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Проблеми гуманізації професійної освіти у філософській 

думці Німеччини ХХ століття 
 
Поняття "гуманізація професійної освіти" перебуває в єдності з по-

няттям гуманізму, що розглядається як сукупність поглядів, які передба-
чають визнання поваги, гідності і прав людини, її цінності як 
особистості. Гуманізм як ідеологія є системою поглядів, що сприяли 
розробці проблем індивідуальності, він збагатив досвід людства вічними 
і раціональними цінностями, такими як почуття відповідальності і дух 
ініціативи, повага до інших, переконанням в тому, що свобода для всіх є 
єдиною гарантією свободи кожного.  

К.Д.Ушинський писав про те, що ідеал гуманізму завжди має право 
бути на першому плані, але кожного разу і за кожних нових умов його 
слід відкривати і формувати заново. 

Вагомий внесок у розвиток філософії професійної освіти зробив 
німецький педагог Едуард Шпрангер (1882-1963 рр.). При розробці теорії 
професійної освіти він спирався на категорії "індивідуальність", 
"універсальність", "цілісність". Процес професійного навчання Шпрангер 
розглядав крізь призму положень педагогічних поглядів В.Гумбольдта 
(1767-1835 рр.) та положень німецького класицизму, завдяки чому 
філософія професійної освіти набуває гуманістичного підгрунтя. Одно-
часно крізь призму професійної педагогіки він розглядав завдання 
загальноосвітньої підготовки, завдяки чому остання набуває додаткових 
вимірів, пов’язаних з професійною освітою. На його думку, засвоєння 
основ знань сприяє пробудженню духовних сил, а завдяки взаємодії з 
оточуючим світом постає вибір, що іменується ним як внутрішня 
професія. Освітню підготовку, яку учень одержуватиме у подальшому 
навчанні, необхідно диференціювати відповідно до особистісних нахилів 
та дотримання категорії цілісності. Саме цю освітню підготовку, що 
здійснюється відповідно до особистісних нахилів та покликання, Шпран-
гер називає фазою професійної освіти. На його погляд, коли відбувається 
поєднання особистісного і професійного стрижня, що є постійним зав-
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данням самореалізації особистості, має місце загальноосвітня підготовка. 
На його думку, кожний ідеал освіти і виховання передбачає наявність та-
кого компоненту, як абсолютний обов’язок. Саме виховання почуття 
обов’язку кожного повинно сприяти об’єднанню індивідуальних і групо-
вих ідеалів або контролювати процес духовного виховання в суспільстві. 
Гуманістичні ідеали виховання Шпрангер розглядав з точки зору 
"корисності". На його думку, стабілізація суспільства передбачає 
орієнтацію на однобічність і соціальну залежність людини. У результаті 
оволодіння освітою передбачається формування тих умінь і навичок, які 
необхідні у виконанні конкретних виробничих завдань. З огляду на це 
головним виступає розвиток адаптивних якостей особистості, а в самій 
освіті відбувається зміщення акцентів на оволодіння уміннями. Одночас-
но, визнаючи обмеженість цілей освіти, які зорієнтовані лише на уміння, 
Шпрангер допускає синтез творчих і адаптивних якостей особистості. 

Сучасник Шпрангера Теодор Літт (1880-1962 рр.) вважав, що 
виховання в дусі ідеалів гуманізму в реальних життєвих ситуаціях 
виявляється безсилим. На його думку, виховання необхідно повернути у 
"світ речей і предметів". У цьому просторі Літта цікавить передусім 
інтерсуб’єктивна реальність, абстрактною формою якої є "діло". Саме 
"діло" стає основною рушійною силою особистості і суспільства, 
формою контакту індивіда з суспільним середовищем. Але "діло" 
перетворює особистість у простого функціонера. Він вважає, що там, де 
освіта підмінюється лише професійною підготовкою, неминучим є 
нівелювання особистості. Аналізуючи концепції освіти, що грунтуються 
на основі філософії прагматизму, Літт ставить питання, чи не куплена 
така діловитість занадто дорогою ціною – втратою людського в людині. 
Через те Літт вважає, що "діло" повинно бути близьким і зрозумілим 
індивіду, тому що абстрактне і анонімне "діло" закріплює однобічний 
розвиток, сприяє зникненню самобутнього і неповторного. Він виступає 
за збереження індивідуальності, що досягається на основі зв’язку 
виховання і освіти. 

Якщо американським філософам і педагогам початку ХХ століття 
належить лідерство у розробці прагматичної установки в педагогіці, то у 
розробці антропологізованих варіантів філософсько-педагогічних учень 
визнане лідерство належить німецьким теоретикам. Так, німецький 
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філософ Отто Больнов вважає, що формуючим потенціалам людини є 
емоційна сфера. Він звертає посилену увагу на значення настрою для 
людини. На його думку, ця категорія є показником цілісності життя. 
Настрій породжує переживання, які виступають у ролі праоформленння 
людини. Відомо, що категорія "настрій" привернула увагу представників 
літературної течії "Бурі і натиску" ("Sturm und Drang"), які вбачали в ньо-
му вихідну передумову і свідому життєву позицію для розвитку задатків 
і здібностей індивіда. Проблема "настрою" залишається актуальною і 
нині для кожного педагогічного процесу. Починаючи з 60-х років ХХ 
століття у філософсько-антропологічних доктринах відбулася переоцінка 
категорії "настрій": головним при цьому став критерій "корисності". Різні 
фо'f0ми настрою Больнов пропонує розглядати з точки зору їх здатності 
формувати такі чесноти, як загальна вдячність, довіра. У контексті по-
няття "настрій" досліджується також зміст таких понять, як "рідна 
домівка", "спільнота", "батьківщина" та підкреслюється їх роль у 
формуванні людини і спеціаліста-фахівця.  

Сучасні педагоги і філософи вважають, що нині виявилась 
необхідність у розробці більш гнучкої моделі формування людини у 
порівнянні з жорсткими схемами прагматизму і позитивізму. Створення 
такої моделі є можливим завдяки поєднанню прагматизму і позитивізму з 
екзистенціальною феноменологічною філософією. З цією метою 
філософи Заходу допустили розширення дослідницького горизонту і тео-
ретико-пізнавальних можливостей філософії виховання за рахунок 
взаємозбагачення ідеями різних філософських концепцій. Вони запропо-
нували нову філософську концепцію, у якій людина розглядається як 
"недостатньо досконала істота", через що її головною ознакою є 
відкритість світові. Саме ця ознака виступає фундаментальною 
передумовою для всієї багатогранної людської діяльності, включно 
загальноосвітнє навчання й професійну підготовку. Доцільність і 
необхідність навчання полягає у доповненні цієї недосконалості людини. 
Концепція недостатньо досконалої людини набуває характеру 
всезагальності і стає вихідним положенням для розробки новоїфілософії 
виховання.  

Стратегічна концепція соціального розвитку ФРН з середини 60-х 
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років спрямована на створення суспільства високої продуктивності 
праці, що грунтується на кооперації всіх суспільних класів і груп. У 
реалізації даної настанови вирішального значення набув новий характер 
навчання і виховання, що досягається завдяки впровадженню 
неавторитарних концепцій, серед яких слід назвати концепцію 
педагогічної взаємодії, співпраці, співтворчості. У цьому зв’язку 
педагогічна наука одержала державне замовлення – розробити і 
реалізувати на практиці концепцію "соціального научіння". Перед нав-
чально-виховними закладами постало завдання забезпечити оптимальний 
безконфліктний розвиток особистості, сформувати у неї уміння 
взаємодії, налагодження позитивних взаємовідносин у соціальній групі. 
Гносеологічне коріння цієї концепції слід відшукувати у дослідженні 
категорії спілкування, значущості емоційного і духовного в людині, мо-
рально і естетично досконалого відношення між людьми. 

Відомо, що на початку ХХ століття ідея спілкування стала важливою 
проблемою соціального життя і культури. У цей час вона виступила 
альтернативою ученню про класову боротьбу. Серед філософів, які 
зробили внесок у розвиток проблеми спілкування, а отже і педагогіки 
взаємодії, слід назвати М.Хайдеггера (1889-1996 рр.), К.Ясперса (1883-
1969 рр.), М.Бубера (1878-1965 рр.). Проблема порозуміння, відкритості, 
діалогу культур постають у Ясперса як життєва необхідність. 

Найбільш детально проблема спілкування розглядається у працях 
Бубера, одного з найбільших прибічників "діалогічного принципу". 
Бубер спирається на положення Л.Фейербаха про те, що людська 
сутність проявляється лише у спілкуванні, у єдності, яка спирається на 
реальні відмінності між "Я" і "Ти". Саме філософія спілкування виступає 
найбільш ефективним теоретичним обгрунтуванням і процесу 
професійного навчання. У результаті спілкування відбувається не просто 
обмін ідеями, думками, а перетворення стану кожного учасника в їх 
спільне надбання, спільний здобуток – досвід. Спілкування виступає у 
двох взаємопов’язаних формах: у формі повідомлення/передачі 
інформації, а також у формі прилучення, тобто залучення до співучасті у 
спільній діяльності. Завдяки спільній діяльності з’являється можливість 
засвоювати зміст досвіду, який не присутній у знанні однієї з сторін.  

 Розробка концепції професійного навчання у контексті категорій 
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спілкування і взаємодії допоможе розробити ефективніші підходи до 
його організації з огляду на індивідуальний підхід. Зокрема, у контексті 
поняття спілкування процес професійного навчання як передачі 
практичних умінь вимагає безпосереднього показу того, як необхідно 
діяти у певних обставинах. Слід мати на увазі, що цей процес (передачі 
практичних умінь) апелює не лише до усвідомлення, а й до наслідування. 
А це означає, що ефективне професійне навчання вимагає 
міжособистісного контакту вчителя і учня, який мусить грунтуватися та-
кож на відношенні рівноправних суб’єктів. Учитель повинен брати до 
уваги особистісні риси, установки, структуру здібностей і нахилів, харак-
тер, волю, активність учня. За таких умов учителя не можна замінити 
ніяким технічним пристроєм. 

Процес виховання, що здійснюється у контексті педагогіки 
спілкування, пов’язується з процесом духовного збагачення. За цих умов 
виховання є інструментом культури, що сприяє формуванню ціннісної 
свідомості індивіда, його світосприйманню і світогляду, ставленню до 
інших і до самого себе. У такому процесі виховання відбувається форму-
вання особистісної системи цінностей, яка не може бути сформована ні 
передачею інформації, ні прямою матеріальною взаємодією: систему 
цінностей можна сформувати на основі переживань, виробляти 
самостійно, а не сприймати готовими. Спілкування виступає стрижне-
вою, системостворюючою категорією комунікативної педагогіки. 

У комунікативній педагогіці перевага віддається активним методам 
навчання: дискусії, драматизації, обговоренню шкільних проблем, 
проблем середовища і суспільства, питанням моралі і етики. Основний 
методичний принцип комунікативної педагогіки – пошук ефективних 
методів у системі неформального спілкування. Вагомого значення в 
комунікативній педагогіці надається розробці підходів до культурного 
клімату освітньо-виховних закладів. Починаючи з 70-х років попередня 
культура навчально-виховних закладів поступово почала поступатися 
місцем новій культурі, пов’язаній передусім з новим стилем комунікації, 
що визначається не наказами, а переважно аргументацією, 
домовленістю, критичними зауваженнями. 

Зміна культурного клімату освітньо-виховного закладу 
розглядається німецькими педагогами як наслідок загальної зміни 
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суспільних цінностей. 
Отже, філософія професійної освіти як галузь педагогічних знань 

сприяла і сприяє осмисленню підготовки індивіда до перетворюючої 
діяльності, що реалізується у різних видах праці. Це осмислення 
відбувається установленням доцільності прищеплюваних теоретичних і 
практичних знань, умінь, а також якостей особистості, що узгоджуються 
між індивідуальними, соціальними і природними вимогами. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


