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The article analyzes self-work as a component of the educational process, which promotes the formation of a high degree of 
self-education by future educators, a creative attitude to professional activity; develops internal reserves for self-improvement, 
self-education. It was investigated that self-development includes self-knowledge, self-determination, creative self-realization 
and self-constructing of personality, self-design. It is indicated on the factors of effective organization of independent work of 
students in order to reach the future teachers constructive and creative. This is the highest level of autonomy in the performance 
of educational tasks. It is proved that effective independent work activates educational, research, creative, innovative, educa-
tional and practical activity of each student. It deepens its knowledge, skills, promotes the acquisition of general and profession-
al competencies determined by the educational (educational-professional, educational-scientific) program. Independent work 
has been classified by educators based on their characteristic features.

Particular attention is paid to the issue of academic culture, professional ethics in the training of specialists, future teachers, 
and in institutions of higher education.

It was emphasized on the necessity to adhere to academic integrity as scientific, scientific and pedagogical, pedagogical 
workers, and students of higher education. This article states that the moral and ethical values declared by the academic com-
munity are key in shaping the individuality of future educators as highly professional specialists able of self-education, mobility, 
creativity, creative self-development.

Key words: independent work of students, self-education, self-improvement, self-development of the personality of future 
teachers, efficiency of organization of independent work, students, scientific and pedagogical workers, academic integrity.
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СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФІЛОСОФСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Представлено результати дослідження теоретико-методологічного та освітньо-політичного аспектів розвитку 
відкритої освіти у вітчизняній освітній системі. Встановлено, що відкрита освіта являє собою складний, комплексний 
соціальний феномен, дослідження якого передбачає цілісне вивчення, систематизацію та класифікацію джерел у бага-
тьох галузях знань, що утворили протягом останніх десятиліть розвинений багатодисциплінарний та інтердисциплі-
нарний дискурс. До найбільш розвинених складових такого дискурсу належать дослідження у галузі філософії освіти, 
соціології освіти, освітньої політики, дидактики вищої школи, інформаційно-комунікаційних технологій, педагогічної 
інноватики, теорії організацій, порівняльної педагогіки тощо. Комплексний характер досліджуваної проблеми перед-
бачає системний розгляд зовнішніх та внутрішніх чинників її розвитку, освітньо-політичних процесів та нормативних 
документів, цілей, завдань, принципів, функцій, змісту, форм, методів, засобів, технологій, результатів, критеріїв та 
процедур оцінки якості тощо. Усе різноманіття наукових розвідок вітчизняних дослідників, об᾿єктом яких є відкрита 
освіта, ми об᾿єднали в кілька тематичних груп залежно від специфіки предмету, та виокремили такі аспекти розгляду, 
як теоретико-методологічний та освітньо-політичний. Належність нашого дослідження до галузі педагогічної компа-
ративістики, зумовлює звернення до джерел порівняльно-педагогічного характеру, у яких розглядаються окремі аспекти 
досліджуваного нами освітнього феномену. Доведено, що теоретико-методологічне обґрунтування відкритої освіти як 
нової освітньої парадигми будується у вітчизняній теорії освіти на фундаментальних засадах сучасних філософських 
концепцій, зокрема таких, як педагогічна синергетика, філософська гуманістика, теорія самоорганізації.

Ключові слова: відкрита освіта, синергетичний підхід, філософська гуманістика, особистісно орієнтоване навчання.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розкриття сутності сучасних інноваційних форм 
навчання. Розгляд теоретико-методологічного аспекту досліджуваної проблеми у розвідках вітчизняних нау-
ковців включає її філософське обґрунтування як інноваційної освітньої парадигми. Проблеми трансформації 
сучасної освітньої парадигми на засадах відкритості досліджують такі науковці, як В. Кремень (педагогічна 
синергетика), В. Пазенок (сучасна філософська гуманістика), А. Цикін (теорія самоорганізації) та ін.

Мета статті полягає в дослідження теоретико-методологічних та освітньо-політичних аспектах розвитку 
відкритої освіти у вітчизняній освітній системі.

Прихильник синергетичного підходу, або філософії нестабільності, видатний український філософ В. Кре-
мень вважає, що педагогічну синергетику можна означити як сферу педагогічного знання, яка ґрунтується 
на законах і закономірностях синергетики, тобто законах і закономірностях самоорганізації та саморозвитку 
педагогічної, освітньо-виховної системи. Педагогічна синергетика дає можливість по-новому підійти до роз-
роблення проблем розвитку педагогічних систем і педагогічного процесу, розглядаючи їх насамперед із позиції 
відкритості, співтворчості та орієнтації на саморозвиток [4].

Науковець зазначає, що сутність системи освіти, заснованої на принципах синергетики, випливає з від-
критості світу, процесів пізнання, навчання і виховання людини, тому вона і називається «відкритою». Дослі-
джувану систему освіти український філософ вважає відкритою та орієнтованою на саморозвиток, оскільки, 
по-перше, в ній постійно відбувається процес обміну інформацією (знаннями) між викладачем і студентом 
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(зворотний зв’язок), цілеспрямованого отримання інформації (під час освітнього процесу з’являються нові 
цілі, методи і засоби навчання). По-друге, змінюється зміст освіти, який повинен постійно відповідати системі 
знань та вмінь учня. По-третє, освітній інформаційний простір, що постійно розширюється, виводить систему 
зі стану стійкої рівноваги, роблячи останню нерівноважною [4]. 

В. Кремень підкреслює, що відкрита система освіти характеризується нелінійністю (знання та досвід 
поведінки не тільки нарощуються, а й виникають спонтанно, об’єктивно, непередбачувано завдяки процесам 
відкриття їх учнями); незавершеністю та відкритістю (інформація про знання повідомляється в неповному 
вигляді); суб’єктністю (знання належить тільки конкретному індивіду незалежно від рівня загальності зна-
ння); нестійкістю та нестабільністю (знання мінливі, перебувають, як і людина, в постійному розвитку, визна-
чають можливість розвитку особистості). 

Отже, синергетичний підхід вказує на те, що система освіти є здатною до самоорганізації, складною, від-
критою, нелінійною, здатна досягати стану нестійкості, володіти як джерелами так і стоками інформації.

Представник сучасної філософської гуманістики ‒ вітчизняний науковець В. Пазенок визначає, що особли-
вої уваги в контексті реформування освітньої практики заслуговує людина як складна система, що саморозви-
вається за внутрішніми й зовнішніми законами, завдяки відкритості освіти. Тому саме педагогіка, спроможна 
формувати гуманні та відкриті відносини в освітньому середовищі, визначати засоби формування світогляду й 
емоційних якостей, вивчати особистість, яка навчається [5]. 

Дослідник підкреслює, що бурхливий розвиток антропології, генетики, соціальної психології, педагогіки, полі-
тології й інших наук під впливом глобалізації екологічних і демографічних явищ у розвитку цивілізації і наукового 
прогресу зумовив перебіг процесу «олюднення» освіти в сучасних умовах: утвердження принципів нового, гло-
бального гуманізму; досягнення відкритості індивідуального особистісного розвитку й цілісності особистості, фор-
мування її комунікативності, прагнення духовності; гуманітаризації людського мислення й насичення його гумані-
тарними знаннями, плюралізації дослідницької свідомості на основі визнання різних способів осягнення істини; 
розгортання перманентної творчості, пов’язаної з розвитком такої ціннісної установки свідомості, яка орієнтує 
людину на осягнення буття, що розуміється як самовизначення, самоствердження, самореалізація [5].

Ще одним важливим аспектом філософського знання, значимим для аналізу досліджуваної проблеми, 
є теорія самоорганізації. Представник цієї течії ‒ український філософ В. Цикін зазначає, що формування 
сучасної освітньої парадигми пов’язано зі змінами, які відбулись в наших уявленнях про природу, процеси 
пізнання та розвиток людини. Характерною рисою сучасного етапу розвитку науки є універсальний (гло-
бальний) еволюціонізм, який поєднує ідеї еволюції з ідеями системного підходу і поширюється на всі сфери 
буття, налаштовуючи універсальний зв’язок між неживою, живою та соціальною матерією. Велику роль у 
ствердженні принципу універсального еволюціонізму зіграли три найважливіші концептуальні напрями у 
науці ХХ ст.: теорія нестаціонарного Всесвіту, синергетика, теорія біологічної еволюції та розвинена на її 
основі концепція біосфери та ноосфери. В цей період, зазначає філософ, закінчився перехід більшості фун-
даментальних наукових дисциплін до вивчення нового типу об’єктів ‒ систем, що самоорганізовуються та 
саморозвиваються [7].

Отже, теоретико-методологічне обґрунтування відкритої освіти як нової освітньої парадигми будується у 
вітчизняній теорії освіти на фундаментальних засадах сучасних філософських концепцій, зокрема таких, як 
педагогічна синергетика, філософська гуманістика, теорія самоорганізації.

Освітньо-політичний аспект розгляду проблеми відкритої освіти представлений дослідженнями таких 
українських науковців, як В. Ю. Биков, В. Гейць, А. Даниленко та Е. Лібанова, В. Кремень та В. Луговий, 
Б. Шуневич та інші.

Зокрема, провідний український фахівець у галузі інформатизації освіти В. Биков виокремлює широке коло 
чинників розвитку відкритої освіти, до яких, передусім, належать такі:

 – демократизація процесу здобуття освіти, а саме вільний вибір та рівний доступ до якісної освіти широ-
ких верств населення незалежно від їхнього соціального статусу, місця проживання, фізичних чи розумових 
можливостей;

 – гуманізація освіти; формування системного мислення; індивідуалізація навчання; технологізація куль-
туротворчого процесу; безперервність;

 – процеси інноваційного розвитку освіти, передусім змісту, стандартів, навчально-методичного забезпе-
чення, методів, засобів, ресурсів, технологій освіти та систем управління нею;

 – інформатизація освіти, що відповідає вимогам сучасного інформаційного суспільства й передбачає 
створення єдиного інформаційного освітнього простору на основі комп’ютерних технологій [1]. 

Поява зазначених чинників зумовлюється такими змінами в суспільстві, як: по-перше – поява нових вимог 
до освітнього рівня фахівців; по-друге – поява нових індивідуальних потреб студентів щодо їхнього особистіс-
ного розвитку та процесу отримання якісних знань; по-третє – поява в системі освіти нових можливостей щодо 
вдосконалення змісту й технологій навчання, що проявляються у глобальній інформатизації системи освіти, 
яка, відповідно, взаємодіє з іншими системами суспільства [1].

Чинники та тенденції розвитку інновацій у системі відкритої освіти стали предметом наукового інтересу 
Б. Шуневича. На його думку, розвиток відкритої освіти, спричинений політичними, економічними й соціокуль-
турними особливостями розвитку країни [7]. Регулювання політики відкритої освіти відбувається на держав-
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ному рівні з урахуванням освітніх вимог населення. В умовах стрімкого розвитку ІКТ та за підтримки політики 
уряду в освітній системі мають місце такі тенденції її розвитку:

1) поява відкритих, віртуальних і гібридних вищих навчальних закладів, що використовують засоби й 
методи відкритої освіти і створюють власні розробки віртуального навчального середовища. Їхня освітня полі-
тика регулюється державними законопроєктами з урахуванням можливостей навчальних закладів та потреб 
конкретного регіону;

2) створення відкритих дистанційних курсів для вивчення наук (економічних, соціальних, комп’ютерних), 
які найбільш затребувані населенням країни; 

3) відкрите надання результатів оцінювання студентів (для отримання відповідної акредитації) різним комі-
сіям та асоціаціям;

4) упровадження курсів підготовки викладачів для роботи у відкритому навчальному середовищі;
5) надання навчальним закладам фінансової допомоги державою, інколи це можуть бути кошти студентів 

від плати за навчання та гранти .
Освітньо-політичні підходи до вирішення проблеми запровадження інноваційної освітньої парадигми роз-

глянуто в розвідках В. Гейця, А. Даниленка та Е. Лібанової. Науковці зазначають, що в умовах інноваційно-тех-
нологічного розвитку суспільства рушійною силою стають знання, тому формування професійного потенціалу 
людини, яке забезпечує система освіти, повинно реалізуватися в умовах інноваційної освіти. Для успішної 
реалізації інноваційного розвитку системи освіти науковці вважають за необхідне здійснити низку кроків:

1. Розбудова інноваційної системи освіти з акцентом на особистнісно орієнтоване навчання, що сприятиме 
розвиткові освіти протягом життя. Для реалізації цього завдання потрібні певні умови: відповідність вітчизняної  
освіти європейським стандартам, надання більшої автономії університетам, налагодження взаємодії між уні-
верситетським та галузевим секторами науки для розробки й імплементації дослідницьких проєктів чи про-
грам, забезпечення якісної професійної підготовки працівників освіти, упровадження сучасних ІКТ в організа-
цію процесу навчання, залучення іноземних студентів до вітчизняних вишів та створення умов для заохочення 
до навчання талановитої молоді у вигляді стипендіальних фондів.

2. Відповідність процесу підготовки професійних освітніх кадрів сучасному інноваційному розвиткові сус-
пільства. Спираючись на завдання програми «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», науковці 
погоджуються, що успішна реалізація соціального, особистісного та професійного розвитку суспільства мож-
лива на основі інноваційного розвитку систем освіти. 

3. Підвищення інноваційної активності населення. Велика увага приділяється розвиткові системи освіти 
протягом життя, яка сприяє успішній реалізації практики безперервної освіти. Важливою умовою для імпле-
ментації останньої є використання засобів відкритої освіти, а саме дистанційних. Серед заходів ефективного 
підвищення інноваційної активності населення найголовнішим є стимулювання поширення дистанційних 
форм навчання, підвищення гнучкості дистанційних навчальних програм з урахуванням особистісного під-
ходу до тих, хто навчається [2; 3].

Висновки. Отже, аналіз і систематизація робіт українських науковців, присвячених теоретико-методоло-
гічному та освітньо-політичному аспектам розвитку відкритої освіти дали змогу дійти висновку, що визна-
чені науковцями чинники та шляхи розвитку цього феномена мають комплексний характер та зумовлені як 
освітньо-політичними й соціокультурними потребами суспільства, так і його економічними та технологічними 
можливостями.
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Gubina O. Yu. The state of development of the problem of open education through the prism of philosophical research
The article presents the results of the study of theoretical and methodological and educational and political aspects of the 

development of open education in the domestic educational system. It established that open education is a complex, complex 
social phenomenon, the study of which involves a coherent study, systematization and classification of sources in many areas 
of knowledge, which has created a multidisciplinary and interdisciplinary discourse over the past decades. The most developed 
components of such a discourse include research in the field of philosophy of education, sociology of education, educational 
policy, didactics of higher education, information and communication technologies, pedagogical innovations, the theory of 
organizations, comparative pedagogy, etc. The complex nature of the problem under investigation involves systematic consider-
ation of external and internal factors of its development, educational and political processes and normative documents, goals, 
tasks, principles, functions, content, forms, methods, means, technologies, results, criteria and procedures for assessing quality, 
etc. We have united all the variety of scientific researches of domestic researchers, the object of which is open education, into 
several thematic groups depending on the specifics of the subject, and singled out such aspects of consideration as theoreti-
cal-methodological, educational and political. The affiliation of our research to the field of comparative pedagogy leads to an 
appeal to sources of comparative-pedagogical character, which consider certain aspects of the educational phenomenon under 
study. It is proved that theoretical and methodological substantiation of open education as a new educational paradigm is being 
built in the national theory of education on the fundamental principles of contemporary philosophical concepts, in particular 
such as pedagogical synergetics, philosophical humanism, self-organization theory.

Key words: open education, synergetic approach, philosophical humanistic, personally oriented learning.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ХАТХА-ЙОГИ 
З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Дослідження присвячене виявленню особливостей практики хатха-йоги на заняттях дітей молодшого шкільного віку 
з фізичної культури. Шкільний вік вважається найбільш важливим періодом у процесі формування особистості. Саме в 
цьому віці закладається і зміцнюється фундамент здоров’я та розвитку фізичних якостей, необхідних для ефективної 
участі в різних формах рухової активності. Рухова активність дітей є одночасно і умовою, і стимулюючим факто-
ром розвитку інтелектуальної, соціальної, психологічної та інших сфер життєдіяльності дитини. Хатха-йога, як засіб 
для розвитку, зміцнення і підтримки фізичних і психічних властивостей людського організму, може вирішити багато 
проблем, пов’язаних зі станом здоров’я сучасних дітей. Доцільно використовуючи досвід і творчо підходячи до занять, 
можна досягти значного поліпшення здоров’я дітей молодшого шкільного віку та зробити різноманітними їх заняття 
з фізичної культури. Йога для дітей являє собою комплекс занять на основі хатха-йоги, яка створює всі умови для гар-
монійного з фізичного та психічного боку росту і розвитку дитячого організму. За рекомендаціями автора на першому 
етапі асани (фізичні вправи) виконуються тільки на рівні фізичного тіла, з контролем дихання. На другому етапі – слід 
додавати концентрацію уваги на області тіла, енергетичних центрів (в залежності від рівня підготовки). Під час прак-
тики хатха-йоги дитина отримує навички управління своїм тілом, деякими фізіологічними та психічними процесами, 
які в ньому відбуваються. Закріплюючи у свідомості дітей загальнолюдські цінності, розвиваючи їх фізичні та емоцій-
но-вольові якості, практика хатха-йоги допомагає дитині стати гармонійно розвиненою, творчою особистістю. Тому 
автор пропонує практику хатха-йоги розглядати як засіб виховання і необхідне доповнення до загальної освіти.

Ключові слова: молодший шкільний вік, йога, хатха-йога, фізична культура, хатха-йога для дітей, фізичне 
виховання, розвиток дитини, формування особистості, вікові особливості дитячого організму.

У фізичному вихованні школярів велика увага приділяється нетрадиційним оздоровчим системам, що 
дає змогу домогтися гарних результатів зі збереження і зміцнення здоров’я. Шкільний вік вважається най-
більш важливим періодом у процесі формування особистості. Саме в цьому віці закладається і зміцнюється 
фундамент здоров’я та розвитку фізичних якостей, необхідних для ефективної участі в різних формах рухо-
вої активності. Рухова активність дітей є одночасно і умовою, і стимулюючим фактором розвитку інтелекту-
альної, соціальної, психологічної та інших сфер життєдіяльності дитини [2].

Хатха-йога як засіб для розвитку, зміцнення і підтримки фізичних і психічних властивостей людського 
організму, може вирішити багато проблем, пов’язаних зі станом здоров’я сучасних дітей. Доцільно викорис-
товуючи досвід і творчо підходячи до занять можна досягти значного поліпшення здоров’я дітей молодшого 
шкільного віку та зробити різноманітними їх заняття з фізичної культури [4].

Метою статті є на основі власних спостережень автора та аналізу науково-методичної літератури вия-
вити особливості практики хатха-йоги на заняттях дітей молодшого шкільного віку з фізичної культури.

Молодший шкільний вік – це такий етап розвитку дитини, який відповідає періоду навчання у початковій 
школі. Охоплює дітей з 6–7 років, в залежності від термінів навчання, до 10–11 років. У цей період збільшу-
ється довжина тіла і починають проявлятися індивідуальні типологічні конституційні особливості будови тіла.


