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Концептуальні основи формування
академічної культури

Section 4
Conceptual foundations
of academic culture formation

1.Системно-суб’єктний підхід до формування академічної
культури.
2.Аксіологічний підхід до формування академічної культури.
3.Акмеологічний підхід до формування академічної культури.
4.Праксеологічний підхід до формування академічної культури

Мета лекції:
окреслити наукові підходи до формування академічної культури

1. System-subjective approach to the formation of academic culture.
2. Axiological approach to the formation of academic culture.
3. Acmeologic approach to the formation of academic culture.
4. Praxeologic approach to the formation of academic culture.

Системно-суб’єктний підхід дає змогу розглядати процес
формування академічної культури майбутнього педагогадослідника як системно цілісний і процесуально неперервний, в
органічній єдності загального, особливого, індивідуального.

Системний підхід дозволяє розглянути університетську освіту як
множину, в межах якої взаємозв'язок обумовлює цілісні властивості
цієї
множини.
Передбачається,
що
тенденції
розвитку
університетської
освіти
визначаються
її
особливими
інтегративними зв'язками як об'єкта.

Синергетичний підхід передбачає створення в університеті
критичної маси взаємопов’язаних інтелектуальних ресурсів
(молодих вчених, наукових шкіл, міждисциплінарних наукових
проектів національного та міжнародного рівня, наукових розробок,
інновацій), що є необхідними для досягнення рівня European
excellence у формуванні дослідницьких компетентностей майбутніх
фахівців та European quality їх досліджень через взаємодію із
суспільством в рамках Demand driven approach.

Застосування аксіологічного підходу дозволяє вибудовувати
суб'єкт-суб'єктні стосунки між учасниками дослідницького процесу,
сприяє здатності до самовизначення у світі культури і культурної
ідентифікації, прагненню до життєтворчості.

безпековий підхід
Для зміцнення інноваційної національної безпеки держави
важливе дотримання цінностей академічної культури.

Національна безпека
- здатність держави захищати свої інтереси та реалізувати свої
цілі у сфері безпеки як усередині держави, так і за її межами
(Ліпкан В.А. Національна безпека України: навчальний посібник. – Національна академія
внутрішніх справ України, Кондор, 2008. – 551с. – Режим доступу: https://books.google.com.ua.);

-

«…основа для конструктивної взаємодії органів державної
влади, організацій і суспільних об’єднань для захисту
національних інтересів України і забезпечення безпеки особи,
суспільства і держави» (Абрамов В.І., Афоніна О.Г. Національна безпека як філософська
категорія. – Режим доступу: academy.gov.ua/ei/11/txts/10avibtk.pas.).

В основу визначення поняття «людська безпека» фахівцями
покладено «гуманізацію безпеки» (Workshop «Measurement of Human Security».
Summary of Deliberations. Harvard University JFK School of Government, November 30, 2001 //
http://www.humansecurity-chs.org/activities/ outreach/ measure. html.
– Last access 27.07.2010);
ціннісні пріоритети людини та її інтересів
(The Human Security Framework and National Human Development Reports: A Review of Experiences
and Current Debates. NHDR Occasional Paper 5 / Ed. by R. Jolly and D. Basu Ray. – New York: UNDP,
2006. – P. 5.).

«людський розвиток» (ПРООН: Доклад о развитии человека за 1999 г. — Нью-Йорк,
1999.) для означення права «надання людям можливості розвивати
свій потенціал у повній мірі, жити продуктивно і творчо в гармонії зі
своїми потребами та інтересами», мати доступ до ресурсів,
необхідних для достойного стандарту життя і брати участь у
суспільному житті.

Людський капітал
на особистісному рівні – це знання та навички, яких людина
набула шляхом навчання, практичного досвіду;
на мікроекономічному – сукупна кваліфікація і професійні здібності
працівника, його здобутки у справі ефективної організації праці; на
макроекономічному рівні, освіта, професійна підготовка і
перепідготовка.
Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: монографія /
Н.Г. Ничкало. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 125 с.

Врахування праксеологічного підходу дозволяє тлумачити
формування академічної культури як процес залучення учасників
академічної спільноти до ефективного діалогового спілкування
українською та іноземними мовами у процесі презентації
матеріалів та результатів дослідження, зокрема, в межах
міжнародного академічного співтовариства на основі суб'єктсуб'єктних відносин.

Авто
р /довідник
Всесв
ітня
енци
клопедія:
філософія [43]
Філо
софський
енциклопедич
ний
словник
[222]
Суча
сний словник з
педагогіки
[208]
О. Ль
овкіна [105]
Л. Мо
нахова [121]
А. Ма
рон [106]

П. Зу
єв [63]

Визначення «Праксеологія»

"знання про дії", пізнання практики в її філософському розумінні, отримання загальної
інформації про людську діяльність, галузь соціологічних досліджень, яка вивчає методику
розгляду різних дій або їх сукупності під кутом зору ефективності
наука, яка вивчає історичні типи і види практики – раціональні форми організації
людських дій, що спрямовані на зміну природи, суспільства і самої людини
практичне дослідження та характеристика різних трудових навичок і прийомів,
виявлення їх елементів і створення на цій основі різноманітних рекомендацій практичного
характеру
аналітичні дослідження організованої діяльності, а її предметом є стани, принципи,
закони ефективності або неефективності дій системи.
філософська концепція діяльності, загальна теорія організації результативної
діяльності
особлива галузь знання, що спрямована на вияв загальних тенденцій логіки
діяльності, на теоретичне узагальнення величезного досвіду людства у результативній
діяльності, яка визначає якісні характеристики діяльної особистості
наука, що досліджує норми, принципи, структуру й закономірності організації
ефективної діяльності, спрямовану на вдосконалення життєдіяльності та вирішення основних
завдань: виявлення факторів та умов, що дають змогу підвищити ефективність діяльності
особистості; реалізацію завдань соціально-діяльнісної адаптації та активної зміни середовища
особистості;
зміни
суб’єкта
діяльності
з
метою
актуалізації,
саморегуляції,
самовдосконалення; органічне поєднання теорії й практичних дій суб’єктів діяльності

"ефективність", "результативність" та "продуктивність

"

Джерело: складено Проворова Є.
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Сутність текстово-жанрового, когнітивно-візуального підходів
полягає в оволодінні когнітивно-дискурсивними вміннями,
уміннями операційної обробки і моделювання академічних текстів
різних жанрів

Функціональна грамотність передбачає, зокрема, оволодіння
знаннями про жанрову природу висловлювання, формування і
вдосконалення умінь сприймати і будувати висловлювання певної
жанрової форми, у т.ч. документ.
Глобальный доклад по обучению и образованию взрослых (ООВ) Институт ЮНЕСКО по
обучению на протяжении всей жизни.- 2016.- Гамбург:Германия

Заголовок наукового тексту
◼

◼

"Турбота про композицію починається вже з
самої назви, без неї я просто не можу розпочати
працю, в ній я втілюю свою ідею.
Назва - це цілий світ, у якому повинні жити твої
герої, ... це правдивий світ, зі своїми законами,
своїми суперечностями і в ньому існують свої
межі, чітко окреслені назвою - заголовком"
( П. Загребельний).

Акмеологічний підхід до формування академічної культури.

Для дослідника як мовної особистості важливим є рівень
володіння фаховою метамовою (терміносистемами, фразеологією,
композиційно-жанровими формами текстотворення).

“…Нема більшого гонору для
інтеліґентного чоловіка, як берегти
свою і національну честь та без
нагороди вірно працювати для
добра свого народу, щоб
забезпечити йому красшу долю”.

Іван Павлович Пулюй (1845 – 1918)

Завдання
Провести пошук джерел у пошуковій системі Google за ключовими словами теми.
Укласти бібліографію актуальних (останні 5 років) наукових досліджень вітчизняних та
зарубіжних (не менше 50% усіх джерел) науковців з теми, що вивчається (10-20
найменувань).
Укласти перелік періодичних видань у галузі педагогіки / педагогіки вищої школи
/порівняльної педагогіки вищої школи, що влючені до міжнародних наукометричних
баз даних Scopus, Web of Science, з теми, що вивчається.
Ознайомитися з вимогами до наукових досліджень, що публікуються у даних виданнях
та розробити покрокову програму підготовки такого дослідження до публікації з теми,
що вивчається.
Укласти бібліографію актуальних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних
науковців з проблеми, що вивчається (10-20 найменувань).
Укласти словник термінів з проблеми, що вивчається.
Укласти порівняльну таблицю визначень ключових слів теми.
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