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У статті розглянуто особливості реалізації культурологічного, аксіологічного, синергетичного, 

персонологічного, структурного та конкретно-історичного методологічних підходів у контексті 
аналізу системи підготовки науково-педагогічних кадрів засобом приват-доцентури в університе-
тах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Культурологічний підхід дав можливість 
сприймати позитивні здобутки університетської освіти й досвід приват-доцентури як культуро-
логічні феномени. Аксіологічний підхід спрямовував на виявлення шляхів реалізації Університетом 
Св. Володимира, Харківським і Новоросійським університетами завдань щодо підготовки науко-
во-педагогічних кадрів, орієнтував на вивчення ціннісних вимірів у підготовці науково-педагогічних 
кадрів у приват-доцентурі, під час закордонних «відряджень із науковою метою»; сприяв визначенню 
суспільної, науково-педагогічної цінності професійної діяльності приват-доцентів. Синергетичний 
підхід спрямований на розгляд об’єкта дослідження в сукупності подібностей і суперечностей між 
внутрішнім розвитком діяльності університетів і тенденціями та умовами розвитку суспільства. 
Процес підготовки науково-педагогічних кадрів засобом приват-доцентури розглянуто як нелінійний, 
у єдності трьох послідовних етапів, що залежав від вимог державної освітньої політики, практики її 
реалізації суб’єктами управління освітою, розвитку педагогічної науки. Синергетичний підхід ство-
рив підґрунтя для того, щоб з’ясувати можливості самореалізації приват-доцентів в університет-
ському середовищі. Персонологічний підхід сприяв виявленню й урахуванню індивідуальної історичної 
ролі видатних педагогів, освітніх і громадських діячів у розв’язанні проблеми підготовки науково-пе-
дагогічних кадрів засобом приват-доцентури в університетах України другої половини ХІХ – початку 
ХХ століття. На основі структурного підходу визначено етапи розв’язання проблеми підготовки 
науково-педагогічних кадрів засобами приват-доцентури в дореволюційних університетах України. 
Конкретно-історичний підхід дав змогу прослідкувати зародження, розвиток і трансформації сис-
теми приват-доцентури як освітнього феномену.

Ключові слова: культурологічний, аксіологічний, синергетичний, персонологічний, структурний 
та конкретно-історичний методологічні підходи, науково-педагогічні кадри, приват-доцентура.

Постановка проблеми. В умовах євроінте-
граційних прагнень України, економічної та полі-
тичної глобалізації, стрімкого розвитку науки й 
техніки значно зростає соціокультурна роль нау-
ково-педагогічних кадрів, оскільки вони є гарантом 
майбутнього держави, готуючи нові покоління до 
виконання соціальних обов’язків, формують куль-
туру молоді. Тому одним зі стратегічних орієнтирів 
Концепції розвитку освіти України, розрахованої на 
2015–2025 рр., що розробила Стратегічна дорадча 
група «Освіта», є підготовка сучасного викладача 
закладів вищої освіти (підвищення вимог до науко-
во-професійного профілю викладача-дослідника, 
оволодіння ним новітніми навчальними техноло-
гіями, спільного вироблення нового знання). Ця 
вимога стосується всіх ланок освітньої системи, 
зокрема й класичних університетів, що повинні 

залишатися своєрідними флагманами вищих 
закладів освіти. Суттєвим здобутком історико-пе-
дагогічних досліджень є та площина науково-педа-
гогічного пошуку, що охоплює вивчення особливос-
тей системи підготовки науково-педагогічних кадрів 
дореволюційної доби засобом приват-доцентури, 
адже саме в цей період відбувалися значні соці-
ально-політичні зрушення, освітні реформи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням методологічних основ наукового дослі-
дження займалися В. Бєляєв, С. Бобришов, І. Ісаєв, 
В. Луговий та ін. У наукових розвідках Ю. Бойчук, 
І. Зязюна, Н, Кушнаренко, П. Петрякова, В. Прусак, 
В. Руденко, В. Шейко висвітлено особливості 
культурологічного підходу; Н. Гупан, Р. Гуріна, 
В. Сластьоніна, Є. Шиянова – аксіологічного; 
О. Вознюк, Ю. Козловського, В. Кохановського, 
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О. Лоскутова, О. Михайлова – синергетичного; 
В. Загвязінського – конкретно-історичного. А втім, 
особливості цих підходів щодо аналізу системи 
підготовки науково-педагогічних кадрів засобом 
приват-доцентури у вітчизняних університетах 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття зали-
шилося поза межами уваги науковців.

Мета статті – розглянути особливості реалі-
зації методологічних підходів (культурологічного, 
аксіологічного, синергетичного, персонологічного, 
структурного, конкретно-історичного) у контексті 
аналізу системи підготовки науково-педагогічних 
кадрів засобом приват-доцентури в університетах 
України другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Заслуговує на 
увагу культурологічний підхід. У процесі вивчення 
історико-педагогічних проблем необхідно врахо-
вувати, що «ядро культури становить блок загаль-
нолюдських національних цінностей, що способи 
їх вироблення й освоєння історично обумовлені». 
Культура пронизує всю життєдіяльність суспіль-
ства, є однією зі складових «узагальненого крите-
рію конкретно-історичного буття». Спираючись на 
пріоритет загальнолюдських характеристик, куль-
турологічний підхід «відкриває шлях для глибокого 
розгляду явищ в їхній історичній ретроспективі, 
допомагає виявляти зв'язки досліджуваних явищ із 
сьогоденням та майбутнім і, таким чином, здійснити 
прогностичну функцію дослідження» [1, с. 19–20].

В. Шейко та Н. Кушнаренко акцентують увагу 
на тому, що культурологічний підхід, завдяки 
«широкій палітрі» поняття «культура», а також піз-
навальним можливостям культурології (науки, що 
вивчає культуру як цінність), дає можливість дослі-
дити соціальні, економічні, педагогічні, інформа-
ційні та інші об’єкти та явища як культурологічний 
феномен [21, с. 70].

Узагальнення В. Руденко щодо культурологіч-
ного підходу зводяться до наступного: «сприйняття 
освіти як феномена культури; культуродоцільність 
стає найважливішою умовою розвитку освіти, а 
також засобом реалізації ідеї її гуманізації; мета 
вищої освіти – інтелігент – людина культури; 
спрямованість освіти до людини через культуру; 
визнання її одним із основних факторів розвитку 
професійно-особистісних якостей; єдність аксіо-
логії й культурної антропології для забезпечення 
комплексності наукового підходу» [16, с. 44].

Дослідницьким потенціалом культурологіч-
ного підходу є обрання для досягнення мети, для 
визначення результатів виконаних завдань дослі-
дження відповідного визначення поняття «куль-
тура», розгляд процесів і явищ як культурологіч-
них феноменів, визначення найсуттєвіших ознак 
культури, її субстанціональних елементів, а також 
аксіологічних, функціональних та інструменталь-
них можливостей; використання теоретичних 
культурологічних здобутків [18, с. 335].

В. Прусак культурологічний підхід розглядає 
як один із способів структуризації знань, що базу-
ється на інтеграції навчальних дисциплін, ство-
ренні цілісного образу епохи, а також культури, 
на розумінні співвідношення культури й цивіліза-
ції, усвідомленні значення різних галузей знань у 
формуванні культури [14].

На думку Ю. Бойчук, культурологічний під-
хід ґрунтується не тільки на тому, що критерієм 
знання як феномена культури є їхня відповідність 
дійсності, а й на узгодженості даної форми знань 
«із загальними ціннісно-смисловими настановами 
культури». Наголошує на тому, що раціоналізм «як 
основний смисловий знак освіти» змінюється «на 
знак культура», а це зумовлює поступовий відхід 
від абсолютизації цінності раціональних науко-
вих знань («знанняцентризм») до усвідомлення, 
засвоєння та реалізації в освітній практиці гума-
нітарних і культурних цінностей («культуроцен-
тризм») [3, с. 124].

І. Регейло зазначає, що культурологічний підхід 
націлює на розгляд процесу формування профе-
сійної компетентності ученого, педагога-дослід-
ника, здобувача наукового ступеня як підсистеми 
загальної культури людини [15; с. 74].

І. Зязюн наголошує на цінності культурологіч-
ного підходу та його методології, що проявляється 
у «визначенні основних регулятивів побудови змі-
сту освіти, у тому числі й вимоги представленості, 
відображення в ній основних досягнень людського 
розуму та людської діяльності, усього багатства 
людських культур, їх взаємозв’язку й взаємодії»; 
акцентує увагу на регулятиві цілісності для реалі-
зації зазначеного підходу [6, с. 21].

П. Петряков уважає, що культурологічний під-
хід дає можливість виявити різноманітні зв'язки 
між культурою, освітою та управлінням, а також 
сприяє дослідженню філософсько-культурологіч-
них основ освітнього менеджменту [13; с. 4].

Використання наукознавчого та культурологіч-
ного підходів, як уважає С. Бобришов, дозволяє 
проаналізувати педагогічні знання як історично 
заданий феномен людської культури, що постійно 
еволюціонує й рефлексує [2, с. 9].

У нашому дослідженні культурологічний під-
хід дає можливість сприймати позитивні здобутки 
університетської освіти в підготовці науково-пе-
дагогічних кадрів вищої кваліфікації засобом 
приват-доцентури як культурологічний феномен. 
Культурологічний підхід в інтеграції проблем 
кадрового забезпечення університетів України 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття є вирі-
шальним, адже ефективність їх вирішення сут-
тєво залежить не лише від компетентності та 
професіоналізму викладача в певній галузі знань,  
а і його професійної (педагогічної) культури.

Культурологічний підхід в історико-педаго-
гічному дослідженні органічно доповнюється  
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аксіологічним (ціннісним). Поняття «аксіологіч-
ний підхід» як методологічна основа дослідження 
проблеми педагогічної освіти сформульовано та 
обґрунтовано В. Сластьоніним та Є. Шияновим. 
Сутність підходу розкривається через систему 
принципів (рівноправність філософських поглядів 
у межах єдиної гуманістичної системи цінностей 
щодо збереження різноманітності їхніх культур-
них та етичних ознак; рівнозначність традицій та 
духовної творчості народу; визнання необхідно-
сті вивчення й використання доктрин минулого, 
а також можливості їхнього духовного відкриття в 
сьогоденні та майбутньому; екзистенціальна рів-
ність людей, соціокультурний прагматизм замість 
демагогічних суперечок щодо підстави цінностей; 
діалог і подвижництво замість месіанства індифе-
рентності) [7, с. 249].

Сутність аксіологічного підходу «полягає у від-
несенні об’єктів, що вивчаються, до тих чи інших 
цінностей, завдяки чому й здійснюється відбір об’єк-
тів та їхня оцінка» (Н. Гупан) [5, с. 12]; базується на 
понятті «цінність», «дає можливості з’ясувати якості 
та властивості предметів, явищ, процесів, здатних 
задовольнити потреби окремої особистості й пев-
ного суспільства, а також ідеї й спонукання у вигляді 
норми та ідеалу» (Р. Гурін) [18, с. 335]; забезпечує 
трансформацію певних соціально-значущих ціннос-
тей на рівень конкретних ціннісних пріоритетів осо-
бистості (Ю. Бойчук) [3, с. 125].

У ціннісних категоріях виражені граничні орієнта-
ції знань, інтересів і переваг різних товариств, груп 
та особистостей [20, с. 765]. Трактування педагогіч-
них цінностей як компонента світогляду В. Бєляєва 
пояснює необхідністю виникнення потреби в профе-
сійному зростанні [1, с. 22]. У професійній ціннісній 
орієнтації педагога, на думку Ю. Бойчук, цінністю є 
конкретна професія; саме педагогічні цінності висту-
пають відносно стійкими орієнтирами, які сприяють 
тому, щоб вчитель міг співвідносити своє життя та 
педагогічну діяльність [3, с. 125].

Ю. Козловський уважає, що аксіологічний під-
хід зобов’язує дослідника до проникнення в сут-
ність педагогічних явищ, подій, фактів, процесів, 
адже педагогічні ідеї й думки є ідеалізацією кон-
кретно-педагогічних явищ; вони подаються через 
авторські абсолютизовані та ідеалізовані уявлення 
про ті або інші феномени. Цей підхід передбачає 
«глибокий теоретичний аналіз і обґрунтування 
концепції дослідження, його понятійного апарату 
на основі порівняння наявних підходів та поглядів 
на окремі аспекти проблеми» [9, с. 79–80].

Ю. Бойчук зазначає, що аксіологічний підхід 
наділений такими можливостями, які дозволя-
ють розглядати освіту як соціально-педагогічний 
феномен, що знаходить своє відображення в 
основних його ідеях (універсальність, фундамен-
тальність гуманістичних цінностей, єдність цілей 
та засобів, пріоритет ідей свободи) [3, с. 125].

У нашому дослідженні аксіологічний підхід 
спрямовував на виявлення шляхів реалізації уні-
верситетами України другої половини ХІХ – початку 
ХХ століття завдань щодо підготовки науково-пе-
дагогічних кадрів та визначення орієнтації на збе-
реження й розвиток інтелектуального та творчого 
потенціалу країни, орієнтував на вивчення цін-
нісних вимірів у підготовці науково-педагогічних 
кадрів у приват-доцентурі, під час закордонних 
«відряджень із науковою метою», обумовив з’ясу-
вання її ціннісно-смислових пріоритетів; сприяв 
визначенню суспільної, науково-педагогічної цін-
ності професійної діяльності приват-доцентів.

Особливими дослідницькими можливостями 
наділений синергетичний підхід (О. Вознюк, 
Ю. Козловський, В. Кохановський, О. Лоскутов, 
О. Михайлов), адже він є основою в моделюванні 
будь-яких систем [19, с. 113].

Як зазначає О. Вознюк, синергетика є своєрід-
ною міждисциплінарною рефлексією, новим пара-
дигмальним напрямом сучасної науки, предметом 
вивчення якої є механізми самоорганізації природ-
них, соціальних та педагогічних систем [4, с. 7].

Сутність синергетичного підходу полягає в 
дослідженні процесів самоорганізації та станов-
лення нових упорядкованих структур (Р. Гурін) 
[18, с. 333], виявленні загальних принципів, що 
керують виникненням цих структур, і функцій, які 
самоорганізуються (Ю. Козловський) [8, с. 75]; 
подоланні роздробленості педагогічного знання 
(І. Регейло) [15, с. 73].

Поняття «самоорганізація» характеризує про-
цес створення, відтворення та вдосконалення 
організації складної, відкритої та динамічної 
системи, що самостійно розвивається; зв’язки 
між елементами якої мають імовірнісні ознаки 
[10, с. 278]. Учені зазначають, що знання основних 
закономірностей самоорганізації дозволяє ціле-
спрямованого конструювати штучні активні сере-
довища, процеси самоорганізації в яких сприяли б 
утворенню потрібних структур (стаціонарних або 
мінливих у часі) [11, с. 6].

О. Вознюк зауважує, що для дослідника синер-
гетичний підхід у педагогічній науці передбачає 
акцентування уваги на процесах руху, розвитку 
та руйнування системи, структурних переходів, 
появі нових систем та системних якостей цілого, 
на сукупності внутрішніх і зовнішніх взаємозв’яз-
ків педагогічної системи; сприяє поглибленому  
розумінню та теоретичному збагаченню освітніх 
реалій [4, с. 7–8].

Синергетичний підхід, як уважає О. Сухомлинська, 
дає змогу пояснити наукові ідеї, поняття не лише 
педагогічними фактами, а й різноманітними зв’яз-
ками між теоріями [17, с. 15]. Завдяки цьому само-
реалізацію автора ідеї розглядають як нові струк-
тури, що виникали в процесі його життєдіяльності, 
але вони складніші за наявні [9, с. 81].
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Як зазначає І. Регейло, синергетичний під-
хід дає змогу по-новому розкрити науково-педа-
гогічні знання про систему підготовки наукових 
і науково-педагогічних кадрів, орієнтує на бага-
товимірність, поліфонічність пізнаваних процесів, 
виявлення в них недостатньо розкритих станів, 
визначення великої ролі випадковості в розвитку 
тенденцій [15, с. 74].

У контексті розглянутих положень синергетич-
ного підходу процес підготовки науково-педагогічних 
кадрів засобом приват-доцентури в університетах 
України другої половини ХІХ – початку ХХ століття 
розглянуто як нелінійний, у єдності трьох послідов-
них етапів, що залежав від вимог державної освітньої 
політики, визначеної в нормативно-правових доку-
ментах (університетських статутах 1863 та 1884 рр., 
циркуляром 1885 р. «Правила про приват-доцентів», 
циркулярі Міністерства народної освіти № 11609 
від 1898 р.), і практики її реалізації суб’єктами 
управління освітою (міністрами, попечителями 
Харківського, Київського та Одеського навчальних 
округів, керівниками та адміністрацією Університету 
Св. Володимира, Харківського та Новоросійського 
університетів, ученими радами освітніх навчаль-
них закладів), а також розвитку педагогічної науки. 
Синергетичний підхід створив підґрунтя для того, 
щоб з’ясувати можливості самореалізації приват-до-
центів в університетському середовищі.

Персонологічний підхід спрямовує на те, щоб 
з’ясувати значення педагогічної, науково-до-
слідної спадщини професорсько-викладацького 
складу Університету Св. Володимира, Харківського 
та Новоросійського університетів другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття для розвитку світової та 
вітчизняної науки, дозволяє висвітлити ціннісний 
внесок приват-доцентів у загальний процес підго-
товки майбутніх фахівців різних спеціальностей.

На основі структурного підходу виявлено етапи 
розв’язання проблеми підготовки науково-педа-
гогічних кадрів засобами приват-доцентури в уні-
верситетах України у визначених хронологічних 
межах. Визначено організаційні та процесуаль-
но-змістовні особливості підготовки науково-пе-
дагогічних кадрів в Університеті Св. Володимира, 
Харківському та Новоросійському університетах 
на кожному з визначених етапів (проведення 
попередньої співбесіди з кандидатами; скликання 
факультетських засідань із метою розроблення 
чинних правил щодо термінів та порядку підго-
товки магістрів, здійснення атестації здобувачів 
із головних і допоміжних предметів; проведення 
процедури публічного захисту магістрантами та 
приват-доцентами дисертації, відбір магістрантів 
і приват-доцентів для стажування за кордоном, 
заслуховування їхніх звітів; проведення відвіду-
вання пробних лекцій тощо).

Конкретно-історичний підхід передбачає 
пізнання об’єкту дослідження «із урахуванням 

усієї сукупності діючих умов та взаємозв'язків», 
що дає змогу дослідити, як у процесі історичного 
руху внаслідок взаємодії з довкіллям конкретно- 
історично модифікується освітня система та її під-
системи [12, с. 16].

У контексті нашого дослідження конкретно-іс-
торичний підхід дав змогу з’ясувати передумови 
впровадження та розвитку приват-доцентури як 
джерела поповнення науково-педагогічних кадрів 
найвищої кваліфікації, прослідкувати трансфор-
маційні зміни цього освітнього феномену.

Висновки і пропозиції. Комплекс методоло-
гічних підходів (культурологічний, аксіологічний, 
синергетичний, персонологічний, структурний, 
конкретно-історичний) орієнтував на науково 
обґрунтований ретроспективний аналіз системи 
підготовки науково-педагогічних кадрів засобом 
приват-доцентури в Університеті Св. Володимира, 
Харківському та Новоросійському університетах 
другої половини ХІХ – початку ХХ століття, а також 
на формування цілісного педагогічного знання з 
урахуванням світового досвіду, закономірностей, 
суперечностей і тенденцій становлення й роз-
витку системи підготовки науково-педагогічних 
кадрів у вітчизняних закладах вищої освіти озна-
ченого періоду.
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Tamozhska I. Privat associate professorship as a source for highly-qualified academic staff 
reinforcement in domestic universities in the second half of the XIX – at the beginning of the  
XX centuries: methodological approaches to the problem

The article outlines the peculiarities of implementing cultural, axiological, synergetic, personological, 
structural and concrete-historical methodological approaches when analysing the system of academic staff 
training by means of privat associate professorship in Ukrainian universities in the second half of the XIX – at 
the beginning of the XX centuries. The cultural approach made it possible to perceive the positive achievements 
of university education and the experience of privat associate professorship as cultural phenomena. The 
axiological approach contributed to identifying the ways how St. Volodymyr University, Kharkiv University and 
Novorosiisk University tackled the tasks of academic staff training, focused on the study of value dimensions 
in academic staff training in privat associate professorship, during foreign trip “for scientific purposes”; allowed 
for determining social, scientific and pedagogical value of privat associate professors’ professional activity. The 
synergetic approach is aimed at considering the object of research in a set of similarities and contradictions 
between the internal development of university activities and trends and conditions of society development. The 
process of academic staff training by means of privat associate professorship is studied as a nonlinear one, in 
the unity of three successive stages, dependent on the requirements of state educational policy, the practice 
of its implementation by education management, the development of pedagogical science. The synergetic 
approach has laid the groundwork for identifying the possibilities for privat associate professors’ self-realization 
in the university environment. The personological approach contributed to determining and taking into account 
the individual historical role of prominent teachers, educators and public figures in solving the problem of 
academic staff training by means of privat associate professorship in Ukrainian universities in the second half 
of the XIX – at the beginning of the XX centuries. The structural approach gave the grounds for defining of 
solving the problem of academic staff training by means of privat associate professorship in pre-revolutionary 
universities of Ukraine. The concrete-historical approach allowed for tracing the origin, development and 
transformation of the system of privat associate professorship as an educational phenomenon.

Key words: cultural, axiological, synergetic, personological, structural and concrete-historical methodological 
approaches, academic staff, privat associate professorship.


