньо-культурного простору ВНЗ. Навчальна ді-
яльність студентів має сприяти їх культурній іден-
тифікації, а не тільки забезпечувати її продуктив-
ність, що вимагає формування культури навчальної 
діяльності як невід'ємної частини загальнокультур-
ного розвитку майбутнього фахівця.

Нагальним завданням сучасної педагогіки ви-
значається всебічне розкриття потенційних можли-
востей особистості, її індивідуальних особливостей. 
Це обумовлено спрямованістю освітнього процесу 
на її проблеми, оскільки для нового суспільства по-
трібна активна творча особистість як основна ру-
шійна сила суспільства. Сучасна система освіти, 
що спирається на науково-теоретичну базу форму-
вання особистості, для розв’язання зазначеної про-
блеми широко використовує різноманітні засоби й 
форми, серед яких культуро відповідний розвиток 
особистості набуває особливого значення. 

Культуро відповідний розвиток можна охарак-
теризувати такими факторами:

– відповідність освіти культурі певного часу та 
місця;

– орієнтування людини не тільки на засвоєння 
вже набутих цінностей культури, але й на «культу-
ротворчість», тобто її відтворення.

У аксіологічному аспекті образи культури висту-
пають як цінності. Потенційно культура являє собою 
механізм спілкування та впливу на особистість сту-
дента, оскільки її образам притаманна єдність почут-
тєвих і значеннєвих компонентів, а сфера емоційних 
переживань молодої людини потребує емоційного 
насичення й підкріплення смисловою основою. Отже, 
створення атмосфери співтворчості і діалогу особис-
тостей буде доцільним засобом впливу.

Серед умов адекватного освітньо-культурного 
простору можна визначити низку: 

наповнення навчальних програм ціннісним, інди-
відуально-значимим змістом для студента; 

підвищення суб'єктної ролі студента в педагогіч-
ній взаємодії; 

організація співробітництва й діалогічного спіл-
кування в навчально-виховному процесі.

Для того, щоб реалізовувати реалії сьогоден-
ня, спрямованість сучасної освіти має бути не на 
формування певної системи знань, а, насамперед, 
системи почуттів. Відтворення буття людини, її 
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відносин і діяльності в соціумі, природі, духовній 
сфері – це адекватний зміст освіти. Крім знань і 
способів діяльності, вбачається, що він має містити 
досвід творчої діяльності й досвід емоційно-цінніс-
ного відношення. Цілісність картини світу й визна-
чення місця людини в ньому досягається комплек-
сом базової й додаткової освіти на основі єдності 
змістовної й процесуальної сторін навчання, єд-
ності цілей і цінностей. Це зумовлює необхідність 
врівноваження та адекватного співвідношення гу-
манітарної та наукової освіти, науки та мистецтва, 
навчання та виховання. Звідси – зміна пріоритетів 
гуманітарної освіти: від трансляції професійних на-
вичок до усвідомленого формування світогляду.

Подібне перевтілення традиційної моделі освіти 
передбачає набуття вагомості дисциплін, спрямо-
ваних на вироблення інтелектуального продукту, 
який можна визначити як «нове знання». Синтез 
природничо-наукових і гуманітарних аспектів осві-
ти в цьому процесі можна вважати основним меха-
нізмом формування вмінь осмислювати соціокуль-
турну цілісність в історичному вимірі. Розв'язання 
практичних завдань, пов'язаних із реалізацією та-
кої міждисциплінарної інтеграції утруднюється від-
сутністю універсального методологічного підходу, 
який би дозволив подавати зміст всіх навчальних 
дисциплін у категоріях одиничного й загального.

Сучасні тенденції відновлення освіти характери-
зуються необхідністю її безперервності. Для сучас-
ної педагогіки характерним є акцентування уваги 
на проблемах наступності між освітніми ланками. 

Наступність в освіті як явищі культури припус-
кає не тільки створення системи безперервної, по-
слідовної й цілісної трансляції культурної спадщи-
ни, але й організацію виховання, спрямованого на 
формування здатностей творчого переосмислення 
накопиченого соціокультурного досвіду. Тобто на-

ступність можна трактувати як процес і кількісних, 
і якісних змін. Кількісні зміни передбачають у цьому 
сенсі передачу, нагромадження та відтворення знань 
і досвіду, а якісні – їх перетворення та подальше 
розгортання в інших аспектах. Подібні чинності з ін-
тегрованим продуктом «нове знання» і можна визна-
чити як культурну самоідентифікацію особистості.

Висновки і пропозиції. Соціальним прогресом 
будь-якої нації є збереження й послідовне збага-
чення як матеріальних, так і духовних цінностей, 
які акумулюються в її культурі. Культура є відтво-
ренням рівня розвитку суспільства та його творчих 
потенцій. Отже нагальним завданням прогресивної 
держави можна вважати забезпечення сприятли-
вих умов адекватного функціонування культури. 
Основою для реалізації потенціалу культури має 
бути освіта, оскільки формування культури буде 
успішним лише в умовах цілеспрямованої й педа-
гогічно організованої діяльності держави, суспіль-
ства, всіх соціальних інститутів. Учитель – це та 
ланка, що є провідною для підтримання функціо-
нування культури як найбільш ефективного меха-
нізму впливу на процеси ідентифікації особистості.

Отже, провідними цілями навчально-виховного 
процесу сучасної вищої школи є опанування осо-
бистістю культуротворчого досвіду людства, наці-
ональних надбань певного етносу та створення на 
цьому синтезі цілісної системи умов, що сприяли 
б культурній ідентифікації та розвитку особистос-
ті. Навчання має бути спрямоване на усвідомлення 
відповідальності за свій особистісний імідж освіче-
ної та культурної людини. Визнання значущості 
культури в розвитку й реалізації творчих потенцій 
особистості, в гуманізації суспільства, в збереженні 
національної самобутності, а також провідної ролі 
вчителя в цих процесах має бути пріоритетами 
життєдіяльності будь-якої прогресивної держави.
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КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФАКТОР В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Аннотация
В статье осмысливается значение и место культуры в образовательном пространстве ВУЗа. Анализируются раз-
личные подходы к определению культурного образовательного пространства. Приводится обзор исследований, 
посвященных проблемам создания культурной среды в ВУЗе. Сделан вывод, что перспектива развития подрас-
тающего поколения, его социализация зависит от культурной компетентности и идентификации педагога. В статье 
также рассматриваются различные аспекты процесса формирования культурной идентификации студентов педа-
гогических университетов, определяются психолого-педагогические условия реализации этого процесса.
Ключевые слова: культура, идентификация, культурная идентификация, ценностные ориентации, культурная 
среда ВУЗа.
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CULTURAL IDENTIFICATION AS THE PRIMARY EDUCATIONAL FACTOR  
IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Summary
The article interpreted the meaning and the place of culture in the educational space of the University. The article 
considers different approaches to the definition of cultural educational space. Provides an overview of the studies on 
the creation of cultural environment in the University. It was concluded that the prospect of the development of the 
younger generation, his socialization depends on the cultural competence of the teacher. The article deals with the 
process cultural identity forming of students, defines the psychological and pedagogical conditions of this process.
Keywords: culture, identification, cultural identity, value orientations, cultural environment.
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ПРОБЛЕМА ЖІНОЧОЇ СУБ’ЄКТИВНОСТІ  
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ КЛАРІСЕ ЛІСПЕКТОР

Мартинюк В.А., Бузинська В.Є.
Буковинський державний фінансово-економічний університет

Вивчаються особливості гендерних теоретико-метологічних досліджень у педагогічному дискурсі. Аналізуються 
особливості прояву жіночої суб’єктивності у художньому дискурсі Кларісе Ліспектор. Встановлюються категоріальні 
ознаки, визначаються методологічні підходи до зображення жіночої суб’єктивності через призму чоловічого 
світосприйняття. 
Ключові слова: жіноча суб’єктивність, гендерна рівність, дискурсивний критерій, художній дискурс. 
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Постановка проблеми. Поява великої кіль-
кості гендерних теоретико-метологічних 

досліджень у царині освіти і виховання засвідчує, 
що «жіночі студії» (англ. – women’s studies, фр. – 
etudes feministes, нім. – feministische Studien, пол. – 
feminologia, португал. – estudos feministas) стали 
невід’ємною частиною сучасної української педаго-
гічної науки, підтвердивши інтеґративність нового 
дискурсу та перспективи його міждисциплінарности.

Фемінізм як суспільно-політичний рух та ідео-
логія вважається відносно новим поняттям у кон-
цептуальній системі індивідуума та суспільства. 
Теоретики фемінізму розглядають концептуально 
відмінні методологічні підходи до аналізу проблеми 
жіночої суб’єктивності та її відображення у сучас-
ній гендерній дискурсології. 

За визначенням науковців [9], фемінологія як 
наука про життєдіяльність жінки у суспільстві ві-
дображає об’єктивні закономірності її існування і 
служить основою гуманної діяльності. Втілюючи у 
життя принцип рівності між чоловіком і жінкою, 
фемінологія:

– увела категорію «гендерний вимір» у соціаль-
но-економічну історію; 

– запропонувала до розгляду такі теми, як «фе-
мінізація бідності», «фемінінність безробіття», «по-
літекономія домашньої праці», «історія жіночої 
домашньої праці», змусивши визнати категорію 
«стать» одним з структуротворчих економічних 
принципів;

– наполягла на особливому трактуванні теми 
«жіноча робота як неоплачувана праця» (наро-
дження дітей, їхнє виховання, праця з підтриман-
ня у будинку чистоти, приготування їжі, прання, 
прасування, догляду за хворими і немічними), яку 
раніше практично ігнорували;

– розпочала дослідження особливостей так зва-
них «жіночих професій» (виховательки, вчительки, 
гувернантки, кухарки, пралі, прасувальниці, пря-
дильниці, ткалі, медсестри, соціальної працівниці) 
у минулому і сьогоденні; 

– залучила до феміністського руху велику 
кількість жінок, особливо науковців. Вони принесли 
нові знання і сформований життєвий та науковий 
досвід, що дозволяє перетворювати категорію «при-
ватне» у «професійне», а потім – у «політичне»;

– поставила питання про гендерний підхід до 
наукового стилю досліджень – об’єктивістський, 
або «чоловічий», і емоційно-збагачений, тобто «жі-
ночий».

Власне, філософія гендеру сформувалася після 
публікації книжки Симони де Бовуар «Друга стать» 
(1949), у якій була сформульована теза: він – суб’єкт, 
абсолют, який має культурне, раціональне, боже-
ственне начало; вона – Інша, та, що несе природне, 
чуттєве, гріховне [2]. Ця успішна і по-справжньому 
революційна книжка була спробою видатної жінки 
з’ясувати свою суть і суспільне призначення. Ав-
торська концепція жіночої суб’єктивності збурила 
увагу мільйонів читачів, докорінно змінивши уяв-
лення про те, що жінки говорять і думають про 
себе. Ґрунтуючись на результатах опитування жі-
нок різного віку й різного соціального становища, 
майстерно синтезуючи дослідження жіночого тіла і 
психіки, а також економічної й історичної ролі жі-
нок, «Друга стать» стала переконливим, аргументо-
ваним документом, що засвідчує «інакшість» жінок.

Таким чином у фемінологію було внесено но-
вий дискурсивний критерій – «відмінність статі», 
що дозволило сформувати нову філософську кон-
струкцію суб’єктивності – спочатку жіночої, а по-
тім і гендерної. 


