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Культурологічний підхід до процесу становлення творчої 

особистості полягає в тому, що досягнення світової культури виступають 

як засоби самоствердження, як способи реалізації потреби в творчому 

самовираженні, представленні своїх особистісних властивостей і 

цінностей. Поняття культура вживається сьогодні в безлічі значень, 

проте є загальні позиції, які присутні в кожному з численних її 

визначень. Теоретики вважають, що поняття культура має включає перш 

за все не теорію, не модель, що дозволяє поступально рухатися до 

правильного пояснення людських феноменів, а таке теоретичне поле для 

тлумачень теорій, моделей, яке попереджає неадекватний редукціонізм 

(від лат. reductio – повернення, приведення назад) або тільки до 

матеріальних, або тільки до ідеальних феноменів.  

Значний доробок у цьому плані має західна філософська та 

культурологічна думка, представлена працями М. Вебера, В. 

Віндельбанда, М. Гартмана, Е. Гусерля, Г. Зіммеля, А. Швейцера, А. 

Тойнбі, К. Ясперса та ін. У вітчизняному науковому просторі до цього 

питання звертались такі видатні вчені, як М. Драгоманов, А. Макаренко, 

І. Огієнко, О. Потебня, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлинський, І. 

Франко, Л. Українка, К. Ушинський та ін. В наш час проблема культури 

знайшла глибоке теоретичне висвітлення в працях І. Беха, М. Бровка, Л. 

Губерського, І. Зязюна, В. Кременя, М. Михальченка, І. Надольного, В. 

Огнев’юка, О. Савченко та ін. Ці науковці створили теоретичні 
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передумови для постановки й розробки проблеми культурологічного 

підходу в освіті. 

На посиленні зв’язку між культурою й освітою наголошують 

науковці С. Гессен, Є. Бондаревська, І. Зязюн, Н. Бордовська, С. 

Гончаренко, О. Отич, О. Рудницька, у працях яких взаємозв’язок освіти і 

культури виявляється через людину, яка є системноєднальною ланкою 

культурно-освітньої системи. Культурологічний підхід, який забезпечує 

панорамний багатовимірний погляд і полісистемне пояснення сутності 

культурних проблем, цінностей та компонентів сучасної освіти. 

Культура – це завжди результат творчості з усіма характеристиками 

творчого акту, оскільки вона завжди розрахована на адресата, на діалог. 

Ось чому її «засвоєння» є процес особистісного відкриття, створення 

світу культури в самому собі, співпереживання і співтворчість, де кожен 

новознайдений елемент культури не перекреслює попередніх пластів. 

Одним з основоположників культурології є німецький філософ Й.Ґ. 

Гердер визначив культуру як «рівень людяності» і «друге народження 

людини», оскільки тільки в процесі освіти, виховання і саморозвитку 

людина залучається до культурних цінностей, стає представником тієї 

або іншої культури [1]. Культурологічний підхід до процесу становлення 

творчої особистості означає, що суб’єкт творчої діяльності повинен 

орієнтуватися на самоствердження істинних людських начал і якостей. 

Культурологічний підхід до становлення творчої особистості 

передбачає опанування культурою діяльності, культурою мислення, 

культурою спілкування, естетико-художньою культурою, в процесі 

опанування у особистості розвивається здатність до безперервної 

самоосвіти, самовиховання, саморозвитку, оскільки при цьому людина 

глибше пізнає себе, вона самовизначається, більш ефективно управляє 

собою, людина орієнтована на безперервний саморозвиток, прагне до 

творчої самореалізації в будь-яких видах діяльності. Розглядаючи 

культурологічний підхід як методологічну основу процесу становлення 

творчої особистості у процесі професійної підготовки, слід виділити 

культуру масову, загальнолюдську і індивідуальну. 

Масова культура визначається громадськими інститутами, що 

потребують різнобічно розвиненої особистості, як носія і виразника 

масової культури. Вона є системою культурних цінностей, що зовні 

визначаються: знаннями і навичками, нормами соціальних стосунків. 

Загальнолюдська культура охоплює весь простір людського досвіду, 

накопиченого за всю історію існування людської цивілізації. Освоєння 

загальнолюдською культурою припускає оволодіння лише тою її 

частиною, яка викликає у індивідуума особливе особистісне відношення. 

Особистість вибирає собі цінності в контексті культурних 

загальнолюдських цінностей згідно з творчими потребами і особистою 

ситуацією розвитку. Загальнолюдська культура як джерело виховання 
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визначає його характер, цілі і зміст, оскільки виховання як елемент 

культури має усі основні ознаки національної культури, його зміст 

детермінований культурою конкретного народу і суспільства.  

Індивідуальна культура – це внутрішній світ особистості, що 

відкриває широкі можливості для самоудосконалення і самореалізації, 

вона складається на основі самосвідомості, створюється в процесі 

здобуття людиною інтелектуального і творчого досвіду, розвивається 

через участь в різних формах соціальної діяльності. Індивідуальна 

культура реалізує свою функцію творчого розвитку особистості тільки у 

тому випадку, якщо вона активізує, спонукає особистість до творчої 

діяльності. Індивідуальна культура породжується кожною окремою 

особистістю, з якою взаємодіє суб’єкт виховання. Чим різноманітніше і 

продуктивно-значуща для особистості діяльність, тим ефективніше 

відбувається становлення її індивідуальної культури. В зв’язку з цим 

самовизначення особистості у світовій культурі, її залучення до 

національно-культурних традицій, збагачених загальнолюдським 

змістом, і вироблення на цій основі ціннісних орієнтації – одна з 

основних проблем професійної підготовки. 

Культура суспільства і культура кожної окремої особистості 

створюють те насичене соціокультурне середовище, яке живить 

особистість і створює умови для її самореалізації. В процесі виховання 

відбувається опанування культурою суспільства, її духовними 

цінностями, їх інтеріоризація (від лат. іnterior – внутрішній) – 

формування розумових дій і внутрішнього плану свідомості через 

засвоєння індивідуумом зовнішніх дій з предметами і соціальних форм 

спілкування, а також екстеріоризація, (фр. еxteriorisation – виявлення, 

прояв; від лат. еxterior – зовнішній) – процес, в результаті якого 

внутрішнє психічне життя людини отримує зовні виражену (знакову і 

соціальну) форму свого існування. Тому говорять не лише про засвоєння 

культури, але й про її освоєння – активне збагачення її кожним суб’єктом 

виховання, оскільки виховання розвиває культуру особистості. 

У процесі становлення особисті формується її базова культура, зміст 

якої складається з культури життєвого самовизначення, інтелектуальної і 

фізичної культури, культури спілкування і культури сімейних стосунків, 

економічної, політичної (демократичною), правової, екологічної, 

художньої культури, культури праці тощо. Базова культура, таким 

чином, включає як елементи культури тих стосунків, в які вступає 

людина в процесі свого життя.  

Розглянуте вище показує, що завданнями культурологічного підходу 

до процесу становлення творчої особистості у процесі професійної 

підготовки є не лише збереження, трансляція, відтворення і розвиток 

культури, але і створення засобами культури умов для: саморозвитку 

творчої індивідуальності людини; оволодіння нею культурними 
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цінностями, необхідними для досягнення творчої активності; розвитку 

творчих сил, здібностей і умінь особистості; забезпечення можливостей 

творчого зростання і самореалізації. 

 

Список використаних джерел: 
1. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. – 

М. : Наука, 1977. – (Серия «Памятники исторической мысли»). – 705 с.  

2. Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник: пер. с англ. и нем./ В. 

Франкл / общ.ред. Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонттьева. – М.: Прогресс, 1990. – 

С.284-334.- 368 с. 

 

 

 

Михальчук О.О. 

к.п.н., старший викладач, 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

 

СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У ПОЛЬЩІ 

 

 

Процес навчання людини завжди цікавив представників різних наук. 

Філософи, психологи й педагоги намагалися зрозуміти його сутність  

і відшукати відповіді на актуальні запитання. Проблеми були 

актуалізовані після поширення концепції, згідно з якою людина повинна 

розвиватися впродовж усього життя. 

У Польщі освіта дорослих як невід’ємна частина життєвої 

активності почала набувати великого значення. Від педагогів очікують 

відповідей на запитання, як зробити навчання не тільки ефективним, але 

й приємним [2, c. 48]. Організація ефективного процесу навчання 

дорослих потребує передовсім пізнання факторів, від яких залежить 

специфіка навчання загалом, а також осмислення властивостей і функцій 

y процесі навчання.  

У роботах польських учених головне значення для процесу навчання 

мають три підходи: біхевіоральний, когнітивний та гуманістичний  

[2, c. 85-95]. 

Біхевіоральний підхід ґрунтований на інструментальній 

зумовленості, це найпростіша форма навчання нової поведінки. 

Застосовуючи його y сфері освіти, слід пам’ятати, що він полягає y 

створенні асоціацій між бажаною поведінкою та нагородою. Це, згідно з 

теорією, збільшує вірогідність виникнення такої поведінки наступного 

разу. Багаторазова нагорода сприяє формуванню постійної навички. 

Варто пам’ятати, що набутий таким чином спосіб поведінки здебільшого 


