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С.Ф. Клепко  
СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: У ПОШУКАХ НООСФЕРНИХ ІДЕАЛІВ 
Доводиться, що ми можемо в найкращому разі спостерігати ембріони ноосфери, 

тому створення ноосферних шкіл і педагогічна ноосферологія як розгорнута експліка-
ція ноосферної пізнавальної моделі щодо освіти повинна кваліфікуватися як специфічна 
споглядальна практика, перетворення якої у реальні і ефективні освітні системи вимагає 
ще значної роботи освітнього наукового співтовариства, зокрема у формі форсайта. 

Ключові слова: метафора школи, ноосфера, ноосферна освіта, споглядальна практика 
 
С.Ф. Клепко  
СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: В ПОИСКАХ НООСФЕРНЫХ 
ИДЕАЛОВ 
Доказывается, что мы можем в лучшем случае наблюдать эмбрионы ноосферы, 

поэтому создание ноосферных школ и педагогическая ноосферология как развернутая 
экспликация ноосферной познавательной модели по отношению к образованию должна 
квалифицироваться как специфическая созерцательная практика, преобразование которой в 
реальные и эффективные образовательные системы требует еще значительной 
работы образовательного научного сообщества, в частности в форме Форсайта. 

Ключевые слова: метафора школы, ноосфера, ноосферное образование, созерца-
тельная практика 

 
S. Klepko  
MODERN PHILOSOPHY OF EDUCATION: IN SEARCH OF NOOSPHERE IDEALS 
We prove that we can at best observe noosphere embryos, so creating of noosphere 

schools and educational noosferology as detailed explication of noosphere cognitive model on 
education should be treated as a specific contemplative practice, which convert into real and 
effective educational system requires a fairly large educational work of the scientific 
community in particular in the form of Forsyth. 

Keywords: metaphor schools, noosphere, Noospheric education, contemplative practices. 
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ЧИ ЗАВЖДИ ВАРТО ІНТЕГРУВАТИ ОСВІТУ? 

 
Сьогодні, коли освіту охопили модні процеси компетентизації, курри-

кулумізаціїї, модернізації і менеджментизації, такі рідні терміни як 
«диференціація» і «інтеграція», що ще недавно здавалися надто 
складними, незаслужено відійшли на задній план. А тим часом, мабуть, 
зарано викидати на смітник педагогічні дисертації, присвячені цим 
важливим поняттям. Сьогодні, коли найуразливіше місце більшості 
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концепцій неперервної освіти – труднощі переходів від одного етапу 
освіти до наступного, дослідження інтеграційних і диференційних 
процесів в освіті нам дуже можуть допомогти. Незважаючи на те, що сотні 
статей присвячені питанням наступності і плавного переходу дітей з 
дошкільного дитинства в шкільне, з початкової школи в основну і т.д., 
питання психологічної травматизації дітей при переході від одного етапу 
освіти до наступного, на жаль, так і не вирішено. На наш погляд, більшість 
труднощів виникають через те, що організація освітнього процесу погано 
ув'язана зі знаннями психології провідних видів діяльності, а також через 
крайності, зв'язані з інтеграцією і диференціацією освіти. 

Якщо заглянути в нові педагогічні словники, то з деяким здивуванням 
виявляєш, що статті про диференціацію освіти в них є, а статті по 
інтеграцію  відсутні. І це, мабуть, цілком відповідає сьогоднішньому стану 
справ у системі освіти. Як точно помітив відомий полтавський психолог 
В.Ф. Моргун, «сьогоднішня педагогіка і школа переживають своєрідний 
бум диференціації освіти. Учнів диференціюють по здібностях, зміст 
освіти розбивають на все більше число дисциплін, методи класифікують на 
групові й індивідуальні, навчально-виховні установи розділяють на елітар-
ні і звичайні і т.д.» [3]. Разом з тим, ряд нововведень, зв'язаних з модер-
нізацією освіти, зокрема, перехід на профільне навчання, породжують 
недостачу навчального часу, що змушує вчителів поєднувати теми, 
укрупнювати одиниці знань, одним словом інтегрувати зміст освіти, 
форми і методи навчання. 

Дискусія між прихильниками варіативності освіти і прихильниками 
єдиних твердих освітніх стандартів, на наш погляд, не втратила актуаль-
ності. Перші дорікають других у консерватизмі, другі перших – у розвалі 
системи освіти. А тим часом В.Ф. Моргун стверджує, що зустрічні процеси 
інтеграції і диференціації в освіті взаємно доповнюють один одного, бо 
вони двоєдині. Це явище він назвав  «інтедифією (від інтеграція і 
диференціація) освіти». Це поняття він визначає так: «Інтедифія освіти – 
це пульсуючий взаємоперехід між інтеграцією і диференціацією освіти, 
методів навчання і виховання, навчально-виховних установ, що обумовлю-
ється як потребами і можливостями суспільства так і здібностями й 
інтересами особистості» [3]. Автор стверджує, що інтедифія властива не 
тільки лише освіті, але, у першу чергу, науковому пізнанню. Він відзначає 
універсальність поняття інтедифії для різних галузей знання: метафізики, 
філософії, логіки, соціології, психології, педології, педагогіки. Він показує, 
що інтедифія властива процесу розвитку інтелекту в онтогенезі.  

Продовжуючи почате в 1980-х роках дослідження проблеми 
періодизації особистості, В.Ф. Моргун на підставі своєї концепції створив 
власну модель періодизації розвитку людини протягом усього життя, яка 
була вперше опублікована в квітні 1995 року (табл. 1) [6]. 

У середині 90-х років з'являється тепер відома і в Україні періодизація 
розвитку особистості В.І. Слободчикова [9]. Різночитань в інтерпретації 
кризових і стабільних періодів життя людини між В.Ф. Моргуном і В.І. 
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Слободчиковим ми знаходимо небагато, але підходи двох дослідників 
принципово різні, як різні і таблиці, що передають періодизацію. Так, в 
основі розподілу життя людини на періоди В.Ф. Моргун – часові орієнтації 
і змістовні спрямованості, а у В.І. Слободчикова  – «базисні спільності, або 
ступіні розвитку суб'єктності» [7]. Відповідно у В.І. Слободчикова життя 
людини поділене на п'ять періодів-ступенів (табл. 2) [8] (таблицю 
В.І. Слободчикова ми приводимо російською мовою в зв'язку із 
специфічною термінологією автора, переклад якої може змінити зміст): 

 
Таблиця 1  

Схематичне зображення багатомірної періодизації розвитку особистості  
(за В.Ф. Моргуном) 

 
Таблиця 2  

Схема періодизації розвитку людини в онтогенезі (по В.І. Слободчикову) 
Матрица возрастов 

Период становления 
со=бытийности 

Период реализации 
со=бытийности 

Ступени 
развития 

субъективности 
кризисы 
рождения 

стадии 
принятия 

кризисы развития стадии 
освоения 

Оживление Родовой кризис Новорожден-
ность 

Кризис 
новорожденности 

Младенчество

 (-2) - 3 мес. 0,5 - 4 мес. 3,5 - 7 мес. 6 - 12 мес. 
Одушевление Кризис 

младенчества 
Раннее детство Кризис раннего 

детства 
Дошкольное 
детство 

 11 -18 мес. 1 г. 3 мес. - 3 г. 2,5  - 3,5 г. 3 - 6,5 лет 
Персонализация Кризис детства Отрочество Кризис 

отрочества 
Юность 

 5,5 - 7,5 лет 7 - 11,5 лет 11 - 14 лет 13,5 - 18 лет 
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Индивиду-
ализация 

Кризис юности Молодость Кризис 
молодости 

Взрослость 

 17 - 21 год 19 - 28 лет 27 - 33 года 32 - 42 года 
Универсали-

зация 
Кризис 

взрослости 
Зрелость Кризис зрелости Старость 

 39 - 45 лет 44 - 60 лет  55 - 65 лет 62 - ... года 
 Кризис 

индивидуальной 
жизни 

   

 
Зіставлення двох варіантів періодизації (а створені вони незалежно 

друг від друга, «завдяки» наявності державних кордонів між Росією й 
Україною, що різко знизили рівень наукових зв'язків між науковими 
школами) приводить до думки про те, що це різної грані одного підходу. 
На процес онтогенезу людини кожен учений дивився різними очима і 
таблиці вони побудували на різних підставах. Спробуємо їх звести 
воєдино, побудувавши «стрічку життя» від народження до смерті, 
зрозуміло без дотримання часового масштабу. 

Таблиця 3 
Зіставлення періодизацій розвитку людини в онтогенезі В.Ф. Моргуна і 

В.І. Слободчикова 

 

Різночитання, як видно, стосуються тільки першого року життя 
людини. 

При зіставленні таблиць чітко видно процес чергування критичних і 
стабільних стадій розвитку людини. Перш ніж зіставити це чергування з 
пульсацією інтедиффії, розглянемо чергування видів діяльності дитини в 
різному віці, приведене в роботах Д.Б. Ельконіна. Спираючи на навчання 
Л.С. Виготського й О.М. Леонтьєва, Д.Б. Ельконін сформулював «гіпотезу 
про періодичність процесів психічного розвитку, яка полягає в 
закономірно повторюваній зміні одних періодів іншими» [10]. Відповідно 
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до цієї гіпотези види ведучої діяльності дитини поділяються на дві групи: 
а) перша група - види діяльності, що розвивають мотиваційно-потребнісну 
сферу; б) друга група – види діяльності, що формують інтелектуально-
пізнавальні сили дітей і їхні операційно-технічні можливості. «Якщо 
розташувати ці види діяльності в послідовності, виходить наступний ряд: 

 

безпосередньо-емоційне спілкування — перша група; 
предметно-маніпулятивна діяльність — друга група; 
рольова гра — перша група; 
навчальна діяльність — друга група; 
інтимно-особистісне спілкування — перша група; 
учбово-професійна діяльність — друга група». 

 

Відповідно цьому рядові Д.Б. Ельконін приводить схему 
періодичності домінування видів діяльності різних груп [10]: 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фази I II I II I II I II I II I II 

Періоди Вік 
немовляти 

Раннє 
дитинсво Дошкільне Молодше 

шкільне Молодший Старший 

Эпохи Раннє дитинство дитинство вік підлітка 
 

розвиток мотиваційно-потрбнісної сфери 
 
розвиток операційно-технічних  можливостей  

Мал. 1. Періодичність домінування видів діяльності (по Д.Б. Ельконіну) 
 

На наш погляд, це чергування повинне відповідати пульсації 
інтедиффії, причому періоду кризи повинен відповідати період інтеграції 
(перша група видів діяльності), а періоду стабільності – період 
диференціації (друга група видів діяльності). Це пояснюється тим, що 
криза особистості є стан дезінтеграції системи відносин особистості, її 
внутрішнього світу. Криза – це дисгармонія, дискомфорт, порушення 
цілісності особистості. А значить, на цю стадію внутрішньої незібраності, 
неуважності (диссипації) ні в якому разі не можна накладати процеси 
диференціації освіти особистості, тому що нецілісність диференціації буде 
резонувати з диссипацією особистості, тим самим, збільшуючи стан кризи. 
На кризові етапи повинні накладатися фази інтеграції в освіті. У цьому 

 51

випадку інтеграція буде виконувати компенсаторні функції у відношенні 
кризових явищ особистості. 

Таким чином, ми вважаємо вірним те, що чергування кризових і 
стабільних етапів розвитку особистості в онтогенезі повинне 
знаходитися в протилежній фазі чергуванню етапів диференціації й 
інтеграції освіти 

 

інтеграція диференціація 
 
 
 
 
 
 
 

інтеграція диференціація 
 
 
 

t
 
 
 

криза стабільність криза стабільність 
  

 
Мал. 2. Співвідношення етапів освіти й етапів розвитку людини 

 
Думаємо, що це чергування відповідає розподілові на ступіні в області 

освіти, запропоноване С.Й. Гессеном: «Епізодичний курс, систематичні і 
науковий, або університетський, – ці три ступіні представляються 
природними ступінями навчання, що розрізняються між собою не обсягом 
і кількістю матеріалу, але самим способом і задачею викладання» [1]. 

Кожному етапові будь-якої системи неперервної освіти повинні 
відповідати не тільки лише визначені освітні програми, але і своя фаза 
інтедиффії. І в першу чергу це стосується змісту освіти. 

Таблиця 4 
Відповідність фаз інтедиффії етапам неперервної освіти 

 
Етап  неперервної 

освіти 
Фаза 

інтедифії  

Заключні курси 
вищої школи 
(підготовка 
фахівця) 

диференціація Вузька спеціалізація 

Початкові курси 
вищої школи 
(підготовка 
бакалавра) 

інтеграція 
Освоєння загальнокультурних, 
загальноосвітніх курсів, основи 

спеціальністі 

Середня (повна) 
школа диференціація Деталізація системних основ шкільних 

курсів 

Основна школа інтеграція Освоєння цілісних системних основ 
шкільних курсів 
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Початкова школа диференціація

Одержання епізодичних (фраг-
ментарних) знань і відпрацьовування 
технологічних навичок читання, 

письма, рахунку 

Дошкільна освіта інтеграція Збагнення цілісного образа 
навколишнього світу 

 

Об'єднаємо усі вищенаведені знання в єдину зведену таблицю:  
Таблиця 5 

Схема відповідності фаз інтедифії ступеням розвитку в онтогенезі і 
стадіям розвитку інтелекту на різних етапах системи неперервного освіти 

 

 
 

Думаємо, що відповідність періодичних процесів, приведених різними 
авторами в різних дослідженнях, невипадкова.  Періодичні чергування 
процесів інтеграції і диференціації в освітньому процесі – це 
природовідповідна закономірність, що має психолого-педагогічне 
обґрунтування. Що стосується поняття інтедифії, ризикнемо припустити, 
що, незважаючи на усю свою екзотичність, цей термін упевнено займе своє 
місце в психолого-педагогічному тезаурусі.  

Що стосується форм інтеграції і диференціації освіти, то про це варто 
писати окремо і, мабуть, дуже докладно, а поки що відішлемо читача до 
фундаментальної статті В.Ф. Моргуна [2], яка і спонукала нас написати 
цей дещо незвичний текст.  

А поки що хотілося б нагадати вчителям, батькам і взагалі дорослим 
про те, що коли людина (а тим більше дитина) знаходиться в стані кризи, 
спробуйте гармонізувати її життя, а не нашаровуйте на кризу додаткові 
конфлікти. Це не корисно. Не робіть чорну смугу ще чорнішою... 
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А. О. Остапенко  
ЧИ ЗАВЖДИ ВАРТО ІНТЕГРУВАТИ ОСВІТУ? 
Стаття присвячена проблемам інтеграції та диференціації освіти в навчальний 

процес. Доведено, що чергування кризових і стабільних етапів розвитку особистості в 
онтогенезі повинно знаходитися в протилежній фазі чергуванню етапів диференціації 
й інтеграції освіти. 

Ключові слова: інтеграція, диференціація,чергування кризових і стабільних етапів 
розвитку. 

 
А. О. Остапенко  
ВСЕГДА ЛИ СТОИТ ИНТЕГРИРОВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ? 
Статья посвящена проблемам интеграции и дифференциации образования в учебный 

процесс. Доказано, что дежурство кризисных и стабильных этапов развития личности 
в онтогенезе должно находиться в противоположной фазе чередование этапов 
дифференциации и интеграции образования. 

Ключевые слова: интеграция, дифференциация, чередование  кризисных и 
стабильных етапов развития. 

 
A. O. Ostapenko  
IS IT ALWAYS WORTH TO INTEGRATE EDUCATION? 
The article deals with the problems of integration and differentiation of education in an 

educational process. It is proved that a duty of the stages of crises and stable of development of 
personality in ontogenesis should be in an opposite phase to the duty of the stages of 
differentiation and integration of education. 

Keywords: integration, differentiation, alternation  crises and stable etapiv development. 
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