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В статті аналізується процес сучасної модернізації системи освіти в 
глобалізаційно-трансформаційному контексті загалом, і 
української, зокрема. 
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 століття поглиблює та прискорює загальносвітові соціально-
економічні, політичні, соціокультурні процеси, які визначають 
розвиток людства на сучасному етапі. Глобальні суспільні зрушення 

мають системний, швидкий, незворотній характер. 
Сучасний світ переживає процес докорінного переосмислення домінант в організації 

стосунків “особистість – суспільство”, “особистість – держава”, “суспільство – держава”, 
“інтелігенція – держава”. 

Україна як європейська держава, історія, культура й економіка якої органічно вплетені 
у світову й європейську, не може стояти осторонь від трансформаційних та глобалізаційних 
процесів. 

Незаперечним є бажання України стати державою-нацією, воно не підлягає дискусії. Немає 
альтернативи й демократичному розвитку України. Тому таким визначальним є формування 
світоглядних позицій української інтелігенції, перш за все гуманітарної. Сьогодні відбувається 
процес формування нових світоглядних орієнтирів, точиться переосмислення величезних 
пластів історії, відпрацьовуються й осмислюються наукові, культурі надбання минулого і 
сучасного. Це непрості процеси, вони потребують сукупної прогресивної думки і дії.  

Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в житті суспільства, стосуються 
всіх сфер його діяльності й існування, зокрема освітньої сфери як основоположної компоненти 
формування світогляду особистості. Швидкий розвиток прогресу, практично некерований та 
непрогнозований процес суспільних переворотів, розпаду держав і змін геополітичної карти 
світу, наукових винаходів та їх впровадження в життя вплинули на вимоги, що стоять перед 
освітніми системами останніх десятиліть. Сучасне суспільство характеризується властивими 
для трансформаційних суспільств швидкими змінами у всіх сферах життя. Особливо швидко 
зміни відбуваються завдяки багатьом чинникам, що сьогодні рухають економіку та 
промисловість, впливають на розвиток культури міжнаціональних відносин, залежать від 
світових міграційних процесів, особливо впливають на розвиток інформаційного, зокрема й 
освітянського простору. Інформація сьогодні набуває найбільшої цінності та є стратегічним 
продуктом держав. Відомий сучасний американський філософ Алвін Тоффлер, аналізуючи 
феномен трансформації сучасних суспільств, стверджує, що “світ, який швидко утворюється 
від зіткнення нових цінностей і технологій, нових геополітичних відносин, нових стилів життя 
й засобів сполучення, вимагає зовсім нових ідей і аналогій, класифікацій і концепцій” [1, с. 14]. 
Ця концепція відбиває сьогоднішню парадигму суспільного буття та лежить в основі 
формування освітніх цілей розвинутих держав світу. 

На освіту сьогодні суттєво впливають зміни в сучасному суспільстві. Зокрема, протягом 
останніх десятиліть у багатьох країнах світу та в Україні змінювалась суспільна парадигма – 
від технократичної до індустріальної, від індустріальної до інформаційної. На розвиток 
освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства, як 
глобалізація, демократизація, розпад союзу країн ядерного блоку, створення єдиного 
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інформаційного простору. Ці зміни відбулись такими темпами, що зумовили потребу 
негайно переглянути й реформувати освіту на всіх рівнях, оскільки наявні системи не 
повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації. Незалежно від країни 
й нації, від людських ресурсів та суспільного устрою освіта, зокрема й вища школа як всі 
освітні інститути, відіграє важливу роль – готує людину до життя в сім’ї, громаді, країні, до 
роботи та творчості, до реалізації себе як особистості в суспільстві. Важливим чинником 
перегляду основних концепцій та особливо змісту освіти в багатьох країнах є розширення 
кордонів і тих можливостей, що відкриваються перед молоддю. В умовах сучасної міграції в 
рамках не тільки країни, а й реґіонів виникає потреба швидко адаптуватися для отримання 
навчання та роботи, що спонукають суспільство до необхідних змін. Україна, як європейська 
країна, не може обминути всі вищеназвані процеси, наші переконання в цьому доводять ті 
перетворення в освітній сфері, свідками яких ми є [2, c. 5]. 

Стратегічні орієнтири в розвитку українського суспільства змінюють вимоги до освіти і 
науки, визначають галузь однією з пріоритетних, а модернізацію освіти – основою поступу 
суспільства. 

Теза про те, що освіта й наука в Україні потребує змін – незаперечна. 
По-перше, змінилися цілі сучасної освіти. Відповідь на це питання дає міжнародна 

комісія ЮНЕСКО у доповіді “Освіта для ХХІ століття”, де сформульовано чотири основні 
принципи сучасної освіти, згідно з якими освіта має допомогти людству навчитися жити 
разом, навчитися пізнавати, навчитися діяти, навчитися жити. 

Отже, трансформація освіти вимагає вирішення, у першу чергу, таких завдань: 
– на засадах новітньої освітньої політики здійснити модернізацію освіти, яка має 

перебрати дуже швидко все передове, що є у світі; 
– подальший розвиток гуманітарного простору, гуманізація освіти, посилення 

особистісного виміру. 
Трансформації цінностей під час переходу від традиційного до сучасного і 

постсучасного суспільства – загальносвітовий процес, що має свою унікальну специфіку в 
кожній країні, реґіоні. 

В умовах перманентності й прискорення соціальних перемін, поєднання стійких і 
змінних періодів суспільного розвитку, цілеспрямованого соціального впливу на системи 
цінностей і стихійних соціальних практик дуже важливо зрозуміти особливості взаємодії 
різних систем цінностей, механізмів їх трансформацій, що дозволить підвищити точність 
оцінок впливу акторів на процеси, які відбуваються в ціннісних аспектах суспільної 
свідомості, буде сприяти пошуку адекватних його стану і потребам управлінських впливів на 
систему цінностей, яка змінюється. 

Ключовий термін “трансформація” (лат. transformatio) означає перетворення, 
перевтілення, видозмінення. У Великій радянській енциклопедії цей процес визначається як 
“перевтілення, перетворення, зміна виду, форми, яких-небудь істотних властивостей” 
об’єктів [3, с. 161]. 

Соціальна трансформація – вид соціальних змін. У соціальній науці використовуються 
різні поняття, значення яких близьке до поняття “трансформація”. Суспільні зміни в 
колишньому Радянському Союзі, а пізніше – в Україні називали по-різному, прискоренням, 
перебудовою, революцією, радикальною реформою, переходом чи перехідним періодом 
(часто без уточнення від чого до чого), модернізацією. 

Соціальна трансформація розуміється як “зумовлена зовнішніми факторами і 
внутрішньою необхідністю поступова, не пов’язана зі зміною правлячої еліти, але в той же 
час радикальна і відносно швидка зміна соціальної природи чи соцієтального виду 
суспільства” [4, c. 149]; як перетворення соціальних інститутів і структур, що нерідко 
супроводжується їх докорінною ломкою [5, c. 8]. 

До головних характерних особливостей трансформації відносимо: 
– спрямованість на зміну не окремих приватних сторін, а сутнісних рис, що визначають 

соцієтальний тип суспільства; 
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– поступовий і відносно мирний характер протікання; 
– невідворотність, тривалість і глибина аномії (з грецьк. а – заперечувальна частка і 

nomos – “закон”; з франц. апотіе – “беззаконня, безформність”. Термін, який визначає різні 
види порушень у ціннісно-нормативній системі суспільства [6, c. 57]), зумовлена 
випереджаючим розкладом старих суспільних інститутів у порівнянні зі створенням нових; 

– принципова залежність ходу і результатів процесу від діяльності й поведінки не 
тільки правлячої верхівки (основної рушійної сили перетворень) і вищої бюрократії, але і 
масових суспільних груп, які здійснюють вибір своїх адаптаційно-поведінкових стратегій; 

– слабка керованість і передбачуваність процесу, важлива роль стихійних факторів 
розвитку, непередбачуваність результатів. 

Трансформаційна діяльність може здійснюватися в рамках цільової реформаційної 
діяльності, яка спрямована на перетворення структури суспільства через зміну діючих норм, через 
масову інноваційно-підприємницьку діяльність, суб’єкти якої використовують, розвивають, 
закріплюють нові норми, перебудовуючи відповідні інститути як масові соціальні практики. 

Дослідник Н. І. Лапін висунув аргументи на користь того положення, що все те, що 
відбувається в сучасних державах, колишніх складових СРСР, – це перетворення можна 
охарактеризувати як “соціокультурну реформацію” [7, c. 29–41], але пізніше почав 
використовувати поняття соціокультурної трансформації [8, c. 3–17]. 

Описані вище процеси знайшли своє втілення у системі освіти, зокрема вищої освіти, в 
рамках зародження кредитно-трансферної системи, яка базується на принципах Болонської 
декларації. Проте поруч із трансформаційними тенденціями цей процес переростає у 
глобалізаційний. 

Глобалізація – багаторівневий процес, який має політичну, економічну, культурну, 
соціологічну і психологічну складові й, відповідно, об’єктивну і суб’єктивну сторони [9, 
с. 145]. Головна характерна ознака глобалізації – це легке подолання будь-яких просторових 
перепон, насамперед державних кордонів. З допомогою новітніх технологій фінансові, 
інформаційні, освітні, наукові й будь-які інші потоки безперешкодно досягають будь-якого 
місця земної кулі. Наприклад, одним з проявів глобалізації як об’єктивного процесу є 
формування нового наукового співтовариства, яке є вже не вузько національним, а 
інтернаціональним, а точніше, професіональним. 

Глобалізація справляє певний вплив на освіту та освітнє середовище молодих людей. 
Вітчизняна система освіти, при всіх її позитивних моментах, просто не може залишатися в 
умовах глобалізації такою, якою вона була, оскільки глобалізація – це не тільки суб’єктивний, 
але і об’єктивний процес. А об’єктивний процес завжди несе в собі не тільки негативні, а й 
позитивні моменти. Одним із негативних моментів є те, що якщо ми не встигнемо “скочити на 
сходинку поїзда глобалізації”, то ризикуємо назавжди залишитися на узбіччі магістрального 
шляху розвитку цивілізації. Огороджуючи і оберігаючи краще в своїй освіті, ми в той же час 
повинні відкриватися для зовнішнього світу і, в свою чергу, використовувати те найкраще, що 
в ньому є. А це означає, що існуючу систему освіти необхідно перебудувати відповідно до 
сьогоднішніх реалій. Не можна не бачити негативних тенденцій у вітчизняній вищій освіті, 
починаючи з національних і закінчуючи приватними навчальними закладами. 

Ще зовсім недавно престиж викладацької праці був вищим і відповідно рівень вимог, 
більше ентузіазму як у викладачів, так і у студентів. Інтенсивніше велася наукова робота. 
Багато часу викладачі й студенти проводили в бібліотеках. Існувала система МБА – 
міжбібліотечного абонементу, яка дозволяла безплатно отримати будь-яку книгу чи статтю, в 
тому числі і з-за кордону. 

Сучасний викладач вищого навчального закладу – це швидше підприємець і бізнесмен, 
а не вчитель і дослідник. Його головною метою є підвищення своєї ринкової вартості. Ринок 
і фундаментальна освіта практично несумісні. Ринок – це система оптимального задоволення 
потреб. Просвіта – система підвищення людських здібностей шляхом здобуття наукових 
знань. Система освіти працює, якщо: 

1) фундаментальна наука випереджує прикладну; 
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2) теоретична підготовка випереджує практичну. 
Прогнозований якоюсь мірою, регрес вітчизняної освіти – це один бік процесу, інший – 

полягає в тому, що, знаючи недоліки західної системи освіти (прагматизм, відсутність 
фундаментальності й єдиних освітніх стандартів), ми знаємо і її переваги, наприклад, 
американська система університетської освіти. США – це країна з найбільшою кількістю 
студентів у середньому на 10 тис. населення (559 на 10 тис. чоловік, в Росії цей показник 
становить 191) [10, c. 32–33]. 

Європейська університетська освіта також поступається американській, окрім цього, вона 
значно відрізняється в різних країнах європейського континенту. Більше десятка років 
спеціалісти ЄС ведуть дискусії про те, як змінити систему європейської освіти, зробити її більш 
конкурентноздатною відповідно до американської. Всі експерти погоджуються з тим, що 
потрібні зміни. Так званий “Болонський процес” і є практичним відображенням цих дискусій. 

Європейська освіта певною мірою вже інтегрує американську. Наприклад, у Франції 
відмовилися від п’ятирівневої системи дипломів (диплом 3-го ступеня, майстер, спеціаліст, 
доктор, державний доктор) і перейшли до американської трьох-рівневої (бакалавр, магістр, 
доктор). Раніше у Франції вчені звання надавала державна інстанція, яка була схожою за 
функціональними прерогативами до нашого ВАКу, а тепер її немає і цим займається наукове 
співтовариство, аналогічно як і в США. Відповідальність за докторську дисертацію несуть 
організації, де вона була захищена, і опоненти. Ця зміна різко підняла рівень вимог до якості 
робіт. Тепер із ними знайомляться навіть під час прийому на роботу, їх вимагають на 
співбесідах, вони важливі для репутації. 

Інша проблема вітчизняної освіти, яку можна вирішити, використовуючи можливості 
глобалізації – це проблема центру і периферії. У США такої проблеми не існує і рівень 
університету визначається не його близькістю до центру, а власними традиціями, 
потенціалом викладачів і місцем, яке він займає у реальному рейтингу. В нашій країні 
історично, ще із часів СРСР, склалася ситуація, за якої в провідних вузах, київських 
університетах зосереджено основний інтелектуальний потенціал вітчизняної освіти (проте 
останнім часом ця проблема поступово нівелюється). Це пов’язано із концентрацією тут 
наукових установ, видавництв, редакцій, бібліотек, наукового співтовариства. Інтернет й 
інші засоби комунікації дозволяють поставити в рівні умови талановитих учених і викладачів 
з центру і з периферії. Цей процес можна назвати “внутрішньою глобалізацією”. 

Наступна проблема – мобільність. Українські викладачі прив’язані до своїх навчальних 
закладів у прямому і переносному значенні. Фінансові можливості не дозволяють вітчизняним 
ученим і викладачам вільно пересуватися. З одного боку, це сприяє відданості й створенню 
наукових шкіл, а з іншого – звужує світогляд і обмежує контакти. В США такої проблеми не 
спостерігається, оскільки їх викладачі (а тепер і європейські вчені) не працюють в одному 
університеті весь свій працездатний вік, а виїжджають на запрошення в інші навчальні заклади. 
З одного боку, “внутрішня глобалізація” заставляє викладачів постійно підвищувати свою 
майстерність, з іншого – університети знайомляться з різними школами, запозичують нове, 
утверджуються в правоті свого курсу. Така мобільність є позитивною і вартою наслідування. 

Отож доволі прогресивна українська освіта, порівняно із поступом американської та 
європейської систем, потребує певних змін, зважаючи на сучасні тенденції в світовому 
освітянському просторі. А головним завданням, яке потрібно вирішувати – як у процесі цих 
змін не загубити той позитив, який властивий для української освіти. 

Провідником глобалізації в сфері освіти виступає дистанційне відкрите навчання, яке 
пов’язане з використанням новітніх інформаційних технологій [11]. Як приклад можна 
навести діяльність американської ТНК Cisco Systems, яка є світовим лідером у галузі 
інформаційних технологій. Вона створює Всесвітню сітку академій – Cisco Network Academy 
Systems, куди безплатно постачається дороге сіткове обладнання. Умовою постачання є те, 
що навчальний заклад буде навчати з допомогою цього обладнання за програмами і 
навчальними матеріалами, які підготовлені працівниками “Cisco”. Навчальний заклад, що 
виступив у ролі реґіональної академії, зобов’язується втягнути в цю програму не менше 10 
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університетів як локальних академій. У світі вже створено більше 15 тисяч таких академій. 
Найближчим часом “Cisco” планує довести цю цифру до 100 тисяч. На створення навчальних 
програм компанією виділяються великі кошти. По всьому світі розшукуються найкращі в 
своїх галузях спеціалісти, розробляється високоякісний мультимедійний супровід, 
інтерактивні електронні навчальні посібники. До співробітництва залучені Нью-Йоркський, 
Колумбійський, Стенфордський університети, Королівський коледж. При чому, створюються 
програми не тільки технічних предметів, але і дисциплін гуманітарної спрямованості. Коли 
“Cisco” добудує свою сітку, поширюватиме через неї програми “відкритої освіти”, а також 
почне роботу щодо перепрограмування національної свідомості, національних інтересів у 
потрібному і вигідному для власних цілей напрямі. 

Проте, зважаючи на об’єктивні закономірності національної і етнічної культури, які 
описані інформаційною теорією етносу, в сучасному постіндустріальному інформаційному 
суспільстві людина опинилася в принципово новій інформаційній ситуації, порівняно з так 
званим традиційним суспільством. Впродовж усієї історії людства аж до останніх десятиріч 
людство отримувало однорідну і впорядковану інформацію від однієї соціальної групи. А 
серед локальної субкультури панувала загальна картина світу. Нова інформаційна ситуація, 
що склалася в зв’язку із широким розповсюдженням технічних засобів комунікації, 
характеризується зростанням насиченості інформаційного потоку; взаємною 
непогоджуванністю сигналів; зменшенням регулярності й періодичності сигналів; 
зростанням різноманітності сигналів і частки рідкісних, незвичних, унікальних сигналів і 
зменшенням визначеності реакцій, що призводить до загострення проблеми вибору. 

Прагнення до соціально-психологічної стабільності стає самостійним і достатньо 
сильним мотивом діяльності сучасної людини. О. Тофлер розглядає в своєму дослідженні 
різні способи адаптації до нової інформаційної ситуації [12]. Запропоновані методи можна 
розділити на методи “буферу” і “фільтра”. Перші полягають у тренінгу, підготовці до нової 
інформаційної ситуації. Методи “фільтра” відсіюють найбільш значимі для індивіда сигнали. 
Як фільтри виступають різні субкультури, що виробляють свої норми, цінності, зразки 
поведінки. Саме етнос є тією субкультурою сучасного суспільства, яка найбільшою мірою 
здатна виконувати роль “інформацій ного фільтра”.  

Цьому сприяють такі його якості, як цілісність, стійкість етнічного статусу особистості, 
стабільність складу і стійкість у часі. 

Складність нової інформаційної ситуації значно випереджує можливості людей 
адекватно реагувати на неї, внаслідок чого виникає гостра потреба в “інформаційних 
фільтрах”, зокрема у зверненні до етнічних цінностей, які є вічними і стійкими в бурхливому 
потоці часу [13, c. 5–39]. 

Саме тому народжування процесів глобалізації супроводжується прямо протилежними 
процесами реґіоналізації, зростанням національної самосвідомості, зведенням етнічних 
кордонів. Потреба в етнічності, яка характеризує народ, об’єднує його і відрізняє від інших 
співтовариств, належить до розряду базових людських потреб. Потреба в позитивній 
етнічній ідентичності лежить в основі етнічних конфліктів і національно-визвольних рухів, є 
значною причиною еміграції. Для того, щоб вижити в глобальному світі народам потрібно 
зберігати свою національну культуру і специфіку. Тільки своєю неповторністю вони цінні 
для виживання людства. А. С. Панарін писав, що глобалізується національна еліта, що має 
доступ до благ глобалізації [14]. Народи ж, які не мають такої можливості, відповідають 
зусиллями локалізації, регіоналізму і націоналізму. Виходячи з цього, викладачам не 
потрібно переживати за своє майбутнє, оскільки освіта буде необхідною завжди. 

Найповніше національно-культурні відмінності в сфері освіти можна описати з позицій 
класичних концепцій культурних змін Г. Хофстеде [15], Р. Д. Льюіса [16] про моноактивні, 
поліактивні і реактивні культури” і уявлень Е. Хола про високо- і низькоконтекстуальні 
культури [17]. 

Під культурними змінами нідерландський соціолог Г. Хофстеде розумів певний набір 
цінностей, настанов, вірувань, норм і моделей поведінки, якими одна культура відрізняється 
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від іншої. Дослідник виявив, що більше всього народи розрізняються за чотирма культурними 
вимірами: індивідуалізм – колективізм, мужність – жіночність, дистанція влади і уникнення 
невизначеності. В сфері освіти культурні виміри проявляються наступним чином. У західних 
індивідуалістських культурах навчать вчитися самостійно впродовж усього життя. Основний 
зміст освіти – як потрібно вчитися самостійно. В колективістських культурах навчання 
здійснюється тільки в молоді роки. Дають готові знання. Навчають переважно способом дій. У 
країнах із мужньою культурою навчальний процес орієнтований на кращих учнів. Головною 
метою навчання є академічні успіхи, результати навчання дуже важливі. Погане навчання, 
відрахування прирівнюються до катастрофи. В країнах із жіночною культурою навчальний 
процес орієнтований на середнього учня. Головною метою навчання є соціальна адаптація, а 
результати навчання не дуже важливі. В країнах із низькою дистанцією влади центральною 
фігурою в навчанні є учень. Викладач розглядається лише як провідник, передавальна ланка 
між знаннями і учнем, а навчання є об’єктивним процесом пізнання. В країнах із високою 
дистанцією влади центральною фігурою в навчальному процесі традиційно є вчитель. 
Навчання розглядається як сприйняття мудрості вчителя. Наприклад, турки, відповідаючи на 
запитання про відносини студентів і викладачів, говорять: “Вчителя треба боятися так само, як 
ви боїтеся Аллаха”. Це саме стосується іранців: “Професор, який дозволяє ставитися до себе 
без належної поваги і шанування, чи який зізнається в недостатньому знанні свого предмета, 
не сприймається іранськими студентами серйозно. Студент втрачає повагу до вчителя, якщо 
той знаходиться з ним на дружній нозі”. В країнах з низьким рівнем уникнення невизначеності 
структуруванню навчальних програм не надається досить великого значення, цілі навчання 
формулюються нечітко, навчальні завдання не деталізуються, розкладу не завжди 
дотримуються, допускається відповідь вчителя “не знаю”. У країнах з високим рівнем 
уникнення невизначеності навчальні програми чітко структуровані, цілі й завдання навчання 
зрозумілі і конкретні, навчальні завдання розписуються детально, розкладу дотримуються 
жорстко, від вчителя очікують, що він “знає все”. 

Згідно з теорією Р. Льюіса моноактивні, поліактивні й реактивні культури 
розрізняються відповідно до часу. Моноактивні культури допускають виконання тільки 
однієї справи за одиницю часу. Тому представники моноактивних культур планують своє 
життя у відповідній послідовності й складають розклад іноді на декілька місяців і навіть 
років наперед. Прийнята сьогодні в більшості країн світу класно-урочна система відомого 
чеського педагога Яна Амоса Коменського – дітище західного моноактивного відношення до 
часу. Протягом однієї одиниці допускається виконання тільки одного навчального завдання. 
Час рухається лінійно – з минулого через теперішнє у майбутнє. Навчальний процес 
поділений на часові одиниці – уроки. Клас постійний відносно складу впродовж усього 
навчання. Поліактивні культури допускають виконання декількох справ одночасно. В 
реактивних культурах чіткі уявлення про час відсутні й навчальний процес визначається 
звичними природними циклами: сходом і заходом сонця, втомою. 

Американський антрополог Е. Холл розрізняє висококонтекстуальні й 
низькоконтекстуальні культури, залежно від їх ставлення до контексту. Контекст – це 
інформація, що оточує і супроводжує подію. 

Стилі викладання у висококонтекстуальних (Схід) і низькоконтекстуальних (Захід) 
культурах значно відрізняються. На Заході викладач повинен все назвати своїми словами і всьому 
повинен дати зрозумілу оцінку. На Сході основна частина навчальної інформації передається 
немовним контекстом: зовнішнім виглядом викладача, його віком, манерою триматися. Частими 
бувають багатозначні й довгі паузи. Залежно від контексту одне і те саме слово може мати різне 
значення: наприклад, “так” в Японії може означати “так”, “ні” й “можливо”. 

Японці розрізняють офіційну правду чи правду для публіки, і справжні наміри того, хто 
розмовляє. Західні, зокрема американські, викладачі скаржаться, що не бачать зворотного 
зв’язку від японських студентів, які привчені до контексту. 

Національна специфіка процесу навчання зберігається і через різницю в психології 
народів. Важливі в навчанні пізнавальні процеси (сприйняття, пам’ять, мислення) 
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відрізняються в різних країнах залежно від ландшафту місцевості, клімату. Наприклад, на 
Сході в опрацюванні навчального матеріалу бере участь здебільшого права півкуля, яка 
забезпечує образне, емоційне, інтуїтивне опрацювання інформації. На Заході, навпаки, 
переважає ліва півкуля: логіка, аналіз, раціоналізація. Тому викладачам і учням з різних 
країн важко зрозуміти один одного. 

Одним із проявів глобалізації в сфері освіти є виникнення в нашій країні недержавних 
освітніх закладів. Вводячи плату за навчання, Міністерство освіти мало на меті в основному 
два завдання: компенсувати скорочення фінансування і направити новий фінансовий потік на 
підтримку державної освіти та зберегти викладацький потенціал. Викладацька і наукова 
громадськість загалом спочатку позитивно відгукнулася щодо нововведень. Однак ринкові 
відносини в освіті так само як і в економіці, політиці та інших сферах суспільного життя в 
період так званого “дикого капіталізму” почали розвиватися своєрідним чином. Насамперед 
дуже швидко зростала кількість недержавних навчальних закладів і, як наслідок, 
об’єднавшись – вони стали чималою економічною і політичною силою, проходячи щоразу 
нові етапи інституалізації в освітній сфері нашої держави. 

Проте якість освіти та організація навчального процесу в деяких недержавних 
навчальних закладах бажає бути кращою: 

– висока плинність кадрів; 
– некваліфікованість окремих викладачів; 
– навчальне перевантаження викладачів; 
– відсутність кафедр як ключової ланки організації навчально-методичної та наукової 

роботи; 
– формування в них специфічної корпоративної “ринкової” культури викладачів та 

студентів; 
– відсутність або символічність наукової та виховної роботи; 
– “філіалізація” недержавної освіти. 
Конкуренцію недержавним навчальним закладам становлять державні вузи, 

розвиваючи широкий спектр платних послуг, запроваджуючи необхідні на ринку 
спеціальності. В цьому контексті виникає проблема співвідношення платної і бюджетної 
освіти в стінах державних університетів. 

Хочеться вірити, що негативні тенденції в розвитку недержавної освіти є “хворобою 
росту”. В США і країнах Західної Європи недержавна приватна освіта престижніша і 
якісніша, порівняно з державною. Більшість найвідоміших і найпрестижніших навчальних 
закладів є недержавними – наприклад, Гарвард. 

Знання, вміння та навички, котрі молодь набуває й виробляє, навчаючись у вищій 
школі, беззаперечно, є важливими. Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття 
компетентності спеціаліста, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме 
компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тими індикаторами, що 
дозволяють визначити готовність молодої людини до життя, його подальшого особистого 
розвитку й до активної участі в житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, 
освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та 
знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до 
нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати 
власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб 
ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, 
навчатись упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою 
нове завдання – сформувати в молодої людини та дорослого вміння вчитись. 

Вже в середині ХХ століття у розвитку освіти більшості країн проявились два важливих 
чинники, що ніяк не вписувалися в традиційні системи. По-перше, школа почала катастрофічно 
відставати від темпу розвитку й оновлення знань. По-друге, у зв’язку із соціокультурними 
зрушеннями ХХ ст. освіта стала масовою, розрахованою “на всіх”. Відтоді ці чинники обумовили 
чимало спроб реформування і якісних зрушень в освітніх системах більшості країн світу. 
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Сьогодні розвиток людського суспільства та цивілізації висуває перед освітою 
принципово нові питання. Наприкінці ХХ ст. почали відбуватися докорінні зміни в 
парадигмі й методології освіти, передумови й окремі елементи яких складалися протягом 
усього століття. Колишня парадигма, що відбивала інтереси та сутність індустріального 
суспільства, детермінованого пізнання й однозначності оцінок, поступово замінюється 
методологією інформаційного суспільства, плюралістичного пізнання й імовірнісної оцінки. 

Ознаками революції в освіті, що відбувається на зламі століть, є сукупність якісних 
зрушень (інколи навіть стрибків), серед яких: 

– перехід від “конвеєрного виробництва” фахівців різних галузей до виробництва їх 
“малими серіями” чи навіть “поштучно”. При цьому найважливішою властивістю, що її 
набуває освіта, стає гнучкість, здатність до переналагодження, це стосується як освітньої 
системи, так і її продукту – фахівця; 

– перехід від засвоєння інформації до формування якостей, необхідних для творчої 
діяльності та постійного засвоєння нової інформації. Основним орієнтиром освіти є 
формування творчої особистості, що здатна саморозвиватися [18, c. 15]. 

Спрямованість системи освіти на засвоєння системи знань, яка була традиційною й 
виправданою ще декілька десятиліть тому, вже не відповідає сучасному соціальному 
замовленню, яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів 
суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних 
завдань. Виконання цих завдань потребує істотного посилення самостійної й продуктивної 
діяльності школярів, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно 
здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства. 

У “Законі про освіту” 1996 р. підкреслено: “Метою освіти є всебічний розвиток людини 
як особистості і найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 
здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, спроможних до 
свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу народу, зростання загальноосвітнього рівня народу, забезпечення 
народного господарства кваліфікованими спеціалістами” [19, c. 10]. Орієнтуючи освіту на 
“всебічний розвиток” людини, вітчизняне законодавство не спрямовує її на формування 
конкурентноспроможної особистості, яка володіє вмінням соціальної адаптації. Кохаючись в 
абстракції, Закон трансформує “впертість системи освіти” у підготовці “людини взагалі”, 
нехтуючи об’єктивними чинниками впливу соціального середовища. У результаті молода 
людина очікує на вирішення життєвих проблем із позицій ідеалів, які формуються без 
урахування реальної мотивації, що програмує нездійсненність її максималістських 
уподобань. Це підтверджує справедливість зауваження Д. Дідро про тих, хто виховує 
викладанням науки: вони “не завжди бувають тими, які її розуміють і серйозно нею 
займаються, тому що у таких не залишається часу на викладання” [20, c. 49]. 

Перспективними вбачаються сьогодні не пристосовницькі якості людини, сформовані 
“педагогікою слухняності”, а риси активного суб’єкта соціальної дії. Виховання людини 
соціальної, спроможної орієнтуватись у мінливому оточенні й володіти практичними навичками 
впливу та зміни його, має здійснювати нова педагогіка. Вона обумовлена загальносвітовим 
явищем – появою “нової економіки”, сформованої на знаннях, інформаційних технологіях, 
глобалізації господарських та суспільних процесів тощо. Це явище актуалізує роль 
інтелектуально-освітнього потенціалу кожної країни як визначального ресурсу її економічного 
зростання і добробуту. Реагуючи на зміну парадигми світового розвитку, в контексті якої наука і 
культура перетворюються у сферу міжнародної конкуренції та співробітництва, ЮНЕСКО 
визначила ХХІ століття “інтелектуальним”, “ерою освіти”. Враховуючи ці процеси, науково-
педагогічна громадськість України усвідомлює необхідність підвищення навчально-виховних 
стандартів на основі модернізації. Її зміст полягає у подоланні “підтримуючого, відтворюючого 
навчання” у вигляді “інформаційної накачки” та засвоєнні інноваційних методик, які 
стимулюють до змін в існуючій культурі та соціальному середовищі, вчать молоду людину 
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вмінню адаптуватись до нових умов господарювання, життєдіяльності та мінливого 
економічного і соціального середовища, активно реагувати на проблемні ситуації [21]. 

Отже, сучасна виховна практика має позбуватися абстрактних форм творення “людини 
взагалі” і звертатись до реальних процесів соціально-економічної трансформації. Центром 
уваги повинна стати нова людина в умовах формування інформаційного меритократичного 
суспільства [22, c. 605], яка досягає успіху завдяки власній старанності та здібностям. 

Важливість знань, умінь та інтелектуального й духовного розвитку особистості й 
суспільства загалом сьогодні розуміє більшість. Врешті-решт, добре освічені 
висококваліфіковані громадяни є умовою прогресу будь-якої держави ХХІ ст., коли світ є 
таким складним, суперечливим і конфліктним. 

За останні роки освіта України зробила рішучі кроки в напрямі модернізації, інтеграції в 
Європейський освітній простір. Це є приєднання України до Болонського процесу, і активне 
залучення системи освіти до розробки і втілення особистісно зорієнтованої освітньої парадигми. 

Розвиток української освіти впродовж розбудови державної незалежності відбувається 
в умовах суперечливих внутрішніх впливів політичних, економічних, культурних і власне 
освітянських чинників. Укажемо головні з них:  

– політична нестабільність, часті зміни владних команд, невизначеність орієнтирів 
щодо ідеологічної консолідації суспільства;  

– непослідовність, недостатня наукова обґрунтованість державної політики у галузі освіти;  
– відсутність моніторингу якості проведених реформ, низький рівень участі 

громадськості у реформуванні освіти, управлінні нею, оцінюванні її якості;  
– тривала економічна й екологічна кризи;  
– демографічні зміни (зниження народжуваності, міграція, знелюднення населених 

пунктів);  
– криза сім’ї як соціального інституту, що зумовила дефіцит відповідального 

батьківства, конфлікт між поколіннями дорослих і дітей, молоді;  
– вибуховий розвиток засобів масової інформації і комунікації (Інтернету) нарощують 

свій суперечливий вплив на дітей і молодь;  
– майже нерегульований державою і місцевою владою розвиток мережі освітянських 

закладів зумовив занепад одних рівнів освіти (скажімо, дошкільної, професійно-технічної, 
післядипломної) і не забезпечив якісним навчанням інших (наприклад, стрімке зростання як 
державного, так і недержавного секторів вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації);  

– розбалансування кількісних і якісних показників професійно-технічної і вищої освіти 
із потребами економіки, ринку праці;  

– розрив у часі й змісті модернізаційних процесів у загальній середній і вищій освіті 
зумовив непідготовленість педагогічних, науково-педагогічних і управлінських кадрів до 
вчасного і адекватного реагування на інновації;  

– не забезпечено системності заходів, як того вимагають цінності людиноцентрованої 
освіти, щодо утвердження цих цінностей на всіх рівнях освіти (йдеться про кваліфікований 
психологічний супровід розв’язання педагогічних і методичних проблем, належне 
збагачення змісту і технологій особистісно зорієнтованими технологіями, комплексне 
використання інформаційно-комунікаційних технологій, подолання суперечностей між 
цілями загальної середньої освіти і об’єктами зовнішнього незалежного оцінювання тощо).  

Ці проблеми ставлять під загрозу реалізацію найважливішого права кожного 
громадянина – мати рівний і справедливий доступ до якісної та ефективної освіти відповідно 
до своїх потреб і можливостей [23, c. 9–10]. 

Отож, зважаючи на все викладене вище, потрібно дуже обережно інтегрувати нашу 
освіту у так званий Болонський процес. Глобалізація в освіті має неоднозначні наслідки. Її 
позитивним боком є те, що вона веде до універсалізації і поширення передових технічних і 
природничо-наукових знань. Тому глобалізація знань добра в галузі викладання 
природничих і технічних наук. Однак, у сфері викладання гуманітарних наук глобалізація 
нагадує культурний імперіалізм – дорогу з одностороннім рухом, якою транслюється 
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позиція, цінності, погляди, які вигідні домінуючій культурі. Тому викладання гуманітарних 
дисциплін і дидактичні методи навчання повинні розвиватися, враховуючи національну 
специфіку. Україна становитиме інтерес для країн, що уже підписали Болонську декларацію, 
тільки зберігши національну специфіку вітчизняної освіти і її досягнення. Поряд з цим, 
українській освіті потрібно набувати і глобальної складової. По мірі зростання процесів 
глобалізації значення національної освіти буде ще більше зростати. Зберігаючи найкраще, 
що у нас є, ми повинні переймати досвід інших країн, підлаштовуватися у глобальні процеси, 
вчитися в інших і давати уроки іншим. У цьому контексті варто навести приклад країн 
Південно-Східної Азії – Японії, Південної Кореї, Китаю, Тайваню, Сінгапуру. Зберігши свою 
культурну специфіку, вони взяли все найкраще, що було на Заході – його технології, досвід, 
інвестиції – і не тільки порівнялись із ними, але і в багатьох аспектах випередили їх. Так і 
українській освіті треба увібрати все найкраще, що передбачає глобалізація, а зокрема, і 
принципи Болонського процесу, але в жодному разі не відмовлятися від власних переваг. 
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Богдан Буяк 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 
ТРАНСФОРМАЦИОННО-ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В статье анализируется процесс современной модернизации системы образования в 
глобализационно-трансформационном контексте вообще, и украинской, в 
частности. 
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MODERNIZATION OF THE EDUCATION OF UKRAINIAN YOUTH IN THE TRANSFORMATION 

AND GLOBALIZATION PROCESSES 
The article analyzes the process of modernizing the system of modern education in the 

context of globalization, the transformational general, and Ukrainian, among 
others. 
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