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Відгук 

офіційного опонента Скубашевської О.С. на дисертацію  

Горбунової Л.С. «Освіта для дорослих: когнітивно-комунікативні 

стратегії і практики», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти 

 

 

Дисертація Горбунової Л.С. присвячена проблемі становлення і 

розвитку освіти для дорослих як складного соціального феномену, що постає 

в контексті формування глобального суспільства як «суспільства знань». 

Актуальність теми дослідження особливо відчувається в реаліях 

української освіти, в якій практично відсутній феномен освіти для дорослих 

як системний фактор, пов’язаний не тільки з вищою освітою як освітою 

молодих дорослих, але з освітою впродовж життя, розрахованою також на 

дорослих середнього і похилого віку.  Аналізуючи документи ЮНЕСКО, 

дисертантка показує еволюцію концепту освіти для дорослих протягом 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Освіта для дорослих, за 

інтегрованою думкою науковців і освітян усього світу, що знайшла своє 

втілення у Рекомендаціях ЮНЕСКО - це виховання дорослих, тобто 

формування дорослих людей. Освіта для того, щоб стати дорослим. Цей 

принцип є валідним на будь-якій стадії нашого життя. Освіта є освітою для 

дітей, юнацтва, дорослих і літніх людей з метою формування автономного і 

відповідального індивіда. У розвитку концепту освіти для дорослих в рамках 

ЮНЕСКО дисертанка виокремлює три періоди, показуючи як він змістовно 

зростав, узагальнюючи реальну освітню практику в різних країнах. 

Початковий концепт «освіта для дорослих» згодом доповнюється концептом  

«освіти впродовж усього життя» і «безперервної освіти», що було початком 

більш експліцитного дискурсу щодо освіти для дорослих. Поступово вони 

набувають характеру уніфікованого концепту освіти для тих, хто стає 

дорослим. 



2 
 

Якщо освіта визначається як освіта протягом усього життя, а освіта для 

дорослих включає в себе всі освітні процеси, то освіта для дорослих і освіта 

протягом усього життя являють собою одну й ту ж реальність. Виходячи з 

цього, дисертантка стверджує, що всі освітні процеси мають відбуватися в 

рамках контексту освіти впродовж всього життя або освіти для дорослих. 

Критерій освіти для дорослих як безперервної освіти має місце в 

Рекомендаціях 1976 року і розкриває можливості подальшого розвитку цього 

концепту. Так, безперервна освіта стає основою повного освітнього процесу, 

а зміст концепту безперервної освіти зростає за рахунок додавання слів «для 

всіх». Те ж саме стосується нового терміна для безперервного навчання, 

прийнятого в 1995 році: навчання без кордонів, тобто, без обмеження віку, 

часу і місця, а також різноманітності змісту. Тобто, за визначенням 

дисертантки, ЮНЕСКО прийняла концепт освіти для дорослих як маршрут, 

який починається в початковій школі і розвивається протягом усього життя. 

Освіта для дорослих як безперервна освіта протягом усього життя - це 

цілісна інтегрована система освіти, що вводить єдину мету освітніх процесів: 

дозволити людям навчитися жити, навчитися пізнавати, навчитися діяти, 

постійно вчитися і вчитися тому, що сприяє розвитку дорослості. І тут постає 

питання про дорослість: яким має бути дорослий індивід в контексті 

становлення нового способу цивілізаційного розвитку, в результаті 

інформаційно-комунікаційної революції, що стала домінантною реальністю 

нашого життя, в контексті становлення глобального громадянського 

суспільства як «суспільства знань», суспільства, що має поєднати всі 

культури не на принципах домінування і підкорення, а на принципах 

взаємодії рівноправних відмінностей на засадах прав людини, збереження 

миру, соціальної справедливості і сталого розвитку.  

Тому з метою визначення когнітивно-комунікативних стратегій освіти 

дисертантка досліджує контекст інтелектуальної і комунікативної культури, 

її провідні ціннісно-прийнятні тенденції, що формують можливий і бажаний 

сценарій майбутнього планетарної спільноти.  
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Слід зазначити, що проблема визначення стратегій освіти для дорослих 

в царині філософських наук в Україні досліджується вперше, тому без 

перебільшення можна виснувати про те, що дисертантка своєю роботою 

відкриває новий напрям наукових досліджень, а саме: філософію освіти для 

дорослих, що постає у комплексі когнітивних і комунікативних проблем 

сучасності, в контексті релевантних інтелектуальних  стратегій та тенденцій 

становлення нової культури глобального суспільства. Складність і 

емерджентність процесів у ключових взаємопов’язаних галузях 

продукування знання – науці і освіті – робить дослідження гостро 

актуальним, методологічно затребуваним і евристичним. 

Дисертантка для досягнення мети дослідження спирається на 

теоретичні дослідження, їх концептуалізації та на досвід їх реалізації в 

освітніх практиках країн – лідерів у цих питаннях, тим самим залучаючи 

західний досвід  в освітню культуру нашої країни. Вперше у вітчизняній 

філософії аналізується теоретичний і практичний інтернаціональний 

(переважно американський) досвід трансформативної освіти для дорослих, 

здійснюється його інтерпретація в контексті викликів, що постали перед 

українською освітою в процесі входження її  до європейського та світового 

освітнього простору. Основою для інтеграції цього досвіду стає дослідження 

дисертанткою специфіки сучасних соціокультурних глобальних процесів в їх 

переплетенні з локальними, що створює широкий контекст можливостей для 

розвитку української системи освіти як складової світового процесу. 

Розкривається специфіка освіти для дорослих у загально цивілізаційному 

контексті, а саме як безперервної освіти для дорослих впродовж життя, яка 

виступає ключовою ланкою всієї інформаційно-знаннєвої інфраструктури, 

джерелом розвитку нового способу цивілізаційного розвитку, тобто як 

формально-неформальна континуальна інфраструктура освітньої системи, що 

виступає у якості основи сталого розвитку «суспільства знань». 

Але головне завдання дисертаційного дослідження полягало у 

визначенні ключових парадигмально-концептуальних напрямів в сучасних 
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філософсько-наукових дослідженнях та виявленні можливостей їх 

методологічного застосування в обгрунтуванні змісту освіти для дорослих. І 

це завдання виконано. Дисертантка в складному контексті різноспрямованих 

тенденцій в розвитку науки і культури виокремлює саме ті, що є 

дескриптивно релевантними і мають методологічне значення для освітніх 

імплікацій, спрямованих на становлення ціннісно прийнятного майбутнього, 

але робить це не в імперативно-прескриптивній модальності, а в проективно-

пропозіціональній, посибілістській.  Що також є проявом сучасної стратегії 

мислення. У якості таких парадигмальних зсувів дисертантка виокремлює і 

аналізує концепцію номадичного мислення, теорію трансверсального і 

глобального мислення, теорію складності, синергетику, теорію автопоезису, 

інтер- і трансдисциплінарність постнекласичної науки, та 

трансгуманітарність як їх прояв у галузі гуманітарних наук.  

Аналізуючи сучасну комунікативну філософію, дисертантка 

сформулювала ключові когнітивно-комунікативні стратегії освіти для 

дорослих: формування критичного і гетерологічного мислення у просторі 

раціонального дискурсу як ключової ланки в процесі трансформативної 

освіти. Дисертантка вперше обгрунтовано доводить, що в умовах 

перманентних змін і трансформацій сучасного суспільства освіта має бути 

трансформативною, тобто спрямованою на розвиток здатності індивідів 

трансформувати особистісну систему життєвих орієнтацій відповідно до 

запитів соціокультурних контекстів, що безперервно змінюються. Більш 

того, спираючись на численні дослідження в соціальній теорії, культурній 

антропології, психології тощо, вона розкриває механізми трансформації 

системи смислових орієнтацій індивіда, детально аналізує механізми різних 

видів рефлексії і умови критичного дискурсу в навчальній аудиторії.  

Вперше на основі феноменологічного підходу досліджується 

лімінальний досвід трансформативного навчання. На жаль, у вітчизняній 

філософській літературі ігнорується лімінальність як досвід переходу, який 

стає повсюдним в епоху становлення суспільства мереж і переходів. 
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Дисертантка не тільки привертає увагу до такого досвіду, але й конструює 

його експлікації в царині освіти для дорослих. Більш того, звертаючись до 

соціально-семіологічної теорії мультимодальності, вона проектує стратегію 

розвитку дидактики трансформативної освіти для дорослих як 

мультимодальної, яка, в деяких формах, на наш погляд, може бути 

застосованою також в освіті дітей і юнацтва, наприклад, що стосується 

міметичної конвергенції, перформативного  навчання, навчання на основі 

нової знакової культури, алгоритмизованої та не-алгоритмизованої гри. 

Враховуючи складність трансдисциплінарної і транскультурної освіти як 

трансформативного процесу, що включає акт трансгресії і проходження зони 

лімінальності, дисертантка віддає перевагу синтетичним методам 

раціонального та екстрараціонального підходів з використанням різних 

дискурсивних і комунікативних практик. 

Виразним здобутком дисертаційної роботи є доведення 

конститутивного значення парадигмально-засадничого концепту 

транскультурності у процесі реформування освіти для дорослих, перенесення 

акценту на формування транскультурної ідентичності індивіда як 

громадянина глобального суспільства. Дисертантка на основі аналізу 

результатів наукових досліджень і документів міжнародних організацій 

робить висновок про те, що відбувається глобальний комунікативний 

поворот  в освітніх стратегіях і практиках різних країн, який веде до відмови 

від суто когнітивного спрямування освіти і перенесення акценту на 

формування комунікативних транскультурних і трансверсальних 

компетенцій. На цій підставі дисертантка обгрунтовує необхідність 

перманентного розширення транскультурної, трансверсальної та глобальної 

компетентності дорослого індивіда як практичного завдання освіти для 

дорослих в умовах інтернаціоналізації української освіти. На підставі 

проведеного аналізу дисертантка робить висновок про вимогу 

трансдисциплінарного і транскультурного спрямування у реформуванні 

української освіти, відповідно до якого формуються її орієнтації на цінності 
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миру і сталого розвитку в межах глобальної культури і глобального 

громадянства.   

Оцінюючи дисертаційне дослідження Л.С.Горбунової в цілому 

позитивно, вважаємо за необхідне висловити зауваження і побажання, які, на 

нашу думку, можуть прояснити і окреслити напрямки подальшого наукового 

дослідження: 

- Розглядаючи освіту для дорослих як соціальний феномен, як базову 

континуальну інформаційно-знаннєву інфраструктуру «суспільства 

знань», дисертантка не приділяє уваги організаційно-

інституціональному аспекту становлення даного феномену. Як 

можлива освіта для дорослих в якості інституційної структури; за 

допомогою яких інституційних форм можливо виконання 

визначених стратегій і завдань? 

- У зв’язку з цим постає питання про реформування  існуючої в 

Україні системи освіти відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО з 

метою реалізації визначених освітніх завдань щодо формування 

трансверсальної, транскультурної і глобальної компетентності.  

- Обгрунтовуючи релевантність трансверсальної інтелектуальної 

стратегії, дисертантка спирається на Проект трансверсального 

розуму Вольфганга Вельша, який спрямований на подолання 

концептуальних, парадигмальних і дисциплінарних кордонів і меж 

шляхом віднайдення і відкриття переходів між ними, позаяк 

інтерконцептуальні відносини импліцитно містяться в кожному із 

таких утворень. Але Вельш стверджує, що в суперечках між різними 

раціональностями, щоб зберегти принцип «раціональної 

справедливості», трансверсальний розум має поводитися як 

гносеологічно нейтральна здатність, яка не торкається змістовних 

питань, а лише аналізує парадигмальні взаємозв’язки засобами 

логіки. Тобто трансверсальний розум не зачіпає зміст предметно-

орієнтованих сфер знання, він не є змістовно рефлексивним. Як це 
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можна поєднати із твердженням, якого дотримується дисертантка, 

про зростання ролі рефлексії над межами і бар’єрами, про 

рефлексивний рух думки у просторі «між»? Позаяк саме критична 

рефлексія  є одним із ключових завдань трансформативної освіти. 

Чи співпадає таке розуміння зі змістом проголошених ЮНЕСКО 

орієнтацій освіти на формування трансверсальних компетенцій? 

- У розділі 4 – «Комунікативні стратегії освіти» - дисертантка, 

обгрунтовуючи спрямованість транскультурної освіти на інтеграцію 

і осмислення досвіду іншого, на «бачення себе в іншому», 

стверджує тезу про виховання толерантності як основи 

інтеркультурних відносин. У зв’язку з цим постають кілька питань. 

Чому політика толерантності, яка практикувалася в європейських 

країнах протягом кількох десятиліть в межах мультикультурних 

проектів, не привела до гармонізації відносин в країнах, очільники 

яких на початку ХХІ століття заявили про крах політики 

мультикультуралізму? 

- Що заважає європейській культурі бути більш відкритою і 

толерантною, в той же час зберігаючи власну ідентичність і 

культурні здобутки? 

- В підрозділі 4.5. – «Транскультурна і трансверсальна компетентність 

як вимога часу» – дисертантка обгрунтовує «глобальну 

компетентність», до складу якої входить «толерантність до 

невизначеності». Як це можна розуміти в контексті завдань освіти 

для дорослих як проснення змісту проблем і суперечностей, 

вибудовування сенсів в ситуації обезсмислення, як трансформації 

смислових перспектив відповідно до мінливих контекстів? Чи не 

суперечить теза про толерантність до невизначеності завданню 

освіти сприяти подоланню невизначеності? 

Поставлені питання ми розглядаємо не як логічні непослідовності чи 

неров’язні в рамках даної роботи суперечності, а лише як поле 



8

можливостей виявлення креативного потенціалу думки із вирішення 

зазначених проблем, а також як напрями подальших досліджень на 

засадах, визначених дисертанткою в своїй роботі.

Оцінючи роботу в цілому, слід зазначити, що дисертація Горбунової 

JI.C. є самостійним цілісним комплексним дослідженням актуальних проблем 

розвитку освіти в цілому і освіти для дорослих як її основи і смислотворчого 

центру. Робота виконана на високому теоретико-методологічному рівні, 

містить значний потенціал і концептуальну реалізацію наукової новизни, 

розкриває новий для української філософської науки науковий напрям і 

окреслює горизонти нових досліджень. Робота відповідає вимогам ДАК щодо 

докторських дисертацій, а її автор Горбунова JI.C. заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 - 

філософія освіти.

доктор філософських наук, професор, 

професор кафедри філософії мови,

порівняльного мовознавства та перекладу 

Національного педагогічного університету 

ім. М.П.Драгоманова

Скубашевська О.С.,









