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соЦІАЛЬний 
стАтус учитеЛЯ

...Вчитель завжди був і залишається
величиною стабільно високою,

яка поєднує традиційний досвід 
і новітні якості, 

сформовані відповідно до потреб 
практики...

… «Ми з батьком працювали в полі, повз 
яке йшла людина… Батько встав, зняв шап-
ку і вклонився їй. «Хто це», – запитав я. 
«Це, синку, Учитель», – відповів мені бать-
ко і ще раз низько вклонився вчителеві». 
Цю історію розповів мені перший Прези-
дент незалежної України Леонід Макаро-
вич Кравчук. На жаль, наша епоха вияви-
лась до вчителя немилосердною: шапку пе-
ред учителем не знімає ніхто… 

 … У педагогічному розумінні традицій-
но «вчителем» називали спеціаліста, який 
веде навчальну та виховну роботу з учня-
ми у загальноосвітніх школах. З часом це 
поняття набуло розширеного трактування. 
Поняттям «учитель» охоплювалась когор-
та людей – учених, громадських діячів, ви-
кладачів (професорів) університетів, на-
ставників, вихователів – усіх тих, хто фор-
мує погляди й переконання людей, спря-
мовує їх на істинний життєвий шлях, допо-

Нещодавно у Києві відбувся 
перший форум ректорів 

європейських педагогічних 
університетів. Тема форуму – 

«Проблема підготовки нового 
вчителя для об’єднаної Європи 

ХХІ століття». На форумі було 
створено Асоціацію ректорів 

педагогічних університетів, 
прийнято звернення 

до парламентаріїв Європи на під-
тримку вчителя, засновано 

науковий часопис «Європейські 
педагогічні студії». Головною темою 
дискусій була особистість учителя, 

його професійні риси в минулому, 
сьогоденні та у перспективі. 

Наш часопис продовжує 
публікувати матеріали, 

які надіслали учасники форуму.

Ключові слова: людина, освіта, освіт-
ня політика, статус учителя.
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магає знайти своє місце в системі соціаль-
них відносин, утвердитись як особистість. 
Першими вчителями були жерці Єгип-
ту, Вавілону, інших країн Стародавнього 
Сходу. У Греції учителями, зазвичай, були 
вільнонаймані громадяни. У Римі вчитель 
був державним службовцем і призначався 
імператором. У серйозному розумінні цьо-
го слова, професія учителя є однією із най-
давніших професій у світі. Вона виникла й 
утвердилася внаслідок розподілу праці, ви-
окремлення освітньої і виховної діяльнос-
ті як особливої у системі інших видів сус-
пільного виробництва. Професія вчителя – 
один із стовпів, на якому тримається будо-
ва світової цивілізації. 

На жаль, соціальний статус, авторитет 
учительської професії втрачає свою соці-
альну вагу. Це, як відомо, загальноплане-
тарна, загальноєвропейська проблема, за 
винятком таких країн, як Фінляндія, де 
професія вчителя залишається привабли-
вою для молоді, а «педагогічна освіта, від-
повідно – одна із найпопулярніших універ-
ситетських навчальних програм» [11, 84].

У Європі ситуація складається так, 
коли, з одного боку, визнається, що вчителі 
«залишаються ключовими фігурами в 
освіті» [9, 18], а з іншого, констатується, 
«що, не зважаючи на певні особливості в 
окремих країнах, загальною тенденцією 
в Європі є зниження статусу професії 
вчителя» [10, 39]. Схожа ситуація і в нашій 
країні, де результати «соціологічного опи-
тування свідчать про низьке суспільне ви-
знання професії вчителя» [5, 133]. 

В Україні означена проблема стоїть 
дуже гостро. Як людина, яка практично 
все своє свідоме життя присвятила освіті, 
я можу цілком адекватно визначити масш-
таб і глибину негативних наслідків, скажі-
мо так, «пролетаризації», соціальної мар-
гіналізації учителя для майбутньої долі 
українського суспільства. Адже, одна спра-
ва, коли ідеться про зміни в статусі вчите-
ля та його наслідки у розвиненому захід-
ному суспільстві, яке має відповідні ресур-
си, щоб виправити ситуацію, інша – коли 
йдеться про нашу, з обмеженими можли-
востями, країну, де учитель, перефразову-
ючи слова видатного російського поета, за-

вжди був і є «більше ніж учитель». На ньо-
му трималася культурна традиція, націо-
нальна ідентичність, мораль. Зараз же ми є 
свідками того, що він уже, через цілу низку 
обставин, втрачає цю функцію. В резуль-
таті, – особливо це стосується сільської 
місцевості, – зазнає суттєвої ерозії уся со-
ціальна тканина людського співжиття. Про 
рівень моралі годі й говорити. І чи не тут 
також треба шукати відповідь на питан-
ня, яке порушили журналісти та фахівці, – 
«Чому наші діти п’ють?» [2]. Звісно, за те, 
що за даними Світового банку, найбільше в 
Європі п’ють і курять українські діти, від-
повідає усе суспільство. І все ж…

Про який моральний, особистий автори-
тет учителя для молоді на селі може йтися, 
якщо він змушений перейматися, насампе-
ред, проблемою виживання із відповідни-
ми для його соціального статусу наслідка-
ми? За роки незалежності ми так і не змо-
гли забезпечити вчителю гідні його призна-
чення умови. Існує в цьому плані чимало 
проблем і зараз. Зокрема, навряд чи сприя-
тиме розв’язанню проблем у вчительському 
середовищі спосіб, у який регіональна вла-
да здійснює так звану «оптимізацію» шкіль-
ної мережі. Чи можна назвати його адекват-
ним, якщо у відповідь на дії влади батьки 
погрожують самоспаленням? Ця проблема, 
як відомо, викликала занепокоєння Прези-
дента України В. Януковича. Я маю надію, 
що саме воля Президента України стане 
тим життєдайним поштовхом, який повер-
не наше суспільство обличчям до вчителя, 
моралі, культури, науки, духовності. 

У західноєвропейських країнах пробле-
ма статусу вчителя, його ролі в суспільстві 
теж певною мірою непокоїть громадськість 
і політичну владу.

У 2006 р. вчителі у європейських краї-
нах складали в середньому 2 % активного 
населення (6,25 млн). В усіх європейських 
країнах (за винятком Греції, Люксембурга,  
Ліхтенштейна й Туреччини) понад 60 % пе-
дагогічного контингенту початкової та се-
редньої освіти – жінки. В чотирьох країнах 
(Болгарії, Естонії, Латвії, Литві) 80 % вчи-
телів – це жінки. У сфері вищої освіти си-
туація дещо відрізняється. Жінок тут мен-
ше 50 % викладацького контингенту, за ви-
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нятком Латвії та Литви. У половині із 31 
країни частка їх – менше 40 % [9, 181].

Важливою характеристикою педаго-
гічного контингенту є його вікові показники. 
Для Європи характерно, що «порівняно 
з іншими професіями, вчительський та 
викладацький контингент має вищий 
відсоток груп поважного, зокрема і 
передпенсійного, віку» [8]. Зокрема, у 
Німеччині, Італії та Швеції вчителі у сфері 
початкової освіти «доволі поважного віку», 
оскільки найбільш репрезентативними є 
дві вікові групи – 40–49-річні та 50 і більше 
років. У 12 країнах (Бельгії, Болгарії, Греції, 
Франції, Латвії, Литві, Угорщині, Австрії, 
Польщі, Португалії, Словенії та Фінляндії) 
найбільша частка вікових груп від 30 до 39 та 
від 40 до 49 років. Зокрема, вони складають 
66 % учителів в Угорщині, та понад 72 % в 
Болгарії, Греції та Словенії. 

У більшості країн, за винятком Мальти, 
вчителі в сфері середньої освіти загалом 
мають більш поважний вік, ніж у сфері 
початкової освіти. Зокрема, у Німеччині, 
Італії, Нідерландах, Швеції та Норвегії 
понад 40 % учителів 50 років і старші. Дуже 
низький відсоток вчителів до 30 років 
спостерігається в Болгарії, Німеччині, Італії, 
Австрії, Фінляндії, Швеції та Норвегії.

У європейських країнах переважна 
більшість учителів ідуть на пенсію щойно 
отримують таку можливість. Для виходу 
на пенсію потрібно відпрацювати певну 
кількість років та/або досягти певного 
віку. Фактично в усіх європейських 
країнах офіційно встановлено вікову межу, 
досягнувши якої вчителі вже не можуть 
працювати, за деякими винятками. Ця 
межа зазвичай – 65 років. У Франції та 
Португалії – 60 років, але тільки для жінок, 
у Ліхтенштейні – 64, у Норвегії – 67 років.

У понад половині країн учителі можуть 
піти на пенсію, відпрацювавши встановлену 
офіційно кількість років. Зокрема, в 
Ліхтенштейні – 15 років, у Туреччині – 25, 
у Бельгії, Австрії, Ірландії – 40 років. А у 
Фінляндії піти на пенсію можна лише за 
однієї умови – досягнення певного віку.

Водночас існує практика, коли пенсіо-
нери продовжують працювати. В Данії, 
Німеччині, Ірландії, Румунії та Словенії 

(середня освіта) значний відсоток учителів 
залишається на своїх посадах і після 
досягнення пенсійного віку. В Естонії, 
Литві та Словенії близько 5 % контингенту 
складають пенсіонери, які працюють.

Аналізуючи демографічні показники 
наявного контингенту вчителів у 
європейських країнах, експерти Євро-
пейської комісії відзначають, що в деяких 
країнах, зокрема Німеччині та Італії, 
близькі до пенсійної межі вікові групи 
складають більшість. А це означає, що 
майже 70 % учителів підуть на пенсію 
протягом найближчих 20-ти років. Більш 
виграшною є ситуація в Бельгії, Болгарії, 
Ірландії, Греції, Іспанії, Латвії, Литві, 
Угорщині, Австрії, Португалії, Словенії, 
Ісландії, Ліхтенштейні. Кіпр та Мальта 
вирізняються як країни, де існує найбільш 
збалансований за віком контингент 
учителів [9, 174, 180—183, 185].

Західні аналітики, вивчаючи проблеми, 
з якими стикається вчитель, викладач, 
звертають увагу, передусім, на те, що за 
останні десятиліття відбулися значні 
зміни в суспільному середовищі, у якому 
функціонує система освіти. На перше 
місце, зазвичай, висувається проблема 
забезпечення та реалізації політики 
мультикультурності у сфері освіти. 
Останнім часом у цій сфері, зокрема у 
зв’язку із наслідками економічної кризи, 
виникло чимало доволі суттєвих загроз 
та викликів. Наприклад, у Німеччині, за 
даними соціологів, 58 % західних німців 
і 62 % східних негативно налаштовані 
щодо мусульман. У жовтні 2010 р. канцлер 
ФРН Ангела Меркель визнала цілковитий 
провал спроб побудувати мультикультурне 
суспільство у Німеччині. З такими заявами 
також виступили президент Франції 
Ніколя Саркозі та прем’єр-міністр Велико-
британії Девід Кемерон [4].

Але лише одного визнання фактичних 
невдач у попередній період замало, щоб ви-
правити ситуацію. А вона, як свідчить ста-
тистика, лише ускладнюватиметься. Досить 
сказати, що, за прогнозами експертів, 25 % 
населення Європейського Союзу у 2020 р. 
складатимуть мусульмани [7, 77]. У цій 
ситуації потрібні нові підходи. Один із них 
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запропоновано членами Групи провідних 
діячів, утвореної за ініціативою Генерального 
секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда, 
які оприлюднили доповідь «Жити разом: 
поєднання різноманіття і свободи в Європі 
ХХІ століття». Їі автори (Йошка Фішер, 
Емма Боніно, Тіматі Гартон Еш, Мартен 
Ірш, Данута Хюбнер, Айше Кадіоглу, Соня 
Ліхт, Володимир Лукін і Хав’єр Солана) 
запропонували 17 керівних принципів, 
які, як вони сподіваються, «політики, лю-
ди, що визначають громадську думку, ак-
тивісти громадянського суспільства вико-
ристовуватимуть як робочий посібник у 
боротьбі за різноманіття». Головна ідея 
їхньої доповіді, яка мусить визначати 
нову політику мультикультуралізму, – це 
«мінімум примусу, максимум переконання» 
[3]. Сподіваємося, що заклики знаних і 
авторитетних у Європі особистостей знай-
дуть відповідний відгук і в освітянському 
середовищі, насамперед серед тих, хто 
визначає зміст освітньої політики і на 
національному, і на загальноєвропейському 
рівнях.

По-друге, вчені, громадські діячі фіксу-
ють серйозні зміни у сфері сімейного ви-
ховання. Зокрема, збільшується кількість 
дітей, які зростають у неповних сім’ях, за-
звичай з матір’ю. До цього слід також дода-
ти, що 2,2 % учнівського контингенту в кра-
їнах Євросоюзу навчається у спеціалізова-
них школах для дітей з обмеженими мож-
ливостями.

По-третє, відчутною залишається 
проблема рівного доступу до освіти, зо-
крема для дітей іммігрантів. Орієнтова-
на на створення рівних можливостей для 
усіх,система освіти водночас певною мі-
рою «відтворює наявну соціальну нерів-
ність у суспільстві». [10, 56].

По-четверте, рух до інформаційного 
суспільства контрастує з тим фактом, 
що 80 млн. осіб від 25 до 64 років у 
Європі «мають низький рівень ква-
ліфікації». 40 % населення віком від 16 
до 74 років у Євросоюзі не мають нави-
чок роботи з комп’ютером, а понад 30 % 
ніколи ним не користувалися. Роз рив 
між висококваліфікованими та ни зько-

кваліфікованими працівниками погли-
блюється [10, 56].

По-п’яте, в умовах тотальної загрози 
«комерціалізації суспільного життя», зо-
крема й освіти, спроб редукції освіти лише до 
фахової підготовки майбутнього працівника, 
впровадження максимально раціональних 
менеджментних моделей управління 
освітнім процесом учителі опинилися перед 
реальною небезпекою перетворитися на 
простих виконавців далекої від інтересів 
суспільства освітньої політики, і не 
можуть залишатися активними, творчими 
її учасниками. «Вчителі мають очолити 
спротив цій тенденції» [10, 56].

І, нарешті, доволі тривожною для 
європейської освіти тенденцією є нама-
гання деяких національних урядів розв’я-
зати бюджетні проблеми за рахунок ско-
ро чення державного фінансування освіти, 
передусім – вищої. Як свідчать останні 
події в Англії та деяких інших країнах, 
насамперед постраждають гуманітарні фа-
культети і фа культети мистецтв. Коменту-
ючи заяву британського прем’єр-міністра 
Д. Кемерона про те, що субсидування бри-
анських університетів урізане на цілих 
40 %, громадський діяч і соціальний кри-
тик Н. Вольф зазначає, що «скорочення 
фінансування в Британії викриває той 
тиск у розвинених країнах, що також 
спостерігається і у США, метою якого є види 
освіти, що ведуть до відкритого, сильного 
громадянського суспільства та виховання 
громадян, які були б здатні протистояти 
гнобленню». Атака на «мистецтво й 
гуманітарні науки є гігантським кроком 
до створення покір но го, затурканого 
населення», – підкре слює критик. Корпо-
раціям, – наголошує Н. Вольф, – потрібне 
саме таке населення, яке б працювало і 
служило винятково їхнім інтересам [6]. Слід 
зазначити, що щось подібне ми спостерігали 
останнім часом і в нашій країні.

Ключовою проблемою європейської 
освітньої політики є «покращення іміджу 
на вчання та підвищення статусу профе-
сії вчителя» [11, 7]. Це складне завдання 
розв’зується комплексно, системно. Полі-
тика, спрямована на підвищення су спі-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 12012 9

льного статусу вчителя, органічно поєд-
нується із заходами, які здійснюються 
у галузі соціальної політики. Зокрема у 
про  грамах, у яких освіту розглядають як 
інструмент боротьби з бідністю. Підготовка 
вчителів передбачає також розвиток їхніх 
підприємницьких зді бностей, розуміння 
важливості вивчення іноземних мов у 
рамках загальноєвропейської стратегії 
мультилінгвізму [8]. Притаманна  західній, 
зо кре ма і європейській циві лі заційній 
тра диції філософія лі дер ства визначає 
зміст багатьох програм, спря мованих на 
підвищення суспільного статусу вчителя. 
Для освітнього лідера ХХІ століття 
характерні такі риси: схильність до 
високих стандартів; високі етичні цінності; 
розуміння соціальних і політичних тен-
денцій зміни ролі освіти в суспільстві; 
здатність розв’язувати проблеми; навички 
адаптації до змін; здатність до співпраці з 
громадськими організаціями; здатність до 
навчання упродовж усього життя; віра в те, 
що кожна дитина може досягти академічного 
успіху в школі; впевненість у тому, що кожна 
школа має культивувати демократичні 

цінності й норми; здатність бути мислячим 
практиком [1].

Отже, здійснюючи практичні заходи, 
спрямовані на підвищення суспільного 
статусу професії вчителя, європейські по-
літичні лідери та освітянська спільнота ма-
ють спиратися на відповідні теоретичні до-
слідження останніх років. Між тим, біль-
шість тих, хто стоїть біля керма влади, де-
монструють до науки, зокрема педагогіч-
ної, зверхнє ставлення. Нещодавно в Ко-
мітеті Верховної Ради обговорювалися три 
проекти закону «Про вищу освіту». Скажу 
відразу, всі вони цікаві, але… «А чи читали 
Ви нашу (у співавторстві з В. Савельєвим) 
книгу «Освітня політика», де ці питання 
розглядаються в широкому філософсько-
педагогічному дискурсі?», – запитав я од-
ного зі співавторів проекту Закону. Моєму 
здивуванню не було меж: не читав і не знає 
ні про її існування, ні про авторів, хоча вони 
очолюють провідні університети України! 
А це вже горе – «горе з розуму» – для тих, 
хто його має, і для інших, у кого його виста-
чає тільки на те, щоб піднятися на черговий 
щабель кар’єрного зростання. 

• Аналізується соціальний статус учителя у провідних країнах європейського простору, 
здійснюється порівняння його основних показників в Україні та Європі. Визначаються риси 
освітнього лідера ХХІ століття. 

• Анализируется социальный статус учителя в ведущих странах европейского сообще-
ства, осуществляется сравнение его основных показателей в Украине и Европе. Определя-
ются черты лидера в образовании ХХІ века. 

• The social status of a teacher in the leading countries of the European community is under 
review; its key indicators are being compared and implemented as for the experience of Ukraine. 
The features or the educational leader of the XXI century are figured out. 
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ФІЛосоФІЯ освІтнЬоГо ПроЦесу

ілком закономірно, що з ча-
сом суспільство коригує своє 
ставлення і до освіти в цілому, 
і до її складників. Нині освіта, 
особливо вища, – ключовий 
чинник прогресу всіх сфер 

суспільного буття. У суспільстві сучасного 
формату освіта набуває виразних ознак од-
нієї з найрозвиненіших галузей людської 
діяльності. Помітно зросла і соціальна роль 
освіти: від її спрямованості й ефективності 
нині багато в чому залежать перспективи 
розвитку людства. 

Втім, існують об’єктивні труднощі, які 
стоять на заваді оптимістичним реляці-
ям. Насамперед ідеться про те, що освітня 
система є невід’ємним складником біль-
шої функціональної системи – соціальної. 
І, попри авангардність освітнього інстру-
ментарію, він – у разі нерозуміння чи ігно-
рування його владно-управлінською вер-
тикаллю – може так і залишитися на рівні 
потенціалу, не актуалізованого у сфері за-
гальносуспільної дійсності.

Окрім того, освітня сфера – також зде-
більшого з провини управлінців – не зовсім 
адекватно сприймає глобальні виклики 
і перспективи. Приміром, мало хто нава-
жується визнати очевидне: попри значну 
користь нормативів Болонського процесу, 
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вони спонукають до продукування спеціа-
лістів, чий функціонально-фаховий рівень 
корелюється з потребами розвинених єв-
ропейських країн, а от чи будуть такі ви-
пускники ВНЗ запитаними українською 
економікою і загалом суспільством – тут 
питань більше, аніж відповідей. Це означає, 
що вітчизняна освітня система може пере-
творитися на інструмент, який за власним 
бажанням і за власні кошти обслуговувати-
ме потреби інших країн. Це схоже на абсурд, 
але з таким абсурдом ми вже маємо справу і, 
здається, помалу призвичаюємося до нього. 

Доводиться констатувати невтішний 
факт: відбувається стихійна орієнтація не 
на креативний розвиток, який відповідає 
світовій науці як продуктивній системі, а 
на створення продуктів, що пристосовують 
знання країн-виробників до потреб еконо-
мічного розвитку і соціального функціо-
нування країн-реципієнтів. Небезпечність 
цих тенденцій полягає не лише в тому, що 
гальмується розвиток України, а, насам-
перед, у світоглядному стереотипі, згідно 
з яким у такій тенденції не вбачають нега-
тивного явища й оцінють його як практич-
ну спрямованість, ефективність тощо.

Високий рівень консенсусу притаман-
ний трьом основним цільовим орієнтирам 
освіти. Перший полягає у створенні умов 
для опанування професійної діяльності, 
здобуття кваліфікації задля залучення лю-
дини до суспільно корисної праці відповід-
но до її прагнень і здібностей. Принагідно 
зауважимо, що для кожної людини освіта 
існує у двох іпостасях: 1)  як інструмент 
самореалізації і самоствердження особи; 
2)  як засіб стабільності, соціального само-
захисту і буттєвої адаптації, як власність і 
капітал людини, який вона використовує 
як суб’єкт на ринку праці.

Друга мета – виховання громадян соці-
ально активними, творчими, відповідаль-
ними членами суспільства, які керуються 
системою загальнолюдських і національ-
них цінностей та ідеалів, спроможні до 
інноваційних і креативних перетворень у 
виробництві й суспільних відносинах, до 
участі в управлінні.

Третя мета – задоволення потреб вироб-
ництва у кваліфікованих фахівцях, які від-
повідають вимогам соціального і науково-
технічного прогресу, мають широкий за-
гальноосвітній і професійний світогляд, 
професійну мобільність тощо. 

Донині організація навчання і вихо-
вання у вищій школі спрямовувалася на 
формування фахівця, який найкраще від-
повідатиме вимогам виробництва. Це було 
основним мотивом здобуття освіти, а осві-
ченість  працівників – наслідком. Проте, 
нині очевидною є потреба у фахівці – носії 
оригінального світогляду і критичного мис-
лення, який має висувати власні вимоги до 
виробництва, до інтелектуальних і творчих 
параметрів [1, 114]. У цьому контексті ви-
разної актуальності набуває проблема гу-
манізації і гуманітаризації вищої освіти, 
загострюється аспект світоглядних орієн-
тирів розвитку на ближчу перспективу.

Не вдаючись до детального аналізу 
світоглядної культури особистості, зупи-
нимося лише на особливостях її реструк-
туризації у контексті реформування гума-
нітарної освіти. Світогляд – це стрижень 
індивідуальної і суспільної свідомості. 
Окрім знань, він містить ще й переконання, 
ідеали, емоційно-вольові елементи психіки 
людини тощо. Його теоретичною основою 
вважається філософія, яку часто навіть 
ототожнюють зі світоглядом [5, 74—75]. 

На тлі складного і суперечливого процесу 
зламу традиційної форми і становлення но-
вої теоретичної моделі світорозуміння у сві-
домості студентів та педагогів відбувається 
драматичне протиборство різноманітних 
цінностей, пріоритетів і преференцій. Акту-
алізується потреба генерування світогляд-
ної атмосфери, спроможної впливати на цей 
процес ефективно, але не репресивно.

На вітчизняних теренах світоглядна 
культура тривалий час визначалася в осно-
вному потребами ідеологічного обслуго-
вування командно-адміністративної сис-
теми, тому нині ідеологізований світогляд 
об’єктивно ввійшов у суперечність із тен-
денцією гуманізації і демократизації мис-
лення. Слід враховувати, що тоталітарному 
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суспільству було притаманне клішоване 
мислення, своєрідне «роздвоєння» свідо-
мості людей, які розуміли принципову роз-
біжність між декларованим та реальним, 
проте це майже не позначалося на їхній 
громадянській позиції. Ще одна особли-
вість стосується самого змісту мислення, 
який за багатьма параметрами неадекват-
ний вимогам сьогодення. 

Також слід зауважити, що в методиці 
формування світогляду панував антигу-
манний утилітарно-ідеологічний підхід, 
який засобами «казарменої педагогіки» 
нав’язував студентам світоглядні пріо-
ритети й апологетичні та псевдонаукові 
стереотипи. Це не могло не позначитись 
на  формуванні суспільного мегатренду 
деформації особистості, соціальної апатії, 
втрати сенсу життя й інтересу до навчан-
ня. Потреба демократизації і гуманізації 
суспільного життя нині актуалізує осмис-
лення особистістю своєї національної і гро-
мадянської ідентичності. Вона не скасовує 
і не заперечує неухильного впливу ідеоло-
гічних та суспільно-політичних чинників, 
проте гарантує можливість кожному усві-
домити свою особистісну і надособистісну 
(соціальну) сутність.

Подолання низького рівня світоглядної 
культури, який був живлющим середовищем 
догматизованого мислення, нині – один із 
визначальних пріоритетів. Багатоманітність 
навколишнього світу, генеалогія якого міс-
тить найрізноманітніші перспективи розви-
тку, потребує відмови від класичного фунда-
менталізму у філософії та інших суспільних 
і гуманітарних науках. У цьому контексті 
світоглядно-методологічний плюралізм є не 
так ознакою інтелектуальної кризи, як – хоч 
як це парадоксально – шляхом до її подо-
лання [4, 406].

Головне завдання сучасного студент-
ства  – навчитися самостійно не лише здо-
бувати, а й опрацьовувати інформацію. За 
відсутності загальнокультурного,  духовного, 
морального, мистецького досвіду це немож-
ливо. Тому в процесі формування спеціаліста 
особливу увагу слід приділяти формуванню 
світогляду на основі здобутого досвіду. Його 

складни ки – раціонально-логічне — на-
ука; емоційно-образне — мистецтво; про-
виденційно-аксіологічне — релігія. 

Наукове знання – провідний елемент на-
укового простору, впорядкована в просторі 
й часі знаково-символічна система вира-
ження пізнавальної діяльності людини. 
Важливою тенденцією розвитку наукового 
простору є зростання в ньому частки соціо-
гуманітарного знання [6, 8], яке хоча й запо-
зичує деякі властивості знань природничих 
наук (окремі методи й форми вираження), 
але водночас спостерігається і зворотній 
процес: соціогуманітарні дослідження де-
далі більше стають аналогами для дослі-
джень у галузі природознавства і технічних 
наук (метод інтерпретації, ідеї еволюційних 
та революційних змін, значення ціннісного 
елемента в знаннях тощо), а соціогумані-
тарне знання набуває щоразу більш техно-
логічних і праксеологічних ознак. 

Часто доводиться мати справу з абсолют-
ним нерозумінням або ж ігноруванням запи-
тального, критичного характеру науки і осві-
ти. В цьому контексті ключового значення на-
буває ціннісний (аксіологічний) статус інте-
грованої єдності сучасного наукового знання. 
Особливо це стосується його світоглядно-
методологічного складника. Фор   мування 
світоглядної культури студен тів має ґрун-
туватися на філософському осмисленні но-
вітніх досягнень фундаментальної науки і 
загальнонауковій картині світу.

Термін «цінність» з’явився завдяки ні-
мецьким соціологам на початку ХХ сто-
ліття. Він позначав сегмент дійсності, який 
доти репрезентувало поняття «ідеал». По-
при стереотипізоване уявлення про нібито 
несумісність наукових та ціннісних пріори-
тетів, наука базується на ціннісних пріори-
тетах і сама собою є ціннісною системою. 
Наука породжена потребами людини – 
емоційними, когнітивними, експресивними 
і естетичними, задоволення яких – кінце-
вий орієнтир, мета науки. Власне, потреба 
і є усвідомленням значущості, а відтак – 
цінністю. 

Часто вчений, який щиро вважає, що 
спирається у своїх міркуваннях лише на 
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об’єктивні факти, насправді опиняється в 
полоні особистих інтересів, потреб, бажань 
і фобій. «Організоване» сприйняття (сис-
тематизоване і рубрифіковане) може допо-
могти, але може й зашкодити, оскільки до-
дає особливої виразності одним аспектам 
реальності, і водночас ігнорує або заперечує 
значущість інших. Вчений має усвідомлю-
вати, що, хоча природа й посилає нам деякі 
натяки, хоча вона й містить деякі «природ-
ні» підстави для класифікації, вони міні-
мальні. Вічними є людська схильність до 
штучних класифікацій і хворобливе бажан-
ня нав’язати свою волю природі, керуючись 
суб’єктивними спонуками і своїми здебіль-
шого неусвідомленими цінностями, уперед-
женнями і стереотипами. Якщо ідеальна 
мета науки полягає в тому, щоб звести до 
мінімуму вплив людських детермінант, то 
до цієї мети нас наблизить не заперечення 
людського чинника в науці, а перманентне і 
щоразу глибше його пізнання [7, 108].

Не маючи на меті заперечувати значу-
щість методу і методології, слід зауважити 
про небезпеку для науки, яка чатує у разі 
ототожнення засобів та мети. Тільки мета, 
на яку спрямоване дослідження, лише його 
кінцевий результат дає підстави говорити 
про те, якою мірою надійний і валідний той 
чи інший науковий метод. Безперечно, вче-
ний зобов’язаний думати і про технічну й 
методологічну сторони свого дослідження, 
але лише тому, що коректно, вдало обраний 
метод наближає його до поставленої мети. 
Забуваючи про мету свого дослідження, 
вчений уподібнюється одному з пацієнтів 
З. Фрейда, який так ретельно протирав 
свої окуляри, що в нього не залишалося 
часу скористатися ними і розгледіти хоча б 
щось навколо. 

Пріоритетність засобів у сучасній науці 
призводить до того, що командні позиції 
посідають не дослідники-новатори, а мето-
дологи, «технарі», «інструментальники» [8, 
264—265]. Маємо визнати, що існує суттє-
ва різниця між тими, хто знає, як робити, і 
тими, хто знає, що робити. Перші, яких аб-
солютна більшість, стають носіями ритуалу 
і церемонії, охоронцями протоколу і проце-

дури. Вони небезпечні тим, що «простому 
смертному» легше зрозуміти «технаря», 
ніж теоретика і творця. Це пояснює приро-
ду неадекватного буттєвим реаліям стерео-
типу, згідно з яким «методисти від науки» 
складають сутність, депозитарій науки. 
А неадекватність стереотипів так чи інак-
ше визначає неадекватність управлінських 
рішень і взятих на озброєння пріоритетів та 
преференцій розвитку [2, 22].

Пріоритет засобів на шкоду меті штов-
хає науку на шлях дріб’язкових формаль-
ностей, які несумісні з величними перспек-
тивами і оптимумом розвитку. Вченому-
«технарю» зручніше «підігнати» проблему 
під процедуру, ніж запропонувати засоби, 
адекватні порушеній проблемі й ефективні 
з погляду перспектив її розв’язання. 

Пріоритет засобів неминуче породжує 
науковий догматизм, який оголошує війну 
єретикам. Наукові проблеми не так просто 
сформулювати, класифікувати і впорядку-
вати. Розв’язана проблема перестає бути 
проблемою, вона стає методом або техні-
кою. Сформулювати і класифікувати ми 
можемо лише методи і техніки, породжені 
розв’язаними проблемами. Таким класифі-
каціям надається величне звання «законів 
наукової методології». Канонізовані, за-
гнані в прокрустове ложе історичних тра-
дицій, ці «закони» не лише не допомагають 
дослідникові, а й зв’язують його по руках і 
ногах. Вони стають непорушними істинами 
для нетворчого вченого, якому простіше 
підступатися до розв’язання проблем саме 
так, як рекомендовано догмами. 

Основна небезпека догматизму в на-
уці криється в тому, що він перешкоджає 
оновленню методології наукового пізнання. 
Сформульовані закони наукової методо-
логії з часом стають беззаперечною до-
гмою для багатьох вчених. Застосування 
оригінального методу або ж спроба нестан-
дартного розв’язання проблеми зазвичай 
викликає підозру – так було й з психоана-
лізом, і з гештальттерапією, і з тестом Рор-
шаха. Підозрілість неминуча, доки не буде 
створено струнку, цілісну систему логічних 
і статистичних процедур і технік.
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Тест Роршаха застосовується для дослі-
дження індивідуальних особливостей та 
особистісних порушень. Він заснований на 
припущенні, згідно з яким те, що індивід 
«бачить» у плямі, визначається особливос-
тями його індивідуальності. Хоча цей тест 
завжди викликав безліч суперечок, ним 
користуються у 25 % судових розслідувань 
у США. Інтригуюча особливість тесту Рор-
шаха полягає в тому, що дані опитувань 
всередині однієї країни більш-менш збіга-
ються, у різних країнах суттєво відрізня-
ються, а найбільш разюча відмінність спо-
стерігається між континентами.

Пріоритет засобів призводить до того, що 
вчені 1) вважають себе більш об’єктивними, 
ніж вони є насправді, і менш суб’єктивними, 
ніж вони є насправді, 2) міркують, що мо-
жуть собі дозволити не зважати на пробле-
му цінностей. Метод завжди нейтральний; 
натомість проблема, навпаки, припускає 
деякий етичний компонент, вона майже 
завжди порушує проблемні аспекти люд-
ських цінностей.

Наука має бути об’єктивною тією мірою, 
якою людина може бути об’єктивною [11, 
344—345]. Основа всіх помилок сучасної 
науки у небажанні визнати недосконалість 
людської природи. У цьому разі вчений 
уподібнюється невротикові – він спря-
мовує свої зусилля винятково на  «чисто-
ту» і «об’єктивність», він хоче бачити себе 
«лише мислителем», притлумлюючи свою 
людську природу, а в результаті, за іронією 
долі, втрачає інтелектуальний потенціал і 
психологічне здоров’я. Зрештою, якби на-
ука була методичною сукупністю правил і 
процедур, то чим би вона відрізнялася від 
конвейєрного ремесла або від «науки про 
дамські парасольки»? 

Певною мірою можна погодитися з те-
зою, що цінності дещо спотворюють сприй-
няття природи, суспільства і людини – 
точніше, ієрархізують дійсність відповідно 
до індивідуальних, групових, суспільних, 
культурно-цивілізаційних та інших прі-
оритетів. Аби не вводити себе в оману, 
слід усвідомлювати факт присутності цін-
ностей, розуміти, як вони впливають на 

сприйняття реального і перспективного 
статус-кво, і, озброївшись цим розумінням, 
вносити необхідні й своєчасні корективи у 
практичну діяльність, у визначення цілепо-
кладальних пріоритетів. 

Інформаційне суспільство визначає го-
ловним чинником розвитку  виробництво і 
застосування інформації. Прибічники тео-
рії інформаційного суспільства пов’язують 
його становлення насамперед із доміну-
ванням «четвертого» (інформаційного) 
сектору економіки. Зокрема стверджують, 
що капітал і праця, які є основою індустрі-
ального суспільства, поступаються місцем 
інформації та знанню у суспільстві сучас-
ного формату.  

Визначальні принципи інформаційного 
суспільства мають бути закладені в освіт-
ніх стратегемах уже нині. Це актуалізує 
випереджальну функцію розвитку системи 
освіти в сучасному суспільстві, зумовле-
ну насамперед якісно новим рівнем де-
термінативного впливу системи освіти на 
формування реалій інформаційного сус-
пільства, яке визначається не так станом  
матеріального, як характером духовного 
виробництва і може стати реальністю лише 
внаслідок імплементації, практичного вті-
лення відповідних освітніх пріоритетів на 
рівні суспільного буття [9, 126].

З огляду на все це стає зрозумілим, що 
найбільше значення для реформування сис-
теми освіти має аксіологічний аспект нової 
парадигми освіти – нова система ціннос-
тей і відносин між викладачем і студентом. 
Ключовою цінністю є особистість, оскільки 
розвиток саме її потенціалу, процес її твор-
чої самоактуалізації визнається безальтер-
нативною метою і суспільного розвитку, і 
функціонування системи освіти. Більше 
того, ця теза набула нормативного харак-
теру, оскільки вимога спрямованості освіти 
на всебічний розвиток людини міститься в 
Загальній декларації прав людини. 

Зазначена особливість передбачає пріо-
ритетність гуманітарних цінностей систе-
ми освіти. Саме їхнім розвитком зумовлю-
ється процес гуманізації та гуманітаризації 
освіти на сучасному етапі як головний на-
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прям змістовного реформування системи 
освіти. Вирішального значення набувають 
два аспекти. Перший передбачає не тіль-
ки формування певної системи знань, а й 
розвиток духовності у контексті гармоній-
ної взаємодії всіх індивідуальних процесів 
світосприймання. Особливого значення 
тут набуває формування етично обумов-
леної мотивації навчання, орієнтованої на 
самоактуалізацію системи індивідуальних 
цінностей та гуманістичних характеристик 
системи відносин між викладачем і студен-
том. Другий аспект передбачає орієнтацію 
на подолання технократичної  природи су-
часного навчання. 

Сьогодення ставить суспільну систему 
загалом і її освітню підсистему зокрема пе-
ред фактом численних глобальних і локаль-
них викликів. Найважливішими засобами 
розв’язання цих проблем є культура, освіта, 
філософія, мистецтво, наука [10, 76]. Проте, 
вони самі мусять зазнати змін: зблизити пред-
метний зміст науково-освітньої діяльності з 
аксіологічною спрямованістю; запровадити 
антропологічні та гуманістичні критерії в 
оцінюванні результатів своєї діяльності.

Людина – тварина з двома системами 
спадковості – генетичною і культурною. 
Для виживання будь-якого іншого виду 
тварин достатньо генетичної інформації. 
У геномі тварини запрограмовано все, що 
вона може робити протягом свого жит-
тя – зокрема, необхідні способи виховання 
потомства і можливі методики засвоєння 
індивідуального досвіду. Натомість геном 
людини не містить інформації, достатньої 
для її виживання. Інстинктивні послідов-
ності поведінки, що автоматично викону-
ються іншими тваринами, у людини за-
звичай розчленовані і сполучаються «сві-
домою» поведінкою. У багатьох випадках 
така поведінка може бути генерована лише 
на підставі культурної традиції.

Всі способи поведінки, без яких людина 
не може вижити, вона  отримує у вигляді 
програм, вироблених культурою. Власне, 
cultura тому й протиставляється «при-
родному» стану, який пов’язують із natura 
(природа). Якщо культура ставить перед 

людиною певну мету, то наука вивчає при-
чини явищ. Ми не знаходимо цільових прі-
оритетів і преференцій у природі; ми самі 
їх створюємо, відповідно до цінностей і 
уявлень про те, що має бути. Наука ж до-
сліджує те, що є. Цінності, як і інші поняття 
культури, не створюються наукою, проте 
цілком можуть бути предметом наукового 
дослідження.

Людина не може жити без цілей, а цілі 
залежать від культури, у сфері якої ця лю-
дина функціонує. Навіть висока оцінка на-
укової істини є продуктом культури: наука 
генерує консенсусні норми щодо істини, а 
оцінює істину культура. Якщо культура ще 
не дозріла до такого оцінювання, то вона 
піддає наукове знання остракізму: не ви-
падково у 1600-му році Джордано Бруно 
спалили в Римі на Площі Квітів. 

Метою культури є генерування люди-
ни певного типу. Цій тезі вперше надав 
алармістського звучання Протагор, який 
стверджував, що людина – міра всіх речей. 
Втім, він не спромігся концептуалізували 
критеріально-верифікаційні ознаки та-
кої взірцевої людини, тому його вигнали 
з Афін «за образу богів». Метою і змістом 
освіти також є формування, культивування 
особистості всебічно розвиненої, повно-
цінної і добросовісної. 

Індивідуальне в особистості, зазви-
чай, унікальне і неповторне; суспільне – 
те, що «делегується в освіту» як вимога 
конкретно-історичного типу культури. 
Якщо педагогіка, передусім, вивчає меха-
нізм означеного делегування, то філософія 
насамперед опікується ідеалом: визначення 
якості і змісту своєрідного «духу епохи», на 
якому базується певний тип культури, ви-
робництва, спілкування і який «делегуєть-
ся» в освіту як суспільно визначена вимога, 
норма, стандарт, ідеал. 

Саме в цьому вимірі філософія постає 
як теорія освіти. Оскільки філософське 
осягнення світу розгортається як осягнен-
ня всезагального, то філософія виконує в 
освіті методологічну функцію, визначення 
способу здійснення якої складає предметне 
поле такого напряму, як філософія освіти.
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Для ефективного творення інноваційної, 
творчої системи освіти необхідний новий 
тип філософії, у світоглядних межах якої 
свідомість і суб’єкт набувають первинно-
го, вирішального значення. Філософія як 
теорія і методологія освіти має розгорнути 
категоріально, узгодити зміст і сенс «духу 
епохи» – домінувальні, визначальні мега-
тенденції, що діють водночас на рівні бага-
тьох соціумів. Вона має розкрити і делегу-
вати його в освіту.

Трансформований засобами освіти «дух 
епохи» стає основою особистості, визначає 
співмірність людини та епохи. Через осві-
ту, культуру і виховання він визначає сус-
пільні параметри особистості. Філософія ж 
освіти визначає, по-перше, його суспільну 
якість і значення, по-друге, ефективність 
реалізації педагогічними заходами в умо-
вах і можливостях наявного типу культури; 
по-третє, відповідність загальноцивіліза-
ційним магістралям розвитку людства у 
трансісторичному аспекті.

Мета будь-якої освітньої системи по-
лягає у формуванні такого практичного 
світогляду людини, який би оптимально 
поєднував її професійну діяльність із за-
гальними цивілізаційними цінностями, за-
кладеними в основу цієї системи. Оскільки 
філософія завжди виконувала функцію 
теоретико-рефлексійного аналізу буття 
людини та її подальшого розвитку, вона на-
була найважливішого значення і в станов-
ленні нових освітніх систем [3, 18]. Філо-
софія освіти постає насамперед відбитком 
цих світоглядних проектів, тобто певних 
моделей ставлення людини до світу в сис-
темі загальної та національної культури, а 
це, своєю чергою, відбивається на вихідних 
цілях і завданнях навчання і виховання.

Якщо освіта є діяльністю, то філософія 
освіти – це рефлексія, інтерпретація 
такої діяльності, завдання якої полягає в 
тому, щоб розкрити смисл освіти, класифі-
кувати її, орієнтувати суспільну свідомість 
щодо вірогідних викликів і перспектив, 
запропонувати утопію «оптимальної осві-
ти», розкрити принцип, закономірності й 
особливості дії чинників, які детермінують 

генезис освіти, а також сформулювати за-
гальні концепції освіти.

У полі зору філософії освіти перебува-
ють цілі, цінності та ідеали освіти в сучас-
ному суспільстві, а також співвідношення 
їх з технологіями і засобами, що практику-
ються. Вимальовується динамічна система 
«цілі–засоби–результати», аналіз якої ви-
являє дисгармонійність компонентів, що 
свідчить про наявність кризи, яка вираже-
на насамперед у тому, що чимало високих 
духовних цілей, по-перше, слабко пов’язані 
з реальною ситуацією, по-друге, забезпече-
ні не належним предметним, а здебільшого 
ціннісним змістом, по-третє, бракує адек-
ватних психолого-педагогічних технологій, 
по-четверте, занадто часто такі цілі реалізу-
ються за залишковим принципом.

Система освіти в Україні досі зорієн-
тована лише на передання знань, а освіт-
ні технології ґрунтуються переважно на 
запам’ятовуванні інформації і є пасивними, 
а не розвивальними і виховними. З одного 
боку, освіта не може ігнорувати інформа-
цію, знання, ідеї та цінності, з іншого – слід 
позбутися фактографічного переванта-
ження, яке закріпачує світогляд і ініціа-
тиву  учасників освітнього процесу. Деда-
лі відчутнішою стає важливість не лише 
нових знань та ідей, а й необхідність мати 
принципово нові змістові, інформаційно-
комунікативні, дидактичні, психологічні, 
соціальні технології. Замість авторитарної, 
маніпуляційної парадигми слід утвердити 
гуманістичну парадигму педагогіки. 

Сучасне освітнє середовище має форму-
ватися на світоглядному підході, за якого 
людина адекватно враховує стан природних 
і культурних ресурсів, знання та інформа-
ції, ціннісні орієнтири, взаємини з іншими 
людьми, соціальну дійсність, культурно-
освітнє середовище тощо. Сповідування 
гуманістичних цінностей перестає бути со-
ціальною нормою, моральною вимогою, а є 
необхідністю і головною умовою розвитку 
людини. Національний характер освіти, 
принципи гуманізму і демократії спону-
кають українську педагогіку толерувати 
взаємозв’язок між суб’єктами навчально-
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виховного процесу, етнічними культурами 
і загальнолюдськими цінностями, утвер-
джувати розуміння необхідності взаємопо-
тенціювального розвитку національної та 
загальнолюдської культури. 

Орієнтація на загальнолюдські цінності 
стала основним пріоритетом гуманітар-
ної підготовки, сутністю реформування 
навчально-виховного процесу. На цій осно-
ві відбувається усвідомлення пріоритетних 
цінностей у духовній, економічній, інфор-
маційній та екологічній сферах. Втім, на 
його формування впливає не лише фактор 
впровадження в зміст освіти, культурних 
і національно-історичних цінностей. Для 
функціональних перспектив освітнього 
середовища важливо, в який спосіб  і якою 
мірою ефективно відбувається реалізація 
цього принципу. 

Освіта – це суспільний процес (діяль-
ність, інституція) розвитку і саморозвитку 
особистості. Вона пов’язана з опануванням 
соціально значущого досвіду, втіленого у 
знаннях, вміннях, навичках творчої діяль-
ності, чуттєво ціннісних формах духовно-
практичного осягнення світу. Навчальний 
процес має здійснюватися на основі плю-
ральної методології соціального знання, 
факторного аналізу суспільних явищ, усві-
домлення цивілізаційної єдності людської 
історії, толерантності у взаємодії народів і 
культур, дискурсної форми організації на-
вчання і виховання особистості.

Освітня сфера відбиває суспільну необ-
хідність оптимального поєднання тради-
ційних національних цінностей з іннова-
ційними цінностями глобальної культури. 
Освіта має забезпечити не лише впрова-
дження західних цінностей у розвиток гло-
бальної культури, а й збереження автентич-
них цінностей кожної нації. Компромісне 
узгодження загальнолюдських цінностей 
зі специфічно українськими має бути тим 
орієнтиром, на який скеровуватимуться 
глобалізаційні реформи в освітній сфері.

Необхідно забезпечити оптимальний 
баланс між локальним і глобальним, щоб 
людина, формуючись як патріот своєї кра-
їни, усвідомлювала реалії глобалізованого 

світу, була здатна жити і діяти в ньому, від-
повідати за нього, бути громадянином не 
тільки країни, а й світу.

Сутність сучасного процесу навчання 
складає не лише збагачення особистості 
певною системою знань і формування на-
вичок практичної діяльності, а всебічна 
підготовка людини до життя в глобалізо-
ваному інформаційному просторі через 
створення рівних умов доступу до якісної 
освіти, забезпечення освіти впродовж жит-
тя, формування толерантного світогляду і 
дискурсного характеру взаємодії народів і 
культур. 

Незавершеність процесу соціальної ді-
яльності і дійсності в цілому залишає мож-
ливість для різноманітних шляхів і напрям-
ків розвитку, а також для багатьох типів ін-
терпретацій. Ця теза особливо прийнятна 
для оперування суспільною системою та її 
підсистемами, на рівні яких вирішального 
значення набуває вибір, потреби, інтереси, 
цілі людей. Соціальна дійсність не завжди 
піддається аналізу з позицій закономір-
ностей причинно-наслідкової детермінації. 
У цьому разі природничо-наукова свідо-
мість має визнати свою обмеженість, вра-
ховуючи, що пізнання духовного, ідейного 
і соціально-політичного буття неможливо 
ефективно здійснити у спосіб застосуван-
ня індуктивних методів природничих наук. 
Такі категорії, як свобода, справедливість, 
гідність і подібні їм неможливо викласти 
у кількісних термінах – вони потребують 
інтерпретаційного інструментарію, який 
віддзеркалюватиме їхню якісну сутність і 
закономірності генезису. 

Освіта видозмінюється під впливом ча-
сових, соціальних і багатьох інших детермі-
нант. Генезис освітньої дійсності об’єктивно 
зумовлює необхідність перегляду усталених 
норм освітньої діяльності. Кінцевим резуль-
татом роботи освітніх закладів має стати 
людина з почуттям власної і національної 
гідності, з потребою пізнавати світ, себе, сенс 
життя, індивід з високим рівнем інтелекту і 
широким світоглядом, з умінням реалізува-
ти себе за умов динамічного буття. 

Під критеріальні ознаки сучасного ідеалу 
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освіченої людини підпадає не так «людина, 
яка знає», як «людина, яка мислить» – ін-
дивід, якого система освіти підготувала до 
ключових життєвих реалій, який орієнту-
ється у складних умовах  сьогодення й усві-
домлює своє покликання – індивідуальне, 
суспільне, цивілізаційне. Така особливість 
детермінує, суттєво зумовлює спрямо-
ваність процесу реформування освітніх 
пріоритетів, їхню переорієнтацію із суто 
просвітницького рівня на рівень взаємопо-
тенціювального симбіозу почуття-раціо, на 
виховання особистості з виразним і водно-
час гнучким інтелектом. 

Отже, ідеальною моделлю, цільовим взі-
рцем сучасної освіти має стати не кількість 
знань і вмінь, а якісний фундамент світо-
глядного, ціннісного і цілепокладального 
ґатунку, який визначає абсолютну біль-
шість чинників людського буття в сучас-
ному світі, є основою реалізації індивіду-

ального і суспільного потенціалу, виконує 
функції не лише «культури мислення», а й 
«культури розуміння». У цьому контексті  
актуалізується потреба нових форм органі-
зації освіти, які враховуватимуть, культи-
вуватимуть і забезпечать подальший роз-
виток усього позитивного надбання, всіх 
здобутків освітньої сфери.

Досягнення освітою в Україні рівня осві-
ти розвинених країн світу можливе через 
реформування її концептуальних, структур-
них і організаційних засад, систематичного 
аналізу результатів діяльності ВНЗ, визна-
чення пріоритетів щодо подальшої її транс-
формації на найближчий час і перспективу. 
Сучасним предметом освітньої діяльності 
все виразніше стає не тріада (знання, вмін-
ня, навички), а культурні потреби і творчі 
здібності вчителів, учнів, батьків, керівників 
і загалом усіх, хто так чи інакше долучається 
до простору освітньої діяльності.
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Резюме

• Ключовими проблемами поточного і перспективного функціонування освітньої сфери є 
суб’єктивізм та волюнтаризм і формулювання теоретико-концептуальних відповідей на 
виклики сьогодення і ухвалення управлінських рішень – тих стратегем розвитку, які ви-
значають функціональну ефективність освіти на ближчу перспективу. У цьому контексті 
першорядного значення набуває коректний ґрунтовний аналіз чинників, які детермінують 
адекватність аналізу освітньої дійсності.
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• Ключевыми проблемами текущего и перспективного функционирования образова-
тельной сферы являются субъективизм и волюнтаризм как формулировки теоретико-
концептуальных ответов на вызовы современности, так и принятия управленческих ре-
шений – тех стратегем развития, которые определяют функциональную эффективность 
образования на обозримую перспективу. В этом контексте первостепенное значение при-
обретает корректный и основательный анализ факторов, которые детерминируют адек-
ватность анализа образовательной действительности. 

• One of the key problems of current and future functioning of the educational sphere is 
subjectivism and voluntarism as the formulation of theoretical and conceptual responses to the 
today’s challenges and management decisions — those development strategies that determine the 
functional effectiveness of education on the near future. In this context, the paramount importance 
belongs to the correct and thorough analysis of factors that determine adequacy analysis of 
educational reality.
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а всіх вад радянської системи 
освіти (орієнтація на засво-
єння і відтворення великої 
кількості фактів, надмірна 
ідеологізація, централізація 
та формалізація методик, 

домінування колективу над інтересами 
особистості тощо), саме вона забезпечила 
становлення високих технологій, насам-
перед,  у військово-промисловому комп-
лексі, енергетиці, космонавтиці. Вихованці 
радянських шкіл протягом тривалого часу 
тримали першість на міжнародних конкур-
сах, особливо у природничо-математичних 
науках. «Для багатьох країн світу сьогодні 
практичний досвід і науково-методичні до-
сягнення радянської школи не лише об’єкт 
вивчення, з ним пов’язують сподівання на 
зростання якісних результатів у діяльнос-
ті національних освітніх систем. Предме-
том конкретного вивчення і використання 
стають: досвід роботи радянської школи у 
формуванні колективістської свідомості 
та її модифікації для національних потреб, 
розроблення й впровадження стандар-
тів (необхідного і достатнього мінімуму 
знань), методи і форми виховання, орга-
нізація групової роботи учнів і студентів. 
Особливо уважно вивчаються надбання 
радянської психології — праці Л. Вигот-
ського, С. Рубінштейна, О. Лурії, О. Ле-
онтьєва, А. Макаренка та інших. Також ва-
гому значущість для світової освіти являє 
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діяльнісний підхід до організації навчан-
ня в середніх школах, досвід виховання і 
педагогічної майстерності А. Макаренка, 
В. Сухомлинського та інших. Звільнений 
від ідеологічних штампів такий досвід ра-
дянської школи є доволі цінним «товаром» 
у міжнародних зв’язках української освіти» 
[5, 24—25]. Отже, надбання педагогіки пе-
ріоду Радянського Союзу теж було позна-
чено видатними новаторськими особистос-
тями, які всупереч тоталітарній управлін-
ській системі розвивали та примножували 
традиції національної освіти. Відомим і 
беззаперечним є, наприклад,  новаторський 
внесок В. Сухомлинського у розвиток ду-
ховної культури, освіти й педагогічної май-
стерності та виховання. У загальних рисах 
його можна охарактеризувати так: 

• формування нової виховної парадигми: 
переорієнтування з домінанти колективно-
го виховання на особистісно орієнтовану 
виховну концепцію;

• тлумачення освіти як важливої жит-
тєвої цінності особистості та розроблення 
унікальної педагогічної концепції «Школи 
радості»;

• новаторська в умовах радянської доби 
система теоретичних положень щодо за-
безпечення гуманістичного спрямування 
освітнього процесу і бачення дитини не як 
об’єкта, а як суб’єкта педагогічних впливів;

• повернення до навчання і виховання 
на основі національного досвіду, духовних 
традицій, у контексті чого логічно випли-
вало плекання культового ставлення до 
природи і кордоцентризм;

• утвердження надважливості емоційно-
ціннісного складника виховання дитини;

• обгрунтування й актуалізація у радян-
ську добу ідей родинної, батьківської педа-
гогіки [4, 9].

Водночас, необхідно підкреслити, що 
доробки видатних педагогів-новаторів та 
гуманістів радянської доби створювалися 
скоріше всупереч, аніж завдяки вибуду-
ваній радянській системі освіти, недоліки 
якої і досі негативно впливають на сучасну 
систему національної освіти, що актуалі-
зує її змістову та організаційну реформу. 

Нині науковці визначають різні аспекти 
розвитку національної системи освіти, ви-
окремлюють низку причин, які потребують 
всебічного врахування у визначенні змісту 
освітніх реформ. «Однією з вагомих при-
чин є те, що успадкована від Радянського 
Союзу система освіти виявилася неефек-
тивною навіть у контексті централь ного 
планування. І хоча забезпечення освіти 
було переважно монополією держави, 
остання фінансувала цю галузь нераціо-
нально, недостатньо координовано і узго-
джено. Програми професійної підготовки 
були вузькоспеціалізованими, обмежені 
ресурси часто розпорошувалися, витрача-
лися на дублювання навчальних закладів, 
факультетів, відділень, спеціальностей. 
Поряд із цим спостерігалася відсутність 
будь-яких стимулів для ефективного вико-
ристання ресурсів, низька відповідальність 
перед споживачами освітніх послуг» [3, 75]. 
Саме враховуючи всі ці негативні фактори, 
а також вивчаючи позитивний радянський 
освітній досвід та глибинні національні ви-
токи української освіти, її первинні зв’язки 
з європейськими навчальними установами, 
необхідно розробляти концептуальні заса-
ди сучасного реформування та модерніза-
ції національної системи освіти.

Важливо підкреслити також, що протя-
гом минулого століття значно змінилися 
і структура суспільства в Україні, і рівень 
грамотності населення, для якого нині 
освіта — не просто засіб подолання непись-
менності, а можливість набуття важливих 
професійних і життєвих компетенцій, за-
сіб особистісної самореалізації. Як зазна-
чає  В. Огнев’юк, «упродовж ХХ – початку 
ХХІ ст. українська освіта подолала шлях 
від значної неписьменності населення до 
створення системи освіти, що визначає на-
вчання як невід’ємний атрибут кожного 
громадянина країни й спроможна забезпе-
чити освітні потреби особи впродовж усьо-
го її життя» [6, 20]. Отже, нині у трансфор-
мації системи національної освіти України 
мають, на нашу думку, використовуватися 
і значний світоглядно-ціннісний масив, 
вироблений протягом декількох століть 
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функціонування і розвитку національних 
навчальних установ, і новітні досягнення 
та інноваційно-гуманістичні методи віт-
чизняних та закордонних освітян.

Від перших років незалежності україн-
ські освітяни ведуть активний пошук мо-
делі освіти, яка б відповідала реаліям ХХІ 
століття.  За оцінкою В. Андрущенка, зага-
лом українську національну систему осві-
ти можна вважати побудованою зусиллями 
декількох поколінь реформаторів остан-
ніх двадцяти років. Вона має свої плюси 
й мінуси.  Принциповими є два моменти: 
1) українська національна система освіти 
практично подолала освітянську практику 
колишнього СРСР; 2) вона побудована як 
сумірна з досягненнями освітніх систем де-
мократичних, розвинених країн світу [1].  
Визначивши європейський напрям розви-
тку освіти як головний і принциповий, ке-
рівництво галузі й освітянський загал нині 
реалізують ідею модернізації національної 
системи освіти, адже саме освіта в будь-
якому суспільстві є тією духовною, інте-
лектуальною та професійно-практичною 
основою, яка визначає здатність нації до са-
морозвитку та її цивілізаційну конкуренто-
спроможність. «Людству не відомий інший 
надійний спосіб трансформації суспільства, 
як тільки через реформування освіти. Але 
українська вища школа, від часів СРСР й 
до наших днів, усе ще жорстко зорієнто-
вана на пріоритет відтворення фахівців, 
підготовлених до гарного виконання стан-
дартної роботи за спеціальністю» [2, 272]. 
У зв’язку з цим, перед нами стоїть не менш 
актуальне завдання демократизувати, гу-
манізувати освіту, зробити її доступнішою 
та якіснішою, впроваджувати найкращі 
європейські та світові здобутки у сфері 
педагогічно-виховних методів і технологій.

Протягом останніх двох десятиліть 
у нашій державі на різних рівнях — від 
національно-державного до відомчого – 
ухвалено низку програм, доктрин, концеп-
цій розвитку освіти, методів навчання і ви-
ховання тощо, різноманітні законодавчі та 
адміністративні документи, які покликані 
впроваджувати новітні освітні механізми. 

На офіційному рівні у нашій державі ви-
значено, що «мета державної політики щодо 
розвитку освіти полягає у створенні умов 
для розвитку особистості і творчої саморе-
алізації кожного громадянина України, ви-
хованні покоління людей, здатних ефектив-
но працювати і навчатися протягом життя, 
оберігати й примножувати цінності націо-
нальної культури та громадянського сус-
пільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 
незалежну, демократичну, соціальну та пра-
вову державу як невід’ємну складову євро-
пейської та світової спільноти» [9]. Отже, 
можна говорити, що на офіційному, дер-
жавному, управлінсько-адміністративному 
рівні зафіксоване і регулярно декларується 
усвідомлення того, що національна система 
освіти є ключовим елементом у розвитку 
суспільства і держави.

Окрім того, за роки незалежності у дер-
жаві створено доволі розвинену законо-
давчу базу для функціонування і розвитку 
національної освіти як системи духовного 
та інтелектуального забезпечення розвитку 
нації. Як зазначається в Проекті Національ-
ної стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012–2021 роки, «в Україні створено зако-
нодавче поле для функціонування освітньої 
галузі, усіх її рівнів: закони по галузях осві-
ти, нормативно-правові акти щодо забезпе-
чення життєдіяльності навчальних закладів 
різних типів і форм власності, організації 
різних форм освіти» [8]. Водночас, постій-
но підкреслюється така особливість, прита-
манна всім сферам функціонування україн-
ського суспільства, як декларативність нор-
мативних принципів та реформаторських 
поривань, які зрештою не підтримуються 
практичними діями політиків, управлінців, 
навіть самих освітян і педагогів.

Підкреслимо, що в сучасному світі нація 
і держава вважаються цивілізованими і кон-
курентоспроможними на високотехнологіч-
них світових ринках лише за умови активно-
го розвитку і модернізації освітньої системи, 
методик і технологій. Наша країна просто 
зобов’язана, згуртувавши зусилля держави 
і громадянського суспільства, реформувати 
та модернізувати систему освіти, яка нині 
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переобтяжена багатьма традиціями, норма-
ми, поведінковими стереотипами і застарі-
лими технологіями радянської доби. «З пе-
ретворенням України на самостійну державу 
освіта стала власною справою українського 
народу. Розбудова системи освіти, її доко-
рінне реформування мають стати основою 
відтворення інтелектуального, духовного 
потенціалу народу, виходу вітчизняної на-
уки, техніки і культури на світовий рівень, 
національного відродження, становлення 
державності та демократизації суспільства в 
Україні» [2]. Завданням суб’єктів освітнього 
простору України є якнайшвидший перехід 
від декларативних заяв щодо забезпечення 
реформ освітньої галузі до її активної модер-
нізації на основі інноваційно-гуманістичних 
орієнтирів, більшість із яких було проголо-
шено ще в Державній національній програмі 
«Освіта» («Україна ХХІ століття»), затвер-
дженій постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 3 листопада 1993 року № 896. Вважа-
ємо за доцільне детально проаналізувати цей 
документ, який, на нашу думку, є фундамен-
тальним для формування національної си-
стеми освіти нашої країни.  Серед принципо-
вих завдань виокремлюються такі: 

• відродження і розбудова національ-
ної системи освіти як найважливішої лан-
ки виховання свідомих громадян України, 
формування освіченої, творчої особистос-
ті, становлення її фізичного і морального 
здоров’я, забезпечення пріоритетності роз-
витку людини, відтворення й трансляції 
культури і духовності в усій різноманітності 
вітчизняних та світових зразків; 

• виведення освіти в Україні на рівень 
освіти розвинених країн світу докорінним 
реформуванням її концептуальних, струк-
турних, організаційних засад; подолання 
монопольного становища держави в освіт-
ній сфері через створення на рівноправній 
основі недержавних навчально-виховних 

закладів; демократизація традиційних 
навчально-виховних закладів; формування 
багатоваріантної інвестиційної політики в 
галузі освіти [7]. 

Окрім того, у Державній національній 
програмі «Освіта» («Україна ХХІ століт-
тя») чітко фіксуються пріоритетні напрями 
реформування освіти — розбудова націо-
нальної системи освіти з урахуванням кар-
динальних змін в усіх сферах суспільного 
життя України; забезпечення моральної, 
інтелектуальної та психологічної готов-
ності всіх громадян до здобуття освіти; до-
сягнення нового рівня у вивченні базових 
навчальних предметів: української та іно-
земних мов, історії, літератури, математи-
ки та природничих наук; створення умов 
для задоволення освітніх та професійних 
потреб і надання можливостей кожному 
громадянину України постійно вдоскона-
лювати свою освіту, підвищувати профе-
сійний рівень, опановувати нові спеціаль-
ності; забезпечення у кожному навчально-
виховному закладі відповідних умов для 
навчання і виховання фізично та психічно 
здорової особи; запобігання пияцтву, нар-
команії, насильству, що негативно вплива-
ють на здоров’я людей.

Отже, хоча означений документ було 
створено майже два десятиліття тому, він 
не тільки не втратив свого значення, але 
й став ще актуальнішим. Ухвалені пізніше 
рішення щодо стратегії розвитку освіти – 
«Національна доктрина розвитку освіти 
України у ХХІ столітті» та «Стратегія ре-
формування освіти ХХІ століття» –  є про-
довженням і поглибленням цього принци-
пового документа. І це зрозуміло. В ньому 
зафіксовані стратегічні завдання реформу-
вання освіти в українській державі на весь 
період її становлення як держави незалеж-
ної та суверенної. На жаль, значна частина 
завдань досі залишається не виконаною. 
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Резюме

• Аналізуються особливості, обставини та головні напрями розвитку української осві-
ти кінця ХХ – початку ХХІ століття. Наголошується, що в сучасному суспільстві нація 
і держава вважаються цивілізованими і конкурентними на високотехнологічних світових 
ринках лише за умови активного розвитку і модернізації освітньої системи, методик і тех-
нологій.

• Анализируются особенности, обстоятельства и главные направления развития 
украинского образования конца ХХ – начала ХХІ века. Отмечается, что в современ-
ном обществе нация и государство считаются цивилизованными и конкурентными на 
высокотехнологичных мировых рынках лишь при условии активного развития и модерни-
зации образовательной системы, методик и технологий.

• The specific features, circumstances and the main trends of the Ukrainian education 
development at the end of XX – the beginning of the XXI centuries are analyzed. It is stated that, 
within the modern society, the particular nation or the state are considered civilized and competitive 
on the high-tech world markets in case of active development and modernization of educational 
system only.
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оняття «віртуальна ре-
альність» має кілька зна-
чень – це особлива сфера 
інформаційно-кому ніка цій  ної 
діяльності; спосіб розширен-
ня меж та діапазону пізнання; 

засіб моделювання різноманітних ситуацій 
та явищ; діалог культур і можливість вхо-
дження до світового культурного простору. 
Є й інші аспекти віртуальної реальності, 
зокрема такі, як цифрова революція, елек-
тронні технології, кіберпростір тощо.

Віртуальна реальність – це «паралель-
ний світ» людського буття, світ творчої 
фантазії, створюваний у процесі моделю-
вання потенційних ситуацій розвитку ре-
ального світу. Водночас, це ідеальний світ, 
створюваний не відповідно до логічної ре-
альності об’єктивного світу, а відповідно 
до логіки комп’ютерних технологій, логіки 
Інтернету. У цьому і криється джерело не-
безпеки цілковитого відриву віртуального 
світу від світу реального. Віртуальна ре-
альність дає можливість людині маніпулю-
вати віртуальними образами, занурюючись 
у світ фантазій, робити неймовірні вчинки, 
не хвилюючись за наслідки своїх дій, не об-
тяжуючи себе відповідальністю за них.

Занурюючись у віртуальну реальність, 
людина сприймає своєрідний світ подій 
та явищ, які, з одного боку, нібито мають 
характеристики, властиві реальним ма-
теріальним предметам, а з іншого – ці ха-
рактеристики позбавлені того онтологіч-

п
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Світ віртуальності унікальний. 
Головні атрибути об’єктивної 

дійсності, реального буття, такі, 
як рух, простір і час, набувають 

у ньому іншого звучання 
(а, водночас, і значення), аніж 

у матеріальному світі.
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ного навантаження, яке властиве реальним 
об’єктам. Це, здавалося б, реальне середо-
вище з добре впізнаваними просторово-
часовими відносинами, але такі відносини 
ілюзорні, оскільки позбавлені дуже важли-
вої частини атрибутивних ознак.

Віртуальні образи перебувають у просто-
рі і часі, але це особливі просторово-часові 
відносини, а саме: суб’єктивні переживання 
людини, яка має доступ до інформації, закла-
деної у комп’ютерному середовищі, постають 
як події, що виявляються не пов’язаними з 
хронологією, з певною послідовністю їх здій-
снення у часі [2]. Вони існують тільки для 
людини, яка має доступ до інформації.

Як особлива форма буття, віртуальна ре-
альність формує нові потреби, гедоністичні 
орієнтації, ролі, фобії, бажання, можли-
вості, образи власного «Я». Перебуваючи 
у такій реальності, людина по-новому від-
чуває буття, знаходить новий віртуально-
тілесний образ; може змінювати стать, свій 
фенотип і обирати ім’я-образ. Часто люди 
починають сприймати комп’ютери як про-
довження своєї особистості у «просторі», 
яке відображує їхні смаки, інтереси, тем-
перамент тощо. Цей стан може так захо-
пити, що з часом відбувається розчинення 
власного «Я» і ототожнення, наприклад, 
із персонажем комп’ютерної гри, а інколи 
може призвести до роздвоєння особисто-
сті. У людини, яка перебуває у віртуальній 
реальності, складається враження, що вона 
безпосередньо бере участь у певних подіях. 

Можна говорити про існування віртуаль-
них спільнот, віртуальних розваг, злочинів, 
стосунків тощо. Сучасне інформаційно-
комунікаційне середовище надає можли-
вість спілкуватися на різні теми з вірту-
альними друзями, заробити, вкрасти або 
виграти гроші, отримати диплом або на-
городу тощо. Але у будь-якій віртуальній 
реальності людина має справу не з річчю, а 
з її симуляцією (ілюзією).

Отже, так само як і інші комп’ютерні тех-
нології, віртуальна реальність не тільки до-
помагає людству, а й створює нові проблеми. 
Проте, сама собою віртуальна реальність – 
це лише технологія, а за тим, що люди дедалі 
більше в неї занурюються, стоїть низка со-
ціальних чинників, зумовлених комплексом 

змін, які відбуваються у суспільстві.
Глибина проникнення віртуальності у со-

ціальне й індивідуальне життя дає можли-
вість говорити про «віртуалізацію» суспіль-
ства. Віртуалізація – це не лише технічний 
процес створення віртуального суспільства 
як паралельного реальному (як визначав 
Бюль), а й процес соціальний, що змінює 
суспільство загалом. За допомогою техноло-
гій віртуальної реальності створюється ви-
димість інституціональності обміну. Обмін 
здійснюється як симуляція –  віртуальний 
аналог реальної соціальної взаємодії [4].

Віртуальна реальність, охоплюючи де-
далі більше сфер людського буття, стає 
символом інформаційного суспільства. 
Створена сучасними телекомунікаційни-
ми технологіями, віртуальна реальність є 
своєрідною відповіддю на втрату давніх со-
ціальних зв’язків [3, 58]. Вона задовольняє 
потребу людей у спілкуванні, обміні інфор-
мацією, у творчій реалізації.

Можна виокремити кілька характерних 
особливостей «віртуального» типу спіл-
кування, які стають дедалі помітнішими у 
сучасному світі: глобальність – граничне 
розширення того простору, в якому відбу-
ваються різні види спілкування та позна-
чена потенційністю (одне зі значень слова 
«віртуальний» –  «потенційно можливий»); 
креативність – творчі можливості (здібно-
сті) індивіда, що виявляються у мисленні, 
спілкуванні, окремих видах діяльності та 
характеризуються сприйнятливістю та го-
товністю до продукування нових ідей; ано-
німність – особливе становище індивіда в 
сучасному інформаційному суспільстві, у 
якому домінують відчужено абстрактні, не 
особисті, формальні відносини між людьми 
у процесі спілкування; мозаїчність – є до-
волі специфічним видом маніпулятивних 
технологій, які характеризуються принци-
повою зміною теми обговорення, несподі-
ваним переходом з одного обговорюваного 
предмета на інший так, щоб у реципієнта 
не було можливості обдумати і критично 
оцінити отриману безпосередньо перед цим 
інформацію; гіпертекстуальність – поняття 
постмодерністської текстології, яке артику-
лює феномен взаємодії тексту з семіотичним 
культурним середовищем як інтеріоризація 
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зовнішнього; віртуальність – розглядається 
як деякий потенційний стан буття, який ре-
ально не існує, але може виникати за певних 
умов (віртуальне середовище, віртуальний 
співрозмовник, віртуальний партнер у грі); 
інтерактивність – некласичний тип вза-
ємодії (чуттєвий, поведінковий контакт) 
реципієнта з артефактом у процесі реаліза-
ції принципу зворотного зв’язку та режиму 
реального часу [1].

Необхідною умовою для появи вір-
туальної реальності є наявність певної 
комп’ютерної програми, яка вводить осо-
бистість у інформаційно-комунікаційне 
середовище, створюючи концептуальну 
(ідеальну, знакову) модель об’єктивної дій-
сності. Своєрідність цієї моделі полягає у 
тому, що фактично відбувається моделю-
вання не реальних предметів, процесів, по-
дій та явищ, а знань про них. Концептуаль-
на модель – це не видозмінений природний 
об’єкт, а спеціально створюваний носій ін-
формації, де знання про природний об’єкт 
не просто відображені, а спеціально закодо-
вані (знання про об’єкт видозмінюють свою 
форму відповідно до правил моделювання 
та кодування знань). Виникає модель при-
родного об’єкта, але дуже специфічна.

Комп’ютер несе нові культурні норми, 
інакші ментальні стереотипи і життєві на-
вички. Нині дедалі частіше замість звичного 
«читач» вживається «користувач» спеціаль-
них програм, учасник віртуального дійства, 
яке може розгортатися щоразу непередба-
чувано, за законом випадкових чисел. У су-
часному інформаційно-комунікаційному 
се редовищі (Інтернет), як зазначає Умберто 
Еко, є все (гарячі новини, сенсації, столичні 
і провінційні газети, журнали, котировка ак-
цій на світових біржах, курс валют на певний 
тиждень і розклад міжнародних рейсів). Не 
відходячи від комп’ютера можна зустрітися 
з президентом, поставити йому запитання й 
отримати відповідь. Можна призначити по-
бачення і обговорити проблеми, що найбіль-
ше хвилюють. Комп’ютер змінює звичний 
ритм праці і відпочинку, створюючи осо-
бливу зону чи то роботи, чи то дозвілля. Але 
майже завжди «людина за комп’ютером» 
викликає повагу, бо асоціюється з «люди-
ною освіченою» [9, 5]. 

Сучасна культура віртуальної реальнос-
ті вирізняється глобальними масштабами 
свого поширення і впливу на всі сфери та 
устрій суспільного життя і буття особис-
тості. М. Кастельс пояснює це тим, що нова 
комунікаційна система радикально транс-
формує простір і час, надаючи їм символіч-
ного характеру [5].

Можливості сучасного інформаційно-
комунікаційного середовища у межах гло-
бальної мережі Інтернет та віртуальний 
простір загалом інколи порівнюють з ве-
ликими географічними відкриттями, які 
сприяли зближенню народів і культур. 

Індивіду необхідний інформаційний зв’я-
зок із зовнішнім середовищем, оскільки ін-
формаційні процеси є основою всіх біологіч-
них, психологічних і соціальних явищ [5].

Віртуальна реальність значною мі-
рою активізує інтелектуальну діяльність, 
змушує шукати альтернативні варіанти і 
звільняє свідомість від усталених стерео-
типів. Покоління, яке виросло в тісному 
спілкуванні з комп’ютерами, віртуальни-
ми іграми, мобільним зв’язком, не може 
не відрізнятися у духовно-світоглядному 
плані. Йдеться не тільки про навички 
володіння обчислювальною технікою, а 
й про зміни фундаментальних духовно-
культурних структур, понять і уявлень: 
інакше організовується внутрішній світ, а 
інтелектуальні здібності розвиваються не 
просто швидше і різнобічніше, а й у іншо-
му соціально-культурному вимірі.

За умов поглиблення інформатизації 
всіх сфер життєдіяльності суспільства ак-
тивно поширюється віртуальна освіта – різ-
новид освіти,  технологічною основою якої 
є інформаційно-комунікаційні технології.

Пошук необхідної інформації в національ-
них бібліотеках світу, доступність архівів і 
фондів, ознайомлення з колекціями музеїв 
різних країн і детальне вивчення їх, розши-
рення кола особистих знайомств і приско-
рення листування за допомогою електронної 
пошти – це лише деякі переваги віртуального 
освітнього простору. Моделювання віртуаль-
ної реальності засобами когнітивної графіки 
створює нове уявлення про картину світу, 
альтернативні форми і шляхи розвитку си-
туацій. Воно стимулює художню творчість, 
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породжуючи нові асоціації і фантастичні об-
рази, розвиваючи уявлення і проектування.

Основна ідея концепції віртуалізації 
освітнього простору полягає в тому, що 
для формування творчого нерепродуктив-
ного мислення можуть бути використані 
комп’ютерні віртуальні технології. Вони да-
ють необмежені можливості для розробки 
творчих ідей у кіберпросторі, які згодом мо-
жуть бути втілені в реальності за умови ве-
ликої наполегливості, яка має формуватися 
в рамках такої системи освіти. Комп’ютерні 
віртуальні технології допомагають значно 
скоротити час навчання, оскільки залуча-
ють до роботи всі органи відчуттів, а фак-
тична інформація, яка сприймається за до-
помогою цих технологій, набуває наочності 
й максимально зрозумілого вигляду [7]. 
Спільне використання комп’ютерних вірту-
альних технологій із глобальною мережею 
Інтернет створює нове освітнє середовище, 
в якому навчання є творчим процесом; ре-
зультати начального процесу доступні  для 
людей всього світу; дистанційне спілкуван-
ня у кіберпросторі відбувається так само, як 
за звичайних обставин; доступ до інформа-
ційних ресурсів Інтернету – необмежений; 
необхідну інформацію можна знайти прак-
тично миттєво за допомогою гіпертексту і 
великої кількості пошукових систем.

Віртуалізація освітнього простору завдяки 
комп’ютерним технологіям має великі пер-
спективи для ефективної теоретичної і прак-
тичної підготовки людей будь-якого віку в 
різних сферах і є серйозною альтернативою 
класичної системи освіти [8]. Класична педа-
гогіка орієнтує особистість на пізнання вже 
даної природної реальності, віртуальна ре-
альність – альтернативна природній – опи-
няється за межами осмислення.

У рамках віртуального освітнього про-
стору інтенсивно розвивається дистанційна 
освіта. Навчання здебільшого є продовжен-
ням Інтернет-проектів. Це самостійні на-
вчальні курси, характерні для дистанційно-
го навчання; дистанційна підтримка наяв-
них навчальних курсів з метою поширення 
і вдосконалення інформаційних ресурсів; 
дистанційні фрагменти, інтегровані у на-
вчальні курси та спрямовані на поширення 
інформації і використання інформаційно-

комунікаційних технологій з метою підви-
щення якості освіти.

Європейська модель дистанційного на-
вчання характеризується взаємною акре-
дитацією вищих навчальних закладів, ви-
сокоякісними стандартами освіти, відкри-
тістю університетів. Фінансування дистан-
ційного навчання здійснюється переважно 
урядами європейських країн.

У Японії дистанційне навчання розвива-
ється у межах загальної стратегії «довічно-
го навчання» й використовується, зазвичай, 
для підвищення кваліфікації фахівців.

Дослідженню проблем дистанційного 
навчання приділяється належна увага у пе-
дагогічній теорії зарубіжних країн, зокрема 
проблемам сучасного стану та перспекти-
вам розвитку дистанційної освіти (Дж. Ан-
дерсон, Ст. Віллер, Г. Едвард, Р. Клінг та ін.), 
педагогічному та інформаційному забезпе-
ченню дистанційного навчання (Н. Левин-
ський, Дж. Мюллер, А. Огур, Дж. О¢Роурке, 
Д. Париш, Р. Філіпс, Н. Хара та ін.).

В Україні дистанційне навчання перебу-
ває на стадії активного становлення, що ви-
значається умовами економічного розвитку 
країни та державною політикою в освітній 
галузі. Концепції та завдання Українсько-
го центру дистанційної освіти, у яких на-
голошується на необхідності підвищення 
освітнього рівня населення та підготовки 
фахівців високої кваліфікації через упро-
вадження в освітній процес нових форм 
навчання, відповідають тенденції розвитку 
цивілізації і становленню інформаційного 
суспільства.

Паралельно із законодавчою базою роз-
вивається науково-методична база дистан-
ційного навчання. Спеціального вивчен-
ня потребують такі аспекти: педагогічні 
підходи до комп’ютеризації навчального 
процесу (Б. Гершунський, Є. Машбиц, 
І. Підласий); концептуальні педагогіч-
ні положення про дистанційне навчання 
(О. Андреєв, В. Кухаренко); дидактичні 
властивості комп’ютерних засобів (Є. ІІо-
лат); дидактичні функції навчання у дис-
танційному навчанні (О. Рибалко); мето-
ди творчого навчання за допомогою теле-
комунікаційних засобів (Г. Андріанова, 
Е. Хуторський).
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У цьому контексті основні напрями на-
укових і практичних досліджень у сфері 
розвитку дистанційної професійної освіти 
конкретизовані Інститутом засобів навчан-
ня НАПН України.

Дистанційне навчання визнане формою 
освіти завдяки виразному відмежуванню  
його від інших форм такими чинниками: 
фізична віддаленість студента і виклада-
ча (на відміну від навчання «віч-на-віч»); 
вплив навчального закладу (на відміну від 
самоосвіти); використання технічних за-
собів, а саме інформаційно-комп’ютерних 
технологій (Інтернету, електронної пошти, 
комп’ютерних конференцій, чатів), які 
об’єднують викладача та студентів і пере-
дають зміст навчання; забезпечення дво-
сторонньої комунікації між учасниками на-
вчального процесу з різними цілями; участь 
у індустріалізованій формі освіти [10].

В освітньому просторі вже нині ши-
роко застосовуються такі інформаційно-
комунікаційні технології, які можна вважа-
ти засобами інформаційної педагогіки:

— системи на базі мультимедіа-тех но-
логії, побудовані із застосуванням аудіо- та 
відео техніки, накопичувачів на CD-ROM, 
що реалізуються на комп’ютерах із застосу-
ванням моделювальних, імітувальних, гра-
фічних, віртуальних можливостей;

— інтелектуальні навчальні експертні сис-
теми, специфіковані за конкретними галузями 
застосування, що мають практичне значення і 
в процесі навчання, і в  дослідженнях;

— інформаційні середовища на осно-
ві баз даних і баз знань, які забезпечують і 
прямий, і віддалений доступ до інформацій-
них ресурсів; вони являють автоматизовані 
сховища оперативно поновлюваної інфор-
мації, тобто цілком відповідають процесам 
і прийомам роботи в сучасних освітніх тех-
нологіях та у професійній діяльності;

— телекомунікаційні системи, які забез-
печують електронну пошту, телеконферен-
ції, віртуальне спілкування та інше, тобто 
надають можливість виходу у глобальні  
мережі;

— електронні настільні друкарні, які да-
ють можливість в індивідуальному режимі 
з високою швидкістю випускати навчальні 
посібники і документи на різних носіях;

— електронні бібліотеки і розподіленого, 
і централізованого характеру, які надають 
можливість ефективного доступу до світо-
вих інформаційних ресурсів;

— використання віртуально-інфор-
маційного середовища для вивчення іно-
земних мов.

Варто підкреслити, що більшість згаданих 
інформаційно-комунікаційних технологій 
працюють на базі мультимедійних технологій 
у межах віртуального освітнього простору.

Узагальнюючи сказане, можна виокре-
мити такі позитивні тенденції глобального 
освітнього процесу в межах інформаційної 
педагогіки як доступність, відкритість, ін-
дивідуалізація, різноплановість, розширен-
ня вікових та часових рамок традиційного 
освітнього процесу тощо. Віртуалізація 
освітнього простору як глобальна техноло-
гічна інновація та багатокомпонентна сис-
тема, яка динамічно розвивається, є склад-
ним об’єктом для вивчення та, на нашу 
думку, стала базовим системотворчим чин-
ником розвитку інформаційної педагогіки 
та сучасної освіти в Україні загалом. Окрім 
цього,  виразно розкривається при розгляді 
системи освіти з позиції потреб:

— суспільства – у висококваліфікованих 
спеціалістах різних професій, здатних до 
ефективної діяльності в умовах сучасного 
інформаційного суспільства;

— системи освіти – в педагогах, які, з ме-
тою інтенсифікації та більш якісного рівня 
навчання, здатні до застосування досягнен-
ня інформаційно-комунікаційних техноло-
гій в своїй професійній діяльності;

— викладачів та вчителів – у впрова-
дженні сучасних форм, методів та засобів 
навчання із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій;

— учнів та студентів – у набуванні якіс-
них знань, реалізації свого потенціалу та 
підготовці до майбутньої професійної ді-
яльності в умовах сучасного інформаційно-
го суспільства.

Із зазначеного випливають такі напрями 
розвитку інформатизації освіти загалом, та 
інформаційної педагогіки зокрема:

— формування готовності освітян до ви-
користання інформаційно-комунікаційних 
технологій у професійній діяльності;
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— формування високої інформаційної 
культури сучасних педагогів;

— впровадження досягнень інфор-
маційно-комунікаційних технологій та 
можливостей віртуального освітнього 
простору в практику викладання різних 
дисциплін;

— впровадження та використання можли-
востей інформаційно-комунікаційних техно-
логій в управлінні освітніми закладами;

— постійне та безперервне вдоскона-
лення методики викладання (інтеграції) 
дисциплін з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій (мультимедіа, 
віртуальна реальність, комп’ютерно-ігрові 
середовища тощо) відповідно до потреб су-
часного інформаційного суспільства.

Отже, досвід показує, що відповід-
не використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій та віртуалізація 
освітнього простору може прискорити 
парадигматичну зміну в педагогіці, що є 
основним стрижнем освітньої реформи 
XXI століття. Правильно розроблене і 
впроваджене навчання (активне, спільне, 
творче, інтегральне, оціночне) на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій 
може зробити процес набування знань та 
навичок більш ефективним, стати безпо-
середньою мотивацією до навчання протя-
гом життя та реальним поштовхом до роз-
витку нових комп’ютерно-орієнтованих 
засобів навчання, інформаційної педагогі-
ки й інформатизації освіти взагалі.
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Резюме
• Висвітлюються особливості віртуалізації освітнього простору в межах розвитку ін-

формаційної педагогіки за умов поглиблення інформатизації всіх сфер життєдіяльності 
суспільства та розширення можливостей віртуальної реальності, в якій технологічною 
основою є використання інформаційно-комунікаційних технологій.

• Рассматриваются особенности виртуализации образовательного пространства в рам-
ках развития информационной педагогики в условиях широкой информатизации всех сфер 
жизнедеятельности общества и расширения возможностей виртуальной реальности, в ко-
торой в качестве технологичной основы используются информационно-коммуникационные 
технологии.

• The peculiarities of virtualization of educational area are cleared up in limits of the development 
of informational pedagogics. They are observed in conditions of extending of informatization in all 
spheres of human activity and widening of possibilities of virtual reality in which in the capacity of 
technological ground informational communicative technologies are used.
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своїх передбаченнях спира-
тимемося на зарубіжні і на-
ціональні приклади різнома-
нітних прогнозів. Вони сто-
суватимуться не суттєвих 
для освіти явищ і чинників, 

як ціна на нафту чи гіпотетичне розігріван-
ня приземного шару атмосфери, а голов-
них особливостей суспільства майбутньо-
го та його вимог до кадрового забезпечення 
всіх секторів виробництва. У цьому аспек-
ті найвищу повагу світової громадськос-
ті викликають американські вчені Д. Белл 
з його великою книгою про настання су-
спільства майбутнього [7], а також Е. Тоф-
флер ([4; 13] та ін.). Для потреб широкої 
громадськості Е. Тоффлер запропонував 
«хвильову» модель цивілізаційного посту-
пу людства, яку ми відтворюємо на рис. 1. 

«Першою хвилею» Е. Тоффлер назвав 
винайдення продуктивного сільськогоспо-
дарського виробництва на основі розвитку 
рільництва і скотарства. Точне датування 
цього процесу, який у різні часи розгортав-
ся на просторах кількох континентів, на 
основі ультрасучасних досягнень фізики 
ядра і елементарних частинок наводить у 
своїй великій книзі американець Дж. Дай-
монд [1]. Слід одразу зазначити, що новіші 
дані про поширення аграрного суспільства 
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на теренах України можна віднайти у статті 
«Прогресори землеробства» [12]. Для нас 
дуже важливим є той факт, що культурна тя-
глість на наших теренах найбільш відчутна 
від часу виокремлення homo sapiens із класу 
інших найвищих приматів (це сталося, як 
доведено нещодавно, в Африці), а після 
приходу праукраїнців із найдавніших на 
планеті осередків започаткувалася «перша 
хвиля». 

Якщо різні варіанти аграрних соціумів 
існували на планеті багато тисяч років і 
збереглися у багатьох сучасних державах 
третього світу, то «друга хвиля» переходу до 
індустріального виробництва накотилася 
швидко і несподівано, спричинивши 
глобальні катаклізми у політичній, 
економічній, культурній та освітньо-
науковій сферах. Добре, що час існування 
індустріального суспільства був порівняно 
коротким, а тому сталося тільки дві світові 
війни, а не набагато більше, та й значні 
порушення стану біосфери (маємо на увазі 
різноманітні екологічні катастрофи) не 
охопили всієї поверхні Землі. 

«Третя хвиля» полягає у переході від 
індустріального до новішого суспільства, 
влучної назви якого Е. Тоффлер так і не 
запропонував (користувався шанобливим 
словосполученням «цивілізація Третьої 
Хвилі»). У світі поширилися кілька 
термінів: постіндустріальне (Д. Белл), 
посткапіталістичне (П. Друкер), нове 
індустріальне (Д. Гелбрейт), технотронне 
(З. Бжезинський), електронне (М. Мак-

люен), електронно-цифрове (Д. Тапскотт), 
ме реж не (М. Кастельс), програмоване 
(А. Ту рен) та інші. Приблизно від початку 
ново го тисячоліття поширюється новіший 
тер мін – суспільство знань (Knowledge 
Society).

Наш аналіз багатьох різноманітних 
джерел ([2; 6; 8; 10] та ін.), де автори 
намагалися здійснити ті футурологічні 
прогнози, на базі яких можна було б 
планувати стратегічні зміни вищої 
освіти, засвідчив два великі недоліки – 
дисциплінарну обмеженість та ігнорування 
реального стану розвитку природничих 
наук і тих відкриттів, що відбулися після 
2000-го року і мають статися найближчим 
часом. Іншими словами – автори просто не 
враховують кілька надзвичайно важливих 
понять і термінів, без яких неможливо 
максимально точно оцінити сучасність. 

Ось ця група «термінів з майбутнього»:
форсайт – різноманітні передбачення 

(найчастіше – щодо технологій), у яких, 
з урахуванням багатьох чинників, учені 
намагаються з прогнозувати впливи тих 
технологій, які мають з’явитися незабаром; 

нано-, піко- і фемтотехнології – 
об’єднують науки і технології, які 
вивчають об’єкти у межах 10-9—10-15 м 
задля використання набутих знань у 
життєзабезпечення людства; 

5-й і 6-й технологічні уклади – 
різноманітні рівні способів виробництва. 
5-й рівень частіше називають «високими 
технологіями» (high-tech) і включають до 

Рис. 1. Еволюція чотирьох суспільств
Доаграрне

Аграрне
Перша хвиля

Індустріальне
Друга хвиля

Постіндустріальне
інформаційне
Третя хвиля
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них ті, для яких обсяг витрат на наукові 
дослідження й технологічні інновації скла-
дає від 3,5 % до 8,5 % вартості скерованого 
на ринок продукту. Для 6-го технологічно-
го укладу цей показник перевищує 8,5 %. 
Зазначимо, що майже все виробництво в 
Україні спирається на 3—4-й уклади, 5-го – 
дуже мало, 6-го – практично немає;  

ноотехнології («мудрі» технології) – 
ав торська пропозиція назви нешкідливих 
для біосфери і людини засобів життє-
забезпечення;

ноорозвиток – рух людства до 
досягнення стадії сталого розвитку і 
подолання всіх екологічних загроз; 

ноосуспільство – аналог поняття 
«ноосфера» (серед авторів – В. Вер-
надський), у якому будуть заборонені 
індустріальні та інші шкідливі для людини 
і біосфери способи виробництва, цілковито 
усунена можливість тотального колапсу та 
інші небезпеки для всього людства; 

освітньо-науковий комплекс – 
аналог створеного в СРСР «науково-
промислового комплексу», завдання якого, 
проте, полягатиме не у виробництві зброї, а 
у винайденні та використанні ноотехноло-
гій і підготовці необхідних для нооекономі-
ки кадрів; 

первинна освіта (Initial Education) – 
міжнародне позначення всіх видів навчання 
і підготовки дітей і молоді від народження 
до початку активного трудового життя; 

Лісабонський проект – намір 
Європейського Союзу повернути собі 
світове лідерство у технологіях завдяки 
великому і концентрованому фінансуванню 
точних наук та сучасної інженерії. 

Хоча у багатьох різноманітних публі-
каціях подано як «найважливіші» інно-
вації створення «швидкісного Інтерне-
ту», перехід на тактильне управління 
комп’ютерними та іншими інформацій-
ними засобами та ін. Насправді ж набага-
то суттєвішим є факт появи приблизно на 
межі тисячоліть перших нешкідливих для 
біосфери і людини технологій, які доціль-
но називати «ноотехнологіями». Це збі-
глося з фактичним вичерпанням потенці-
алу подальшого розвитку тієї електроні-
ки, що спирається на кремнієві процесори. 
На нашу думку, доцільно увести поняття 
«четвертої хвилі — ноохвилі», позначив-
ши цим винайдення і використання пер-
ших ноотехнологій. Відтак, сучасний стан 
і найближчі перспективи людства можна 
зобразити на поліпшеній «хвильовій» схе-
мі (рис. 2). 

Рис. 2. Еволюція п’яти суспільств
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Нині майже сім мільярдів представни-
ків різних племен і народів переважно жи-
вуть в аграрному та індустріальному сус-
пільствах. Найбільш вдалий, точний і ви-
соко оцінений науковцями і громадськіс-
тю варіант кількісного прогнозування роз-
витку людства на замовлення Римського 
клубу в 1972 році здійснила міжнародна 
група математиків, соціологів і футуроло-
гів під керівництвом Д. Медоуза. Він май-
же цілковито песимістичний, а немину-
чість розвитку катастроф аж до повного 
колапсу підтверджена цією групою у 1994 
і 2008 роках [11]. 

У цих книгах, як і безлічі інших публіка-
цій на тему «Рух до сталого розвитку», ав-
тори не тільки не звернули належної уваги 
на наявні нанотехнології і швидкий розви-
ток цього науково-технологічного напря-
му, але – що значно гірше – не усвідомили 
факту появи серед групи нанотехнологій 
перших ноотехнологій.  

До того ж, у працях груп Д. Медоуза, 
Е. Тоффлера та інших дослідників майбут-
нього відсутнє усвідомлення того, що нано-
технології мають переважно квантову при-
роду, а тому потребують дуже специфічно-
го оцінювання. Його не слід виконувати 
на базі так званих «класичних» наукових 
знань. Такі наукові знання і теорії некван-
тового рівня (механічні, термодинамічні та 
всі інші) зіграли свою роль у минулому, їх 
ніхто не заперечуватиме і в майбутньому. 
Але цих знань не достатньо, щоб ліквідува-
ти екологічні загрози, створити нооеконо-
міку і забезпечити «якісне життя» багатьом 
мільярдам мешканців планети у ХХІ ст.

Неможливо також оцінити потенціал 
нано-, піко- і фемтонаук, дуже важко «віді-
рватися» від світу індустріальних техноло-
гій і спрогнозувати майбутнє. 

Історія наук і прогресу суспільства свід-
чить про існування певної прогалини між 
старими і новими уявленнями, коли й самі 
прихильники нового можуть помилятися і 
пропонувати хибні варіанти. Приклад цьо-
го легко знайти у базі даних «Вікіпедія», де 
нанотехнології визначаються як способи 
виготовлення «нанопродуктів» з розміра-

ми від 1 до 100 нанометрів. Трохи інший ва-
ріант визначення наводить росіянин А. Да-
видов (прихильник терміну «наносуспіль-
ство»): «Нанотехнології — це сукупність ме-
тодів виробництва об’єктів живої й неживої 
природи із заданою атомною структурою, 
у спосіб цілеспрямованого маніпулювання 
атомами й молекулами» [9, 145—146]. 

Головний недолік таких означень – ак-
центування розмірів кінцевого продукту й 
неувага до процесу його виготовлення. Чи-
мало нанопродуктів уміли виготовляти ал-
хіміки і ремісники минулих століть. Нині 
фулерени і нанотрубки виготовляються ін-
дустріальним – дуже шкідливим для біо-
сфери – способом. Кілька років тому автор 
запропонував поділити всі нанотехнології 
на дві групи – на «справжні» і «несправ-
жні». До перших належать лише ті (і ви-
нятково ті) способи виробництва, які на-
віть мінімально не шкодять природі й лю-
дині, а до других – всі інші. 

Спроби поширення цієї класифікації ав-
тор визнає невдалими – інші науковці не 
поспішали впроваджувати такий поділ, а 
також використовувати допоміжні терміни 
(квантові технології та ін.).

Проте, науковий прогрес не припиняв-
ся. До першої, «справжньої», нанотехноло-
гії (застосування фотокаталізації для біо-
логічного обеззараження) невдовзі дода-
лися ще дві, а навесні 2010 року – четверта 
(можливо – їх навіть більше, але мені вони 
просто невідомі). Це спонукало винайти 
цілком новий термін – ноотехнології – для 
позначення групи тих способів життєзабез-
печення людей, які виявляються нешкідли-
вими і для біосфери, і для самої людини. 

Ось перші чотири ноотехнології: 
1) створення з біологічних відходів з ви-

користанням специфічних бактерій плас-
тичних мас з нормальними механічними 
властивостями, які доволі швидко самороз-
кладаються у довкіллі; 

2) трансформація за допомогою деше-
вих фотокаталізаційних сполук звичайно-
го поглинання світла в ефективне біообез-
зараження поверхонь тіл і повітря у примі-
щеннях; 
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3) формування дисплейних та інших ор-
ганічних плівок за допомогою керування 
змінами вірусів й інших наноструктур; 

4) перетворення через використання 
життєдіяльності бактерій шару піску на 
міцний пісковик, що застосовується у бу-
дівництві. 

У найближчому майбутньому дедалі 
більше шкідливих для біосфери виробни-
чих процесів поступатимуться місцем на-
нопроцесам, подібним до цих чотирьох (чи 
ще досконалішим). Немає жодних сумнівів, 
що протягом наступних років безперервно 
виникатимуть нові ноотехнології:  1) буде 
здійснений штучний фотосинтез і людство 
перестане залежати від браку ґрунтів і води, 
виготовляючи мільярди тонн «первинної їжі» 
практично «з повітря» (як вказано на нашо-
му рис. 2, нові поля будуть розташовувати-
ся не в пустелях, а на покрівлях споруд);   
2) уряди провідних держав виконають свої 
офіційні обіцянки і профінансують ство-
рення першого потужного термоядерно-
го реактора і масове виробництво ефектив-
них фотопровідників; 3) будуть синтезовані 
органічні матеріали, які матимуть власти-
вості надпровідності під впливом темпера-
тур земного довкілля (зауважимо – є певні 
сподівання на те, що наноплівковий водне-
вуглецевий матеріал графан може виявити-
ся таким надпровідником).

На нашу думку, звернення до поняття 
«ноотехнології» дасть змогу використати по-
хідні – ноонауки (науки, які створюють еко-
безпечні виробництва), нооекономіка – жит-
тєзабезпечення без пошкодження довкілля 
і загроз для здоров’я людей, ноосуспільство 
(суспільство мудрих осіб і життя у гармонії 
з біосферою) тощо. Ці терміни досить чіткі 
та однозначні, що унеможливить спекуляції 
(а вони вже відбуваються з поняттям «на-
нотехнології») і допоможе ЗМІ та системам 
освіти створити на планеті удосконалене ін-
формаційне середовище. Це також підви-
щить якість усіх форсайтних проектів і пе-
редбачень, державних планів, стратегічних 
економічних і політичних кроків. 

На межі століть науковий прогрес ви-
разно прискорився. Найбільше нам імпо-

нує те, що Європейський Союз розробив 
Лісабонський проект повернення собі сві-
тового лідерства у надвисоких технологіях. 
Для цього розширюється підготовка мо-
лодих науковців, «імпортується» молодь з 
України, Росії та держав третього світу. ЄС 
прискорено зменшує своє технологічне від-
ставання від США.

На нашу думку, такі раціональні дії на-
ших західних сусідів можна вважати дуже 
переконливим доказом того, що слід при-
пинити гуманізацію освіти і гуманітариза-
цію змісту навчання, адже невдовзі термін 
«якість» стане незастосовним до україн-
ських дипломів і, як висловився М. Згу-
ровський, навіть науковці втратять здат-
ність розуміти те, що роблять їхні «захід-
ні» колеги.

Тому, слід якнайпалкіше вітати той факт, 
що після кількарічних зволікань наукова і 
бізнесова еліти України вирішили спіль-
но розвивати нанотехнології у медичній і 
матеріалознавчій галузях [3]. Хоча тут не 
йдеться про ноотехнології, але й цей крок 
є тим зрушенням, яке має спонукати до дій 
керівників держави й осіб, чиї статки сяга-
ють мільярдів доларів. Високу якість жит-
тя і соціальний прогрес в Україні слід за-
сновувати не на запрошенні європейських і 
світових спортивних чемпіонатів, а на ціле-
спрямованому розвитку ноонаук і ноотех-
нологій. 

На нещодавній нараді в НАПН Укра-
їни щодо завершення створення проекту 
Концепції розвитку вищої освіти на пері-
од 2012—2022 років доводилося чути вимо-
гу «будь-що узгодити обсяг і профілі під-
готовки молоді з потребами національно-
го ринку праці». Для розвитку цієї ідеї про-
понувалося обмежити контингенти вищих 
навчальних закладів і скерувати більшість 
молоді в систему професійно-технічної 
освіти. 

У принципі – тут не бракує раціоналіз-
му, адже засноване на 3–4-му технологіч-
них укладах виробництво в Україні не по-
требує великої кількості правників, еконо-
містів, математиків, фізиків та інших нау-
ковців, а тому фахівці цих професій чи ста-
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нуть безробітними, чи виїдуть за кордон, чи 
змінять професію і стануть будівельниками 
й ін. Заперечує ці думки той факт, що про-
фесіоналізм високо цінується на всій пла-
неті, а тому хімік-українець, який вільно во-
лодіє англійською мовою, має високі шанси 
через конкурс здобути вигідне робоче міс-
це у багатьох куточках світу, забезпечивши 
цим власний добробут і статки своєї родини. 
Більша частина блискучої книги Т. Фрідма-
на «Світ плаский!» – докази того, які великі 
можливості мають громадяни сучасних дер-
жав у разі володіння комплексом «професі-
оналізм + англійська мова» [5]. 

Та ще суттєвішим запереченням намірів 
«повернути» систему освіти України у 1970-
ті роки є той факт, що надходження таких 
відкриттів, як штучний фотосинтез і пере-
хід електроніки на нанопроцесори вуглеце-
вої природи, неминуче. Завдяки керовано-
му фотосинтезу назавжди зникне загроза 
голоду, і основну масу їжі люди виробляти-
муть собі самі не на ґрунті, а на «штучних 
полях», де вловлена синтезованими хлоро-
філами енергія сонячного проміння акуму-
люватиметься у глюкозі та інших «первин-
них продуктах» (німці і голландці вже на-

магаються перетворювати їх у звичні нам 
варіанти їжі). Рільництво може стати засо-
бом продукування приправ та різних делі-
катесів, а скотарство втратить доцільність. 
Слід сподіватися на цілковиту заборону 
створення і вирощування генномодифіко-
ваних злаків та інших рослин, адже рух у 
цьому напрямі також втратить сенс. 

Отже, освіта епохи ноотехнологій мати-
ме завдання готувати таких кваліфікова-
них науковців і працівників, які зможуть 
створювати екобезпечне виробництво, і ви-
користовувати й удосконалювати його. За-
вдяки цілком новому поколінню інформа-
ційних засобів, у яких місце кремнію пося-
де вуглець (чи «карбон»), неминучою ста-
не поява ноотехніки, яка виконуватиме го-
лосові команди людини, спілкуватиметься 
з нею кількома мовами, матиме практично 
необмежену базу пам’яті. «Вуглецеві» ро-
боти візьмуть на себе всі небезпечні й важ-
кі види праці, функції сільських працівни-
ків, водіїв, будівельників та ін. 

Наостанок слід ще раз наголосити, що 
українська освіта і наука мають достатній 
потенціал для того, щоб успішно увійти у 
ноосвіт ХХІ століття. 
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Резюме

• У статті пропонується для оцінки сучасності і прогнозів майбутнього використову-
вати групу нових термінів: ноотехнології, ноосуспільство, ноорозвиток, форсайт та ін. 
Доведено, що обґрунтовані сподівання людства на сталий розвиток пов’язані з побудовою 
ноосуспільства і використанням нешкідливих для довкілля ноотехнологій. Вказано головні 
перешкоди на шляху до нооекономіки. 

• В статье предлагается для оценки современности и прогнозов будущего использовать 
группу новых терминов: ноотехнологии, ноообщество, нооразвитие, форсайт и др. Доказа-
но, что обоснованные надежды человечества на устойчивое развитие связаны с построени-
ем ноообщества и использованием безвредных для окружающей среды ноотехнологий. 

• In this article the role of innovative concepts for a correct estimation of present and exact 
prediction of the future is accented. But, for success of futurology it is necessary to consider 
consequences of unexpected discoveries and creation of “overtechnologies». Hence, it is necessary 
to include in group of innovative notions: nootechnologies; nooeconomics, noodevelopment, 
noosociety, nano-, piko,- and femtotechnologies; foresight; 6-7th technological levels; innovative 
economy; scientific-educational complex; the Lisbon project; initial education, etc.

It is underlined, that traditional definition of nanotechnologies as ways of manufacture  of 
nanoproducts is unsuccessful as it does not specify its essence. Scientific accuracy demands 
division of all modern nanotechnologies on «good» (harmless to biosphere) and «bad» (industrial 
technologies ). Introduction piko - and femtotechnologies is useful.

But more radical is the author’s offer to designate the term «nootechnologies» (i.e. «wise 
processes») group of quantum ways of life-support of the people who not damaging biosphere and 
allowing to construct nooeconomics and noosociety (V.Vernadsky’s «noosphere»).
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ослідженню загальних про-
блем і перспектив викорис-
тання нанотехнологій у різних 
сферах людської діяльності 
присвячено багато праць за-
кордонних авторів, зокре-

ма Е. Дрекслера, А. Кірбі, Н. Стефенсона, 
Г. Шимана та ін. Етичним аспектам впро-
вадження нанотехнологій у реальне життя 
присвячені праці американських дослідни-
ків Б. Левенстайна, К. Престона, Д. Шумера, 
російського вченого О. Лєтова [4, 97].

Передбачив розвиток нанотехнологій 
аме риканський фізик, лауреат Нобелівської 
премії Р. Фейнман, який зазначав: «При 
переході до вивчення найменших об’єктів 
ми стикаємося з багатьма різноманітними 
явищами, які створюють нові можливості. 
Поведінка окремих атомів підкорюється за-
конам квантової механіки і не має аналогів 
у макроскопічному масштабі, тому «внизу» 
ми постійно спостерігатимемо нові законо-
мірності й ефекти, які передбачають нові 
варіанти використання» [7, 407].

Норіо Танігучи, який уперше викорис-
тав термін «nanotechnology»,  у доповіді 
«Про основу концепції нанотехнологій», 
говорячи про методи надточної обробки 
матеріалів, відзначав, що нанотехноло-
гії – це, передусім, створення, поділ і кон-
солідація матеріалів унаслідок дії на окре-
мі атоми або молекули [9].

Подальше зростання інтересу до нано-
технологій і розвиток термінології цього 
напряму відбувалися після відкриття у 80-х 
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роках минулого століття скануючої тунель-
ної (1981 р.), а потім і атомно-силової мі-
кроскопії (1986 р.), які дали можливість на 
практиці реалізувати ідею бачення й мані-
пулювання окремими атомами і молекула-
ми. Потім з’явилися книги Еріка Дрекслера, 
в яких він висловив своє розуміння нано-
технологій, а також ідею створення малих і 
великих структур у спосіб поатомного або 
помолекулярного складання за допомогою 
нанороботів, зокрема, асемблерів і реплі-
каторів. Створення, дослідження власти-
востей і практичне застосування різних на-
номатеріалів зараз одні з головних завдань 
розвитку нанотехнологічного напряму. 

У вузькому сенсі термін «матеріал» ро-
зуміють як сировину, тобто те, з чого мож-
на виробити якийсь продукт, а в широкому 
сенсі це поняття містить також нематері-
альні результати розумової діяльності, на-
приклад, інформаційний матеріал. У тер-
міні «наноматеріали» «матеріал» вжито 
у вузькому сенсі, тобто йдеться лише про 
матеріальні продукти, але найчастіше вже 
не як сировину, а як кінцевий продукт із 
необхідними властивостями. Вперше до 
наукового вжитку термін «наноматеріали» 
був введений Г. Глейтером, який обґрунту-
вав вирішальну роль численних поверхонь 
поділу в наноматеріалах – основи суттєвої 
зміни властивостей твердих тіл [8]. 

Термін «наноматеріали» об’єднуюче ве-
лику групу різних матеріалів. Їхня характер-
на ознака – наявність в них основних струк-
турних елементів (кристалітів, пор, волокон, 
шарів тощо), величина яких, принаймні в 
одному вимірі, не перевищує так званої на-
нотехнологічної межі – 100 нм [6, 196].

Наприкінці минулого століття в розви-
нених країнах (Японії, США, Німеччині, 
Великобританії і ін.) активізувалися на-
укові і технологічні дослідження об’єктів 
нанометрових розмірів. Спочатку такі до-
слідження велися в рамках різних проектів 
і не були об’єднані єдиним нанотехноло-
гічним проектом. У Японії особливу роль 
відіграв проект, створений урядом ще в 
1981 р. і який не афішувався тоді як проект 
широких міждисциплінарних досліджень, 
спрямованих на створення нових високих 
технологій (ERATO, Exploratory Research 

for Advanced Technology). Зрозумівши ве-
лику важливість і перспективність робіт на 
атомномолекулярному рівні, японці роз-
робили і реалізували нові проекти, присвя-
чені науковим дослідженням і розробкам у 
галузі нанонаук і нанотехнологій [2, 10].

У 1996–1998 роках США, відчувши ве-
лику перспективу і потенційні можливості 
нового напряму, поставили за мету стати 
світовим лідером у галузі нанонаук і нано-
технологій. Для цього у 2000 р. була розроб-
лена і впроваджена програма з найвищим 
рівнем державного пріоритету – Національ-
на нанотехнологічна ініціатива. Досягнена 
спільна думка, що будь-яке з визначень має 
обов’язково відображати, як мінімум, три 
характерні особливості нанотехнологій:

1) розміри матеріальних структур на-
нотехнологій, що є об’єктами, мають бути 
в діапазоні від розмірів окремих атомів або 
молекул до величини 100 нм;

2) здатність виконання вимірів (контро-
лю), маніпулювання і різного роду пере-
творень у цьому діапазоні розмірів;

3) використання нових властивостей і 
функцій, що виявляються у цьому діапазоні 
розмірів.

На думку багатьох експертів, XXI ст. буде 
століттям нанонауки й нанотехнологій, які й 
визначать його особливість. Нанотехнології 
вплинуть на суспільне життя, змінять еконо-
міку й зачеплять усі сторони побуту, праці, 
соціальних відносин. Розвиток нанотехноло-
гій – це початок третьої, небаченої за розма-
хом, науково-технічної революції (НТР-3). 
Відповідно, частка інтелектуального внеску 
в будь-який кінцевий продукт різко зросте. 
Якщо в індустріальному суспільстві, у яко-
му ми живемо, частка НДДКР у кінцевому 
продукті не перевищує 15–20 %, то в по-
стіндустріальному вона має бути не мен-
шою за 60 %. Тобто дослідження й розробки 
НДДКР стають дедалі суттєвішою частиною 
високотехнологічного продукту.

Нанотехнології – це єдиний надгалузевий 
фундамент розвитку всіх без винятку галузей 
нової наукомісткої економіки постіндустрі-
ального суспільства. Наразі нанотехнології – 
це найбільш фінансований науковий напрям. 
Обсяг ринку наноматеріалів нині оцінюється 
у 2,5 млрд євро. До 2015 р. світовий ринок 
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продукції нанотехнологій, за оцінками екс-
пертів, складе трильйон доларів США з по-
требою у 2 млн фахівців [1, 84].

У Великобританії терміни «нанонаука» 
і «нанотехнології» трактують як вивчення 
явищ і маніпулювання матеріалами на атом-
ному, молекулярному і мікромолекулярному 
рівнях (scales), де властивості суттєво відріз-
няються від макрорівня. Нанотехнологією є 
розробка, створення і застосування структур, 
пристроїв і систем за допомогою контролю 
форм і розмірів у нанометровому діапазоні. 
У Німеччині також прийнято урядову про-
граму розвитку нанотехнологій, які визначе-
но як дослідження, створення і застосування 
структур, молекулярних матеріалів і систем 
з розміром або точністю виробництва менше 
100 нм. Зазначений діапазон розмірів окре-
мих системних компонентів дає можливість 
отримати нові функції і властивості для по-
ліпшення вже наявних продуктів і застосу-
вань, або розробки нових [5, 199].

Зміст тематичного напряму «Нанонауки, 
нанотехнології, матеріали та нові виробничі 
технології» Сьомої рамкової програми ЄС 
віддзеркалює найсучасніші тенденції у ма-
теріалознавстві, яке є підґрунтям розвитку 
багатьох галузей промисловості. Мета на-
пряму – підвищення конкурентоспромож-
ності європейської індустрії, перетворення її 
з ресурсно інтенсивної на науково інтенсив-
ну галузь завдяки набуванню нових знань 
на перетині різних технологій і дисциплін. 
ЄС є визнаним лідером у сферах нанотехно-
логій, матеріалів та виробничих технологій, 
але цей статус необхідно підсилювати, зміц-
нювати свої позиції у контексті глобальної 
конкуренції. У таких галузях, як наноелек-
троніка, матеріалообробка, металургійна, 
хімічна, текстильна та паперова промисло-
вості, транспорт, будівництво, безпека пра-
ці, визначені дослідницькі пріоритети, які 
відповідають спрямованості Європейських 
технологічних платформ (ЄТП). Традицій-
но дослідження за цим напрямом досить 
широко здійснюються і в Україні, причому 
провідну роль у них відіграють академічні 
установи. Співпраця з партнерами ЄС, без-
перечно, надасть їм більшої результативнос-
ті та можливість кооперування з передови-
ми науковими інституціями Європи [2, 11].

У президентській ініціативі розвитку на-
нотехнологій в Російській Федерації йдеть-
ся про розв’язання двох принципово різних 
завдань. Перше завдання розвитку нанотех-
нологій полягає у вдосконаленні техноло-
гій атомно-молекулярного конструювання 
і створення мікроматеріалів. Цей напрям 
полягає у модернізації наявних виробництв 
завдяки впровадженню нанотехнологічних 
рішень, матеріалів і подальшого вдоскона-
лення та переведення економіки на новий 
рівень. Це вже стало державною політикою, 
визначена головна наукова організація – 
РНЦ «Курчатовський інститут», під його 
егідою формується національна нанотехно-
логічна мережа. Держкорпорація «Роснано-
тех» створена для впровадження наукових 
розробок у промисловість, комерціалізації 
їх і підтримки інфраструктури. Окрім того, 
в Росії є кілька федеральних цільових про-
грам, одна з них – «Розвиток інфраструк-
тури наноіндустрії в Російській Федера-
ції», спрямована на створення і розвиток 
науково-технологічної інфраструктури. На 
НІОКР у галузі наносистем і живих систем 
виділені значні бюджетні кошти. Другим 
завданням є створення нанотехнологій, в 
основі яких – зближення і взаємопроник-
нення «неорганіки» і біоорганічного світу 
живої природи. Цей напрям розвитку на-
нотехнологій називається «Запуск майбут-
нього» і полягає в об’єднанні можливостей 
сучасних технологій, передусім твердотілої 
мікроелектроніки як найвищого технологіч-
ного досягнення сучасності, з «конструкція-
ми», створеними живою природою [5].

Загалом, нині понад 50 країн упрова-
джують спеціальні програми розвитку на-
нотехнологій і постійно збільшують обсяги 
інвестицій. Основний ринок світових інвес-
тицій складають п’ятнадцять країн – США, 
Японія, Велика Британія, Німеччина, Ізра-
їль, Китай, Канада, Австралія, Росія та ін. 
У більшості з них частка державних витрат 
на розвиток нанонауки і нанотехнологій 
перевищує 50 % від загального обсягу фі-
нансування. У 2000–2006 рр. США і Японія 
були світовими лідерами з обсягів інвести-
цій у нанотехнології, у 2007 р. до них при-
єдналася Росія. Нині ці країни формують 
понад половину світового обсягу зазначе-
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них інвестицій. Європейські країни згідно з 
програмою Євросоюзу (2002—2006 рр.) ви-
тратили 1,3 млрд євро, а сьомою програмою 
Євросоюзу (2007—2013 рр.) на розвиток на-
нотехнологій передбачено 3,5 млрд євро.

У 2006 р. федеральні фонди і програми 
Росії виділили для цього близько 6 млрд 
руб. (близько 200 млн дол. США). Для реа-
лізації президентської ініціативи «Стратегія 
розвитку наноіндустрії» у 2007 р. створена 
Державна Рада з нанотехнологій, очолюва-
на першим віце-прем’єром Росії. До складу 
Ради увійшли 38 представників влади, вче-
ні, підприємці та парламентарі. У 2007 р. з 
федерального бюджету було виділено понад 
1 млрд дол. США на розвиток нанопродук-

ції та нанотехнологій, а до 2015 р. заплано-
вано виділити до 200 млрд руб. [3, 3].

Отже, цілком очевидно, що людство 
на межі двох тисячоліть увійшло в нову 
епоху – нанотехнологій, наноматеріалів 
та нанопристроїв. Майбутнє країни зале-
жить від рівня розвитку нанотехнологій. 
Тому створення і розвиток наноіндустрії в 
Україні зможе забезпечити її технологіч-
ну й економічну безпеку. Виникає потреба 
створення й дослідження нового покоління 
наноматеріалів і нанотехнологій для ви-
користання їх у ключових галузях науки і 
техніки, промисловому виробництві та для 
забезпечення необхідного рівня обороноз-
датності держави.
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Резюме
• Природа нанотехнологій розглядається в контексті їхнього значення для  розвитку цивілі-

зації. Підкреслюється, що створення і розвиток наноіндустрії в Україні зможе забезпечити її 
технологічну і економічну безпеку. Виникає потреба у створенні й дослідженні нового покоління 
наноматеріалів і нанотехнологій для використання їх у ключових галузях науки і техніки, про-
мисловому виробництві та для забезпечення необхідного рівня обороноздатності держави.

• Природа нанотехнологий рассматривается в контексте их значения для  развития ци-
вилизации. Подчеркивается, что основной задачей создания и развития наноиндустрии в 
Украине является обеспечение собственной технологической и экономической безопасности. 
Возникает необходимость создания и исследования нового поколения наноматериалов и на-
нотехнологий для использования их в ключевых отраслях науки и техники, промышленном 
производстве и для обеспечения необходимого уровня обороноспособности государства.

• The nature of nanotechnologies is viewed in the context of their civilizational development 
importance. It is underlined, that the construction and further development of the Ukrainian 
nanoindustry will provide the technological and economic security of the country. There appears 
a need in creating and investigating a new generation of nanomaterials and nanotechnologies to 
be applied in the key spheres of science, technology, and industrial manufacturing, as well as for 
providing the proper level of national defence capacity. 
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прикладній науці результат 
роботи – це конкретні ре-
комендації, обґрунтованість 
яких має підтверджуватися 
результатами експериментів, 
а наукові статті й виступи  

на конференціях є елементами апробації 
матеріалів дослідження. Наукові статті, на 
жаль, інколи не містять власних наукових 
досліджень авторів і практично не несуть 
нових знань, отже не можуть бути матеріа-
лом для оновлення підручників та посібни-
ків. Це спільна «хвороба» для всіх навчаль-
них закладів, а особливо це характерно для 
економічних наук, де кандидатів і докторів 
наук стільки, як у решті разом узятих [7].

Основними недоліками в організації на-
укової роботи у ВНЗ, зокрема в Полтав-
ській ДАА, є відсутність загальної системи 
організації наукової роботи, гласності у 
процесі планування наукових досліджень, 
контролю проведення експериментів та 
об’єктивного  оцінювання їх результатів. 
Це пов’язано, вочевидь, із невпевненістю 
виконавців у правильності обраного на-
пряму досліджень, з приховуванням на-
явних  результатів експериментів, а, голо-
вне, – з відсутністю впевненості у прав-
дивості результатів експериментів та їхній 
практичній користі для виробництва. Час-
то результати наукових «розробок» у ви-
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У ВНЗ інколи забувають, 
що наука – це галузь людської 

діяльності, спрямована 
на набування нових знань 

про закономірності розвитку 
природи, суспільства 

та різних галузей господарства. 
Як і всі інші види діяльності людей, 
наукова діяльність має попередньо 

плануватися, контролюватися 
в процесі виконання і забезпечу-

вати конкретні результати 
у формі готової продукції 

або відповідної інформації.

У

василь дуденко
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гляді дисертаційних робіт випливають «із 
нічого» [1]. На глибоке переконання авто-
ра, перевірене багаторічним досвідом, таєм-
ниця і прихованість –  попередники брехні. 
Інколи така «утаємниченість» пов’язана з 
побоюваннями, що недоброзичливі колеги 
можуть зашкодити в реалізації задумів, але 
частіше – з прагненням нечесно досягти 
своєї мети.

Оцінювання наукової роботи  підрозді-
лів ПДАА, як і в інших навчальних закла-
дах, відбувається переважно на основі  на-
укових публікацій, виступів на конферен-
ціях, патентів на винаходи, участі в різних 
проектах тощо. І, зазвичай, не береться до 
уваги, що всі ці доробки мають бути еле-
ментами апробації результатів наукових 
досліджень, викладених у звіті, а резуль-
тати роботи мають оцінюватися за рівнем 
економічної ефективності у процесі впро-
вадження у практику.

Недостатні вимоги до науки та освіти з 
боку відповідних міністерств призводять 
до формування схильності керівництва фа-
культетів та їхніх підрозділів до «окозами-
лювання», а це поганий приклад для моло-
дих викладачів і студентів.

Уявіть собі, що в академії почали вимага-
ти обов’язкової розробки програм та мето-
дик, контролю проведення експериментів 
і заслуховування звітів про їх виконання 
тощо. Що б відбулося? Спочатку викла-
дачі б розгублися. Можливо, тільки деякі 
змогли б вписатися у систему таких вимог. 
Немає сумніву, що тимчасово знизився б 
рейтинг навчального закладу. Проте зго-
дом працівники поступово сприйняли б це 
з розумінням і мірою своїх здібностей орга-
нізували  б роботу відповідно до поставле-
них вимог.

Відсутність контролю наукової діяль-
ності призводить до того, що нині кількість 
наукових публікацій, підручників і посіб-
ників, патентів на винаходи та виступів на 
конференціях у кілька разів зросла порів-
няно з роками, коли було відповідне фінан-
сування  госпдоговірної тематики [2; 3; 4].

Нині наукові праці викладачів ВНЗ  пе-
реважно не містять справжніх наукових 

досліджень, – у них не зазначені терміни 
виконання, місце проведення, методика до-
сліджень, а інколи наукові статті є повто-
ренням попередніх публікацій. У багатьох 
публікаціях відсутні результати статистич-
ного аналізу інформації, зокрема помилок 
дослідів і достовірності одержаних резуль-
татів [1; 2; 3; 4]. Яка наукова цінність таких 
статей для виробництва та навчального 
процесу? Адже результати наукових дослі-
джень (статті, тези виступів на конференці-
ях) мають стати матеріалом для оновлення 
змісту підручників та посібників, бо саме 
це значною мірою формує зв’язок науки з 
навчальним процесом [3; 4].

Щодо публікацій у фахових виданнях, то 
їх слід попередньо розглядати на експерт-
них радах факультетів і визначати їхню від-
повідність даним звіту. За такого підходу 
кількість фахових видань із окремих спеці-
альностей може  значно зменшитися.

Буває  прикро, коли порівнюєш колиш-
ніх науковців із деякими сучасними «ді-
ячами» науки. Як приклади чесності та 
принциповості варто навести окремі факти 
з біографії професорів «старої школи».

Так склалося, що одним із моїх настав-
ників у науковій роботі був випускник 
Полтавського сільськогосподарського ін-
сти туту 1930 року, доктор біологічних 
наук, член-кореспондент Казахської АН, 
професор Л. Добрунов [6]. Це була люди-
на винятково чесна, зокрема у веденні до-
сліджень, якості наукових публікацій та 
об’єктивності в оцінюванні результатів ро-
боти кожного співробітника. Однією з його 
рис було несприйняття нечесних науковців 
і підтримка людей здібних і чесних. [6]

Взірцем чесності й принциповості 
був професор М. Холодковський (1858–
1921) – зоолог і викладач зоології в уні-
вер   сите ті, – відмовився від матеріально 
вигідної пропозиції написати підручник із 
зоології для середньої школи лише через те, 
що не мав досвіду викладання саме в серед-
ній школі [8].

Нині ж, в умовах послабленого контролю 
з боку Мінагрополітики,  трапляються ви-
падки, коли професор, доктор сільськогос-
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подарських наук, агроном за фахом, який 
ніколи не викладав предмети, пов’язані 
з механізацією сільського господарства, 
фігурує як перший автор посібника (сум-
нівної, на мою думку, якості) «Сільсько-
господарські машини» (лист Мінагрополі-
тики №18-128-13/59 від 22.01.2008 р.) та 
є одним із авторів навчального посібника 
«Проектування технологічних процесів 
сервісних підприємств» (лист Мінагропо-
літики №18-1-13/816 від 16.07.2010 р.). 

На жаль, це не поодинокий приклад, 
коли деякі корисливі колеги уміло (на-
віть «талановито») використовують вади 
управління наукою з боку Мінагрополі-
тики. Кожен, хто аналізує ці факти мусить 
замислитися про себе, про те, як він ви-
глядає в очах своїх колег і молоді, та стати 
чеснішим.

З іншого боку, варто було б фахівцям Мі-
ністерства об’єктивно і професійно оцінити 
якість таких видань із використанням су-
часних методів, зокрема системи SCOPUS. 
Це ж стосується і якості так званих збірни-
ків наукових праць, кількість яких постій-
но зростає.

Узагальнювальні видання (книги, під-
ручники, посібники) мають містити ма-
теріали особистих досліджень авторів 
(30–50 %) і результати аналізу науково-
технічної літератури (статей у журналах 
і збірниках наукових праць). На жаль, в 
узагальнювальних працях викладачів ака-
демії, зазвичай відсутні власні наукові дані 
(таблиці, графіки, діаграми) й аналіз публі-
кацій інших авторів, а саме це і є основними 
формами пізнання предмета й формування 
з їхньою допомогою наукового мислення 
та світогляду студентів. Окремі викладачі 
академії, як уже зазначалося, пристосува-
лися до системи безконтрольності, а деякі 
з них за такі неякісні підручники та по-
сібники одержують посади професора чи 
доцента, не маючи для цього відповідного 
наукового ступеня. До речі, на видання лі-
тератури в академії витрачається 200–400 
тисяч гривень щорічно.

Свого часу (1974, 1979) автор цієї статті 
видав книги в республіканському видавни-

цтві і тому знає систему централізованого 
видання літератури. План видання літера-
тури всебічно обговорювався у провідних 
науково-дослідних інститутах, виробничих 
об’єднаннях та навчальних закладах, руко-
писи розглядали на Вчених радах інститу-
тів і рецензували в провідних навчальних 
чи науково-дослідних закладах (видавни-
цтво не розголошувало прізвищ авторів і 
рецензентів), рукописи редагували у ви-
давництві, формували наклад (відповідно 
до заявок обласних управлінь книжкової 
торгівлі), розглядали рукописи на Редак-
ційній раді і рекомендували до видання.

У процесі формування проекту плану 
видань відповідними підрозділами міні-
стерств враховувалася інформація про 
рівень кваліфікації та реальний  доробок 
потенційних авторів майбутньої книги чи 
підручника. У процесі обговорення плану 
у ВНЗ або наукових установах вносилися 
відповідні уточнення щодо тематики та ав-
торів видань. 

Важливою ланкою в системі централі-
зованого видання підручників, зокрема 
сільськогосподарської літератури, було за-
крите рецензування: адже всі ми люди і не 
завжди зможемо відмовити своєму колезі 
в прохані дати (точніше підписати) рецен-
зію на його (чи близького товариша) книгу. 
Мені, до речі, особисто доводилося давати 
такі рецензії, а потім гірко шкодувати про 
це, ознайомившись з уже виданою книгою. 
Інша справа, коли видавництво офіційно 
подає тобі рукопис, – суб’єктивний фактор 
тоді власне відсутній.

Така система планування та видання 
сільськогосподарської літератури гаран-
тувала її високу якість. А головне, завдяки  
значним накладам видання були рента-
бельними.

Щодо виробничих перевірок завершених 
наукових досліджень, то вони проводяться 
формально, оскільки відсутнє «Положення 
про виробничу перевірку»  на зразок держ-
сортовипробування нових сортів сільсько-
господарських культур [4]. Тільки дивно, 
чому Мінагрополітики та продовольства 
не звернуло на це уваги?
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Важливо, на нашу думку, забезпечи-
ти прозорість наукової діяльності на всіх 
її етапах. Тому оздоровлення науки на 
факультетах слід розпочинати з ревізії й 
аналізу технічних засобів для проведення 
експериментів та тематики досліджень, які 
проводяться на  кафедрах, а також оціню-
вання матеріалів, поданих до публікації 
[2]. Доцільно було б оформити динамічні 
стенди з тематикою наукової роботи, а про-
грами та методичні розробки мають бути на 
кафедрах і в заступника декана (директора 
інституту) з наукової роботи, щоб кожен, 
хто бажає, міг  з ними ознайомитися.

Молоді викладачі й наукові співробіт-
ники повинні не витрачати час на публі-
кацію «легковісних», надуманих статей, а 
вивчити відповідну науково-технічну літе-
ратуру, об’єкти досліджень і брати участь 
в формуванні  концепцій майбутніх до-
сліджень, які було б доцільно розглядати 
у відповідних міністерствах чи відомствах 
щодо актуальності і можливості внесення 
їх до тематики НДР. 

Основними документами в організації 
наукової роботи (включно з ініціативни-
ми дослідженнями) є програма, методика 
і звіт. Програма й методика мають містити 
такі розділи: обґрунтування необхідності 
проведення досліджень (короткий виклад 
концепції), об’єкти досліджень, програма 
робіт, методи досліджень, календарний 
план виконання  запланованих досліджень, 
очікувані результати та оцінка їхньої прак-
тичної доцільності для виробництва. 

Звіт про виконану роботу слід писати 
щорічно, його мають  рецензувати фахівці 
свого або іншого навчального закладу, роз-
глядати на кафедрах і радах факультетів і 
не менше 10 років зберігати на кафедрах 
або в деканаті. Матеріали звітів мають 
бути апробовані у наукових статтях та на 
науково-виробничих конференціях. Усі 
статті й виступи на конференціях доцільно 
було б попередньо розглядати на кафедрах. 
Заключний (підсумковий) звіт про резуль-
тати завершених НДР слід розглядати на 
кафедрі, попередньо рецензувати й заслу-
ховувати на раді факультету на предмет ре-

комендації його матеріалів до оформлення 
дисертаційної роботи, а результатів робо-
ти — до виробничої перевірки для впрова-
дження їх у виробництво.

Окрім того, особливу увагу варто звер-
нути на належну якість матеріалів пер-
винної (до цього вони не публікувалися) 
апробації результатів досліджень, які 
мають об’єктивні акти експертизи з по-
силанням на розглянутий на кафедрі та 
затверджений радою факультету звіт про 
наукову роботу. Будь-який ВНЗ прагне 
показати себе якомога краще в плані кіль-
кості публікацій, виступів викладачів та 
студентів на конференціях, видання на-
вчальних посібників і підручників. Про-
те, ніхто не думає про якість цих праць, а 
відповідні міністерства належно не контр-
олюють якість науки, тому вона поступо-
во перетворюється на «псевдонауку», на 
чому ми вже неодноразово наголошували 
в пресі [1; 2]. 

Науково-технічні ради (НТР) у ВНЗ 
не виконують своєї ролі щодо оцінювання 
технічних засобів для виконання і контро-
лю експериментів, експертні ради існують 
лише на папері, а до наукової публікації 
приймаються всі матеріали. Створені в 
останні роки навчально-наукові інститути 
не мають конкретних програм з наукової 
роботи.

Управління наукою директори інститутів 
та проректори з наукової роботи обмежу-
ють збиранням інформації про публікації, 
організацією конференцій, затвердженням 
тем дисертаційних робіт та відповідями на 
численні листи Департаменту освіти й на-
уки Мінагрополітики замість конкретної 
роботи з організації і планування науко-
вих досліджень, контролю проведення екс-
периментів, затвердження звітів, а також 
контро лю діяльності науково-технічних 
рад та експертних комісій.

У законі про освіту варто було б кон-
кретно визначити структуру ВНЗ, звер-
нути особливу увагу на конкретизацію 
обов’язків посадових осіб та скорочення 
адміністративно-управлінського апарату 
ВНЗ, а також на підвищення вимог до на-
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уки та забезпечення її зв’язку з навчальним 
процесом.

На нашу думку, МОНмолодьспорту 
варто розробити й обговорити в колекти-
вах ВНЗ проект «Положення про науку в 
аграрних ВНЗ», де необхідно висвітлити 
комплекс згаданих питань. Передусім, важ-
ливо домогтися обов’язкового дотримання 
навчальними закладами вимог щодо систе-
ми організації наукової роботи (таблиця). 
Доцільно звернути увагу, передусім, на на-
уки економічного спрямування, екологію, 
агроекологію та охорону праці й забезпечи-
ти їх зв’язок з виробництвом та оцінювання 
їхньої реальної економічної ефективності.

Оцінювання рівня освітньої та наукової 
діяльності ВНЗ здійснюється під час 
чергових акредитацій на IV рівень. Проте, 
воно не завжди об’єктивне, оскільки 
члени комісій – «колеги» з інших ВНЗ 
[1]. На нашу думку, варто організувати 
при МОНмолодьспорту підрозділи ін-
спек торського контролю [4].

Висновки та пропозиції
1. Важливо, щоб усі результати при-

кладної науки забезпечували реальну еко-
номічну ефективність. Особливу увагу  
слід звернути на виробничу перевірку та 
впровадження у виробництво результатів 

наукових досліджень, поданих на здобуття 
учених ступенів кандидата й доктора наук.

2. Необхідно забезпечити належну 
якість наукових публікацій, які мають 
бути елементами апробації результатів на-
укових досліджень, викладених у щорічних 
або підсумкових звітах з наукової роботи. 
Для підвищення якості фахових видань 
необхідно створити на базі провідних ВНЗ 
підконтрольні МОНмолодьспорту фахові 
видання з окремих галузей науки, де була б 
запроваджена система об’єктивної попере-
дньої експертної оцінки матеріалів. 

3. МОНмолодьспорту доцільно визна-
чити відповідальні видавництва та забез-
печити систему періодичного оновлення 
й перевидання основних підручників із 
фахових дисциплін, що важливо не тільки 
для підвищення їхньої якості, а й для забез-
печення рентабельності видань. 

4. Варто забезпечити перевірку у сис-
темі SCOPUS підручників та посібників, 
зокрема тих авторів, які  «відзначилися» в 
останні роки чисельністю видань. 

5. Сподіваємося, що МОНмолодьспорту 
зацікавлене в подоланні нагромаджених 
роками недоліків у аграрній науці та у її 
зв’язку з навчальним процесом і організує 
перевірку наведених фактів, проаналізує 
інформацію і ухвалить відповідне рішення.

Система організації наукової роботи у ВНЗ

Етапи проведення НДР Вихідні документи, матеріали Хто і як здійснює контроль

1. Підготовчий етап:
– підготовка матеріально-технічної 
бази;
– аналіз науково-технічної та 
патентної літератури і вивчення 
об’єкта дослідження;
– розробка програми НДР

– експериментальна установка, 
технічна характеристика;
– концепція (обґрунтування) 
необхідності досліджень;
– програма та методика 
досліджень 

– кафедри та НТР факультету 
– ознайомлення;
– засідання кафедри та 
НТР, затвердження на раді 
факультету;
–попереднє рецензування, 
розгляд на кафедрі та радах 
факультетів.

2. Експериментальна робота Журнал первинного обліку Кафедра, НТР –  перевірка 
документації та ознайомлення.
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Резюме

• Прикладні наукові дослідження у ВНЗ, зокрема аграрного спрямування, мають здій-
снюватися відповідно до загальної системи планування роботи, контролю виконання про-
грам, звітності та практичної реалізації результатів. Наукові публікації та виступи на 
конференціях мають бути елементами апробації результатів експериментів, викладених 
у звіті, а матеріали до публікацій у фахових виданнях мають розглядати експертні комісії 
факультетів і визначати їхню відповідність звіту з наукової роботи. Автор статті подає 
рекомендації щодо першочергових заходів із оздоровлення науки у вищих навчальних закла-
дах, реалізація яких не потребує матеріальних витрат.

3. Аналіз матеріалів експериментів 
(досліджень) та написання річних 
звітів // публікації та доповіді на 
науково-технічних конференціях

– річні звіти;
– копії наукових статей та тез 
доповідей

Розглядаються та 
зберігаються на кафедрах

4. Написання підсумкового звіту 
про завершену НДР

– підсумковий звіт по закінчених 
НДР;
– протокол засідання кафедри

Розгляд на кафедрах та раді 
факультету: рекомендація до 
впровадження у виробництво

5. Виробнича перевірка 
результатів НДР

– програма виробничої перевірки;
– акт виробничої перевірки та звіт

Розгляд на кафедрі та раді 
факультету – рекомендація до 
виробничої перевірки

6. Написання дисертаційних робіт, 
впровадження результатів НДР у 
виробництво

– дисертаційна робота;
– акт впровадження результатів 
НДР

Розгляд на розширеному 
засіданні кафедри — 
рекомендація до захисту на 
спеціалізованій раді

7. Підготовка узагальнювальних 
видань (книг, підручників, 
посібників) у видавництвах, 
визначених Міністерством освіти 
та науки

Акт експертизи з ВНЗ, незалежне 
закрите рецензування та розгляд 
на редакційній раді видавництва

Планується та здійснюється 
Міністерством освіти та науки 
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• Прикладные научные исследования в высших учебных заведениях, в том числе аграр-
ного направления, должны осуществляться согласно общепринятой системе планирования 
работы, контроля  за выполнением  программ, отчетности и практической реализации ре-
зультатов. При этом научные публикации и выступления на конференциях должны быть 
элементами апробации результатов, изложенных в отчете, а материалы для публикаций 
в профильных изданиях должны рассматриваться экспертными комиссиями факультетов 
на  предмет соответствия их отчетам. Автор статьи излагает рекомендации относи-
тельно  первоочередных мер по оздоровлению науки в высших учебных заведениях,  реали-
зация которых не требует расхода средств.

• Applied science in higher educational establishments, in particular agrarian aspiration, 
must come true in accordance with the generally accepted system in relation to planning 
of work, control after implementation of the program, accounting and practical realization 
of results. Thus scientific publications and performances on conferences must be the 
elements of approbation of results of experiments, the stated in a report, and materials to 
the publications in professional editions must be examined on the expert commissions of 
faculties for the purpose accordance of the stated of data of report from the advanced study. 
In agrarian вишах, unfortunately these(it would seem clear positions) often are not executed. 
The author of the article shortly lays out recommendations in relation to near-term measures from 
making healthy sciences in higher educational establishments, realization of that does not need 
expenses.
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чАс  реФорм:  методоЛоГІЯ 
І  методикА  освІтнЬоГо  ПроЦесу

90-х роках минулого століт-
тя в Україні відбулися певні 
зрушення: створені науково-
дослідні інститути педагогіки 
і психології професійної осві-
ти, вищої школи; започатко-

вані періодичні видання, присвя чені про-
блемам організації навчально-виховного 
процесу у вищій освіти; з’явилися ґрунтов-
ні дослідження з пе дагогіки вищої школи. 
Майже до середини минулого століття вва-
жалося, що люди на після досягнення зрі-
лості (20 років) перебуває у стані «психічної 
закам’янілості» й нездатності до навчання, а 
тому психологія і педагогіка розвивалися в 
основному як науки, що стосуються дітей. 
Період навчання у вищій школі охоплює 
пізню юність і ранню зрілість (17-23 роки). 
Якщо у навчанні та вихованні студентів мо-
лодших курсів можна певною мірою засто-
совувати шкільну психологію і педагогіку, 
то на старших кур сах потрібні інші підходи, 
необхідні знання психології дорослої люди-
ни, андрагогіки. Саме тому педагогічне на-
вчання доречне та ефективне, коли освітній 
процес на всіх рівнях формується відповід-
но до певних закономірностей і принципів. 
Сучасна теорія і практика освіти педагогіч-
них працівників базується на системі мето-

роман вернидуб

УДК 378.011.3.001.5 : 37.011.3-051
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Традиційно структура змісту 
педагогічної освіти складалася 

з трьох блоків – загальнотеоре-
тичного, спеціально-професійного 

й спеціально-предметного.  
Практика засвідчує їхню недо-

статню збалансованість, невідпо-
відність основним завданням, які 

ставляться перед учителем. 

У
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дологічних, загальнопедагогічних, андраго-
гічних, дидактичних і психологічних прин-
ципів залежно від напрямів, мети і завдань. 

Ураховуючи наукові дослідження, мож-
на виокремити групу принципів психолого-
педагогічної підготовки вчителів як певну 
систему основних вимог до процесу на-
вчання, які забезпечують його ефектив-
ність. Такими можна вважати принципи  
гуманізації, демократизації,  варіативнос-
ті, раціонального поєднання колективної, 
групової та індивідуальної роботи,  гнуч-
кості і динамічності, пріоритету самостій-
ності й активності в навчанні, діалогізації 
та суб’єкт-суб’єктної організації навчан-
ня, використання досвіду проблемно-
ситуативної організації навчання, розвитку 
творчого потенціалу, взаємозв’язку і вза-
ємодії, модульності, випереджувального 
професійного навчання, подолання стерео-
типів діяльності і мислення, взаємного зба-
гачення [9, 13].

Сформульовані у працях багатьох уче-
них сучасні підходи до визначення змісту 
освіти визначають нове структурування 
змісту педагогічної освіти, яке усуває наяв-
ні недоліки. Зміст педагогічної освіти нині 
розглядається як:

— система узагальнених фундаментальних 
загальнонаукових, спеціальних, психолого-
педагогічних і методичних знань;

— система узагальнених, спеціальних, 
психолого-педагогічних, методичних, до-
слідницьких умінь та способів діяльності;

— досвід творчої практичної професій-
ної діяльності;

— досвід емоційно-вольового ставлення, 
інтелектуального й педагогічного спілку-
вання з учнями, батьками, колегами.

Зміст освіти формується на основі таких 
принципів:

— принцип функціональності змісту осві-
ти означає, що педагогічна система не може 
ефективно функціонувати та готувати висо-
кокваліфікованих спеціалістів, якщо не міс-
тить усіх суттєвих компонентів;

— принцип диференціації, пов’язаний 
із підвищенням значення окремих дисци-
плін. Він може реалізовуватись через пере-

творення їх на самостійні навчальні курси;
— принцип інтеграції змісту освіти, 

пов’язаний із педагогічно доцільним змен-
шенням кількості дисциплін у конкретно-
му курсі. Інтеграція здійснюється на осно-
ві обґрунтування і доведення змістової, 
структурної, функціональної, предметної 
та освітньої  спільності навчальних курсів;

— принцип прийнятності, який полягає у 
систематичності, послідовності, узгоджен-
ні, взаємозв’язку та взаємодії викладання 
циклів дисциплін, окремих навчальних 
предметів і курсів.

Відповідно до цих принципів, сучасна 
структура змісту педагогічної освіти має 
складатися з більшої кількості основних 
блоків підготовки спеціалістів-педагогів: 
освітнього, спеціального, психолого-
педагогічного, культурологічного, науково-
педагогічного, практично-педагогічного. 
Доречі, й саму проблему інтеграції освіти і 
науки в педагогічному університеті В. Про-
шкін пропонує розглядати як проблему 
інтеграції двох видів діяльності: науково-
дослідної і навчальної [8].

Така інтеграція – складний системний 
процес, спрямований на організацію на-
вчального процесу через дослідницьку ді-
яльність, уміння застосовувати знання з 
різних галузей у розв’язанні конкретного 
науково-дослідного завдання, коли на-
вчальний процес ґрунтується на проведенні 
спільних наукових досліджень викладачів, 
студентів й аспірантів. Це потребує форму-
вання здатності студентів до самостійних 
творчих досліджень, а також сприяє роз-
витку їхнього бажання активно виявляти 
себе у науковій творчості. Під інтеграцією 
науково-дослідної й навчальної роботи 
майбутніх учителів В. Прошкін розуміє 
систему дій, що ґрунтується на єдності мети 
й завдань професійної підготовки через за-
лучення студентів до дослідницької діяль-
ності, яка має методологічне, методичне й 
програмне забезпечення і передбачає вза-
ємодію всіх структурних складників науки 
й освіти, які містяться у загальній функці-
ональній системі професійної підготовки 
педагогів [8].
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З огляду на це, під інтеграцією науково-
дослідної і навчальної роботи необхідно ро-
зуміти: на рівні дії – визначення умов пере-
ходу дії в статус взаємодії, обумовленої педа-
гогічним спрямуванням такого об’єднання; 
на рівні «вивчення» – виявлення теоретико-
методичних підстав інтеграції у процесі під-
готовки майбутніх учителів; на рівні «веден-
ня справ» – розробку продуктивних механіз-
мів практичної реалізації інтеграції. 

Зростання темпів наукового прогресу, 
обсягів інформації, швидка зміна економіч-
ного, політичного, культурного середовища 
будь-якої освітньої системи спонукають не 
лише до надання студентам знань, а й до 
формування у майбутніх педагогів низки 
компетенцій, логіки наукового мислення 
та дослідницьких умінь і навичок. 

Незважаючи на те, що у філософській, 
соціологічній та психолого-педагогічній лі-
тературі термін «дослідницькі вміння й на-
вички» зустрічається досить часто й багато 
авторів підкреслюють величезне значен-
ня формування їх у студентів, чіткого на-
укового визначення цього поняття немає. 
Наприклад, В. Андрєєв зазначає: «Дослід-
ницькі вміння це уміння застосувати при-
йом відповідного методу пізнання в умовах 
розв’язання навчальної проблеми, у про-
цесі виконання навчально-дослідницького 
завдання» [10, 107]. 

Аналізуючи дослідницькі вміння, 
Н. Не додатко стверджує: «Дослідницьке 
уміння – це складне психічне утворення 
(синтез дій інтелектуальних, практичних, 
самоорганізації та самоконтролю, засвоє-
них і закріплених у способах діяльності), 
яке знаходиться в основі готовності осо-
бистості до пізнавального пошуку і ви-
никає в результаті управління навчально-
дослідницькою діяльністю учнів» [7, 6–7]. 
Але існують й інші кути зору: «Дослідниць-
кі вміння – це, з одного боку, властивість 
особистості, яка характеризує ії здатність 
до пошуково-перетворювальної діяльнос-
ті в освітньому процесі, а з іншого, – її 
здатність здобувати нові знання, уміння 
і навички, які сприяють її професійному 
розвитку і саморозвитку» [1,  8–9].

Уточнення компонентів дослідниць-
ких умінь потребувало ретельного аналізу 
праць згаданих авторів. Зокрема, Н. Яков-
лева у своєму дослідженні пропонує таку 
систему дослідницьких умінь: уміння 
вести спостереження й аналізувати яви-
ща (факти) і на цій основі створювати й 
розв’язувати професійні завдання; уміння 
висувати гіпотезу; уміння розробляти й 
проводити експеримент; уміння обробляти 
й узагальнювати результати експерименту; 
уміння узагальнювати матеріали у вигляді 
звіту – реферату, доповіді; уміння працю-
вати з першоджерелами; уміння викорис-
товувати досягнення суміжних наук.

У дослідженні Н. Недодатко можна по-
бачити іншу структуру дослідницьких 
умінь, яка містить інтелектуальний ком-
понент (знання, розумові операції аналізу 
й синтезу, порівняння, узагальнення і сис-
тематизації, абстрагування, моделювання, 
опису об’єктів, що вивчаються, індуктив-
ного висновку й встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, постановки проблеми 
й висунення гіпотези, її розв’язання, пошу-
ку й використання аналогії, дедуктивного 
висновку й доказу); практичний компо-
нент (використання навчальної, довідкової 
та додаткової літератури, добору прикладів 
і матеріалів для експерименту, оформлення 
результатів дослідження у вигляді графіків, 
таблиць, діаграм та ін.); самоорганізацію і 
самоконтроль (планування проведення ро-
боти, раціональне використання часу й за-
собів діяльності, регулювання і перебудова 
своїх дій, самоперевірка отриманих резуль-
татів, самооцінка) [7, 7].

С. Балашова у своєму дослідженні та-
кож наводить структуру дослідницьких 
умінь: інформаційні вміння (уміння здій-
снювати інформаційний пошук, уміння 
працювати з першоджерелами, вміння 
працювати з технічними джерелами інфор-
мації), аналітико-синтетичні уміння (умін-
ня аналізувати, синтезувати інформацію, 
уміння виокремлювати головне, суттєве, 
уміння описувати явища (процеси), вміння 
систематизувати і класифікувати інформа-
цію); креативні уміння (вміння генерувати 
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ідеї, висувати гіпотезу дослідження, здат-
ність до фантазії, уяви, уміння переносити 
знан ня й уміння у нові проблемні ситуації, 
уміння виділяти суперечності, здатність до 
подолання інерції мислення); прогностич-
ні уміння (уміння передбачати наслідки, 
здатність до екстраполяції) [1, 8–9].

Безумовно, основою підготовки педаго-
гів у вищій школі мають бути індивідуаль-
на і дослідницько-орієнтована парадигми. 
Результатами професійного саморозвитку 
має стати готовність студента  до педаго-
гічної діяльності, яка містить такі компо-
ненти: мотиваційний (забезпечує спрямо-
ваність на особистісно-професійні зміни, 
і передусім, на формування педагогічної 
спрямованості); змістовий (передбачає 
розробку системи особисто набутих знань 
щодо механізмів професійно-педагогічної 
діяльності й саморозвитку: майбутній пе-
дагог має засвоїти систему понять, концеп-
цій, які розкривають сутність особистісно 
зорієнтованих технологій, особистісно 
професійної рефлексії, отже результатом 
його педагогічної підготовки мають бути 
персоналізовані педагогічні знання, вмін-
ня і навички); операційний (система спо-
собів здійснення педагогічної, науково-
дослідницької діяльності та самовдо-
сконалення); інтегративний (передбачає 
формування вміння проектувати програму 
самовдосконалення); аксіологічний (вмін-
ня формувати загальнолюдські цінності); 
світоглядний (вміння створювати власну 
педагогічну концепцію).  Методологічну 
основу такої концепції з деякими варіа-
ціями зазвичай складають: теорія пізнан-
ня, діалектичний принцип взаємозв’язку 
та взаємозумовленості закономірностей 
і явищ соціальної дійсності, необхідність 
об’єктивного вивчення їхнього розвитку і 
зв’язку з конкретно-історичними умовами 
на основі єдності логічного та історично-
го, загального та особливого; загальнофі-
лософські ідеї гуманістичного розуміння 
людини як абсолютної цінності і самоцілі 
суспільного прогрессу.

Одним із вагомих і важливих підходів у 
формуванні майбутніх учителів, на думку 

науковців, постає організація вивчення і 
впровадження досягнень педагогічної науки 
й передового педагогічного досвіду. У цьо-
му контексті принципово важливе значен-
ня має чітке розуміння самими педагогами 
суті передового педагогічного досвіду, його 
особливостей, відмінностей порівняно з но-
ваторством, формами і методами вивчення, 
поширення і впровадження у масову педаго-
гічну практику, оскільки питання засвоєння 
передового педагогічного досвіду перебуває 
в центрі уваги науково-методичної роботи з 
викладачами всіх закладів освіти. 

На важливості використання наукового 
педагогічного досвіду наголошує й І. Зя-
зюн: «Стратегія розвитку професійно-
педагогічної якості в системі підвищення 
кваліфікації може бути варіативною. Пе-
редусім – це передання досвіду, нагрома-
дженого у професійному співтоваристві, 
педагогічної культури, передусім, у досвід 
суб’єктивний. На цьому шляху відбуваєть-
ся розгортання індивідуальної структури 
професійно-педагогічної якості. Набуває 
важливості проблема: що ж доцільно про-
ектувати для опановування конкретним 
суб’єктом із того, що нагромаджено колега-
ми, особливо еталонними носіями» [4, 14]. 
Отже, більшість дослідників сходяться на 
тому, що зміст професійно-педагогічної 
підготовки в педагогічному університеті 
має бути інтегрованим, ураховувати послі-
довність формування знань, умінь та нави-
чок у межах ступеневої освіти, не дублюва-
ти один і той же навчальний матеріал. 

Варто пам’ятати, що основні напрями 
освітнього та науково-дослідницького  по-
шуку в умовах вищого педагогічного за-
кладу обумовлені необхідністю постійної 
корекції навчальних планів та освітньо-
професійних програм, забезпечення їх 
відповідності державним вимогам і стан-
дартам, розробки наскрізних планів та 
нетрадиційних навчальних програм, їх 
навчально-методичного забезпечення, зба-
гачення змісту професійно-педагогічної 
підготовки системою інноваційних понять і 
теорій, які послідовно вивчаються та апро-
буються на практиці в умовах комплексу.
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Зміна ідей та пріоритетів сучасної 
освіти з традиційних на інноваційні, з 
когнітивного плану на розвиток твор-
чих можливостей особистості зумовила 
зміну сучасної професійно-педагогічної 
підготовки, зокрема її змісту, підвищила 
значення науки в навчальних планах для 
майбутніх педагогів. Створення навчаль-
них планів та програм, використання су-
часних комп’ютерних технологій навчан-
ня, підручників, навчальних посібників, 
різних методичних матеріалів є необхід-
ним напрямом у системі інноваційної під-
готовки майбутнього вчителя. У цьому 
контексті Т. Гришина підкреслює, що інте-
грація дослідницько-наукових та освітніх 
процесів має здійснюватися за підтримки 
своєчасного методичного супроводу, який 
би розкривав особливості традиційних 
параметрів діяльності працівників і до-
сліджував сприйняття нового як цінних 
здобутків вчительства, що можуть бути 
зіставлені з професійним досвідом та 
схвалені, прийняті ним [2, 43–44]. Розви-
ваючи думку Т. Гришиної, В. Бордовський 
розглядає науковий супровід освітньо-
інноваційного процесу як використання 
методів та організаційно-методичних при-
йомів для переходу від традиційної до ін-
новаційної системи підготовки педагогіч-
них кадрів [11, 249].

У науково-педагогічній літературі ви-
окремлено такі складові елементи науко-
вого дослідження, які посідають відповід-
не місце у більшості навчальних курсів 
для майбутніх педагогів: обґрунтування 
предмета дослідження, визначення мети 
й завдань дослідження, висування гіпоте-
зи, розробка й проведення експерименту, 
опрацювання матеріалів дослідження. З 
огляду на той факт, що в навчальних умін-
нях синтезуються не тільки професійні зна-
ння, а й теоретичні знання зі спеціальних 
і загальноосвітніх дисциплін, доцільним 
буде включення до переліку дослідницьких 
умінь уміння використовувати досягнення 
суміжних наук.

Процес підготовки вчителя, як кожна ор-
ганічна система, підпорядкований дії прин-

ципів системності і цілісності, які поясню-
ють функціонування цього процесу і, вод-
ночас, є методологічною передумовою для 
його проектування і подальшого вдоско-
налення. Як цілісна система, професійно-
педагогічна підготовка містить базову та 
спеціальну підготовки. Базова підготов-
ка – це стандартний мінімум у змісті під-
готовки вчителя: це знання, які сприяють 
розвитку професійного мислення майбут-
нього викладача та його самоосвіти, бо ко-
жен учитель повинен відповідати загально-
професійним вимогам, володіти сукупніс-
тю загальнолюдських цінностей, педаго-
гічними знаннями та вміннями, знан нями 
в галузі психології, методик викладання 
шкільних дисциплін тощо.

Не менш важливою є спеціальна підго-
товка, зорієнтована на профіль учителя-
предметника. Ця підготовка є варіативною, 
у ній найчіткіше виявляється принцип 
професійно-педагогічної спрямованості. 
Кожен компонент цієї системи виконує 
специфічні завдання, розв’язання яких за-
безпечує досягнення загальної мети – фор-
мування всебічно розвиненої в професій-
ному плані особистості вчителя.

Особливе місце серед навчальних 
дисциплін у підготовці вчителя будь-
якої спеціалізації посідають дисципліни 
соціально-гуманітарного циклу, які міс-
тять невикористані можливості забез-
печення професійно-педагогічної спря-
мованості процесу навчання. Посиленню 
професійно-педагогічної спрямованості 
викладання зазначених дисциплін спри-
ятиме відповідність цілей, методів і форм 
організації процесу навчання; орієнтування 
студентів у процесі викладання гуманітар-
них дисциплін на опановування загально-
педагогічних знань; узгодження понять, які 
паралельно вивчаються у курсах педагогіч-
ного циклу, спеціальних і загальнокультур-
них дисциплінах.

Саме змістом навчання визначається 
якість підготовки спеціаліста, оскільки у 
ньому, передусім, відбиваються науково-
технічні досягнення, тенденції розвитку су-
часного виробництва, вимоги до рівня під-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201254

готовки дипломованого спеціаліста з боку 
суспільства і самої системи освіти.

Оптимізація системи підготовки вчите-
ля полягає у максимальному наближенні 
змісту навчання в педагогічному ВНЗ до 
змісту майбутньої професійної діяльності 
його випускника у школі. Конкретизація 
знань, вмінь і навичок, які необхідні сту-
дентам у різноманітних сферах майбутньої 
професійної діяльності, здійснюється фор-
муванням змісту навчального матеріалу.

Урахування професійно-педагогічної 
спрямованості на рівні навчального матері-
алу надає можливість враховувати і змісто-
вий, і процесуальний складники у навчанні 
гуманітарним дисциплінам студентів педа-
гогічного ВНЗ, яке відображає спектр під-
готовленості спеціаліста: інтелектуальну, 
професійну, загальнокультурну, спеціаль-
ну, креативну. 

Тому починати підготовку вчителя до-
цільно з опанування загальнопедагогіч-
них знань, методів розв’язання творчих 
завдань, зокрема на основі інтелектуаль-
них ігор з використанням логіки, історії, 
літератури, ліричних та художніх творів. 
Майбутні вчителі мають знати загаль-
ні методи розв’язання творчих завдань з 
елементами аналізу, синтезу, узагальнень 
і систематизації, пов’язаних із тісним по-
єднанням різних предметів, вивчення ма-
теріалу з урахуванням міжпредметних 
зв’язків. Майбутні вчителі мають володіти 
загально-педагогічними уміннями, до яких 
належать інтелектуальні, професійні й за-
гальнокультурні.

Інтелектуальна підготовленість учителя 
визначається, передусім, обсягом понять, 
якими вчитель вільно оперує. Учителю не-
обхідно вміти робити аналіз, синтез, порів-
няння, виокремлювати загальне, особливе 
та одиничне. Професійний компонент пе-
редбачає готовність до педагогічного про-
ектування організації навчально-виховного 
процесу, володіння загально-педагогічними 
вміннями: гностичними, конструктивними, 
організаційними, інноваційними.

В. Євтушевський і Л. Шаповалова, ана-
лізуючи проблему становлення і розвитку 

досліджень та інновацій у вищій педаго-
гічній школі, зазначають, що інновацій-
ний процес у ВНЗ – це, насамперед, по-
слідовне здійснення наукових досліджень, 
продаж розробок, навчання студентів на 
основі нових технологій та використан-
ня сучасних технічних засобів. Внаслі-
док наукових досліджень у ВНЗ відбува-
ється становлення ринку новинок. Його 
об’єктом стають продукти інтелектуальної 
власності професорсько-викладацького 
складу [3, 64]. 

Наукова робота в педагогічних комплек-
сах має на меті розв’язувати найактуальніші 
проблеми сучасної психолого-педагогічної 
науки та підвищувати їх науковий потенці-
ал. Означене  потребує, на думку В. Креме-
ня, «більше інтегрованих навчальних закла-
дів, до складу яких входять педагогічний 
університет та педагогічні навчальні закла-
ди інших рівнів акредитації, які утворюва-
тимуть навчально-наукові комплекси. Вза-
галі в системі вищої освіти треба рухатись 
у напрямі створення «освітніх пірамід», на 
чолі яких були б провідні університети в 
тій чи іншій сфері, а також інші навчальні 
заклади І-ІІ рівнів акредитації, що працю-
ють в аналогічному напрямі й зосереджені 
в тому самому регіоні. Інтеграція різних 
освітніх закладів в університетський комп-
лекс сприяє реалізації в науковій роботі 
таких можливостей: апробації результатів 
досліджень; поєднання науки і практики 
в єдине ціле; підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців для шкіл, ПТУ, вищих на-
вчальних закладів; навчання в аспірантурі 
та захист кандидатських дисертацій; вико-
нання досліджень за комплексною науко-
вою проблематикою тощо» [5, 142].

Як зазначає О. Микитюк, західноєвро-
пейський досвід показує, що підвищення 
значення науково-дослідної роботи в ви-
щій школі має позитивний зворотній вплив 
на внутрішнє життя вищих навчальних за-
кладів. Дослідницька робота набуває приві-
лейованого статусу, впливаючи на статусну 
позицію науковця. Успішний науковець за-
хідного зразка має право самостійно органі-
зовувати дослідницькі групи, де співробіт-
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никами з оплатою є найкращі студенти [6], 
які завдяки цьому залучаються до наукової 
роботи на професійних засадах.

Отже, науково-дослідна робота є одним 
із провідних видів діяльності в педагогіч-
ному університетському комплексі. На-
укові доробки студентів ВНЗ І—ІІ рівнів 
акредитації свідчать про рівень їхньої те-
оретичної підготовки і дають можливість 
університетам як центрам комплексів, 

поповнювати студентський склад обдаро-
ваною молоддю зі складників універси-
тетського комплексу. Науково-дослідна 
робота має спрямовуватися на розвиток 
здатності майбутніх педагогів до пошуко-
вої, дослідницької діяльності, до творчого 
розв’язання навчально-виховних завдань 
в освітніх закладах, а також на застосову-
вання інноваційних підходів у навчанні та 
вихованні.
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Резюме

• Особливості підготовки сучасного вчителя розглядаються у контексті формування 
науково-дослідницьких компетенцій майбутніх педагогів, логіки наукового мислення і до-
слідницьких умінь та навичок, здатності передати їх учням; дослідницька діяльність май-
бутнього педагога розглядається як основа ефективної підготовки вчителя.

• Особенности подготовки современного учителя рассматриваются в контексте 
формирования у будущих педагогов научно-исследовательских компетенций, логики на-
учного мышления и исследовательских умений и навыков, способности передать их уче-
никам; исследовательская деятельность будущего педагога рассматривается как основа 
эффективной подготовки учителя.

• The peculiarities of the modern teacher training are considered in the context of forming in the 
prospective educator the scientific and investigative competencies, the logical academic thinking, 
exploratory skills, and the capacity to translate them further to one’s pupils. The personal investigative 
activity of the prospective teacher is thought to be the stem for successful teacher training. 
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агальна організація навчаль-
ного процесу, підбір і розста-
новка викладацьких кадрів, 
розробка і впровадження 
новітніх методик, підготовка 
підручників та навчальних 

посібників – ось не повний перелік напря-
мів діяльності навчального закладу. Які ж 
повноваження мусить мати навчальний за-
клад – школа і університет – для того, щоб 
цілковито відповідати перед суспільством 
за ефективне виконання своїх функцій? Як 
визначили на Всесвітній конференції з ви-
щої освіти у 2009 році в Парижі, головним 
фактором розвитку освітніх систем має 
стати соціальна відповідальність освіти, 
яка базується на таких принципах [5]:

1. Вища освіта як суспільне благо є від-
повідальністю усіх зацікавлених сторін, 
особливо урядів. 

2. Зважаючи на складні сучасні і май-
бутні глобальні виклики, вища освіта має 
соціальну відповідальність за покращення 
нашого розуміння багатогранних проблем 
соціального, економічного, наукового і 
культурного вимірів і нашу здатність від-
повідати їм. Вона має вести суспільство до 
створення глобальних знань, які б відпові-
дали таким глобальним викликам, як про-
довольча безпека, зміна клімату, розподіл 
водних ресурсів, запровадження відтворю-
вальних джерел енергії, охорона здоров’я 
та міжкультурний діалог. 

3. Заклади вищої освіти через їхні осно-
вні функції (дослідження, навчання і по-

олеся ЛиновиЦЬкА © линовицька о., 2012
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Відповідальність освіти перед 
суспільством має структурований 

характер. Її поділяють учасники 
освітнього процесу – від держави, 

яка відповідає за належну, узгодже-
ну з сучасними реаліями і перспек-

тивну освітню політику, до учня чи 
студента, які мають відповідально 

ставитися до власної освіти як до 
найважливішої суспільно значущої 
справи. Значною є частка відпові-

дальності навчальних закладів. 

з
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слуги громадськості), які здійснюються 
в контексті інституційної автономії і ака-
демічної свободи, мають розширити свою 
міждисциплінарну спрямованість і сприя-
ти розвитку критичного мислення й актив-
ної громадянської позиції. 

4. Вища освіта має сприяти освіті соці-
ально відповідальних громадян, які праг-
нуть до утвердження миру, захисту прав 
людини і цінностей демократії. 

5. Існує потреба в більшій інформації, 
відкритості і прозорості щодо різних місій 
і роботи індивідуальних закладів. 

6. Автономія – необхідна вимога для 
здійснення інституційних місій через 
якість, відповідність, ефективність, прозо-
рість і соціальну відповідальність.

Отже, автономія навчального закладу 
є запорукою його відповідальності. Коли 
йдеться про автономію навчального закла-
ду, найчастіше мається на увазі феномен 
Університету як носія фундаментальних 
традицій суспільства, науки й освіти, по-
тужної сили суспільного розвитку. Універ-
ситети є традиційним місцем вільного пу-
блічного висловлювання не лише профе-
сійних, а й суспільно-політичних поглядів 
[4, 22].

Університет, де в основу повсякденного 
життя покладено принципи самовряднос-
ті, організаційно-фінансова і політична не-
залежність від влади, відповідальність за 
результати діяльності перед суспільством, 
академічні свободи, – це природний елемент 
громадянського суспільства, де соціальна 
адаптація індивіда відбувається в умовах 
свободи індивідуального вибору й особис-
тої відповідальності за результати навчання. 
У людини, яка навчалася в автономному 
університеті, буде, принаймні, мінімальний 
набір базових навичок, етичних і суспільних 
норм, необхідних для нормального функці-
онування громадянського суспільства. Ав-
тономний університет сам відповідатиме за 
якість освіти, перш за все, перед споживачем 
освітніх послуг, перед суспільством і, наре-
шті, перед державою [4, 14].

Всі учасники освітнього процесу розу-
міють, що автономія університетів є засо-
бом забезпечення якості освіти, але цю ідею 
дуже важко реалізувати. У квітні 2005 р. ві-

сім українських університетів – Національ-
ні Львівський, Чернівецький, Харківський, 
Дніпропетровський, Донецький, «Києво-
Могилянська академія», Український като-
лицький університет (Львів), Університет 
економіки і права «Крок» (Київ) за підтрим-
ки міжнародного фонду «Відродження» 
утворили консорціум для експерименталь-
ного впровадження основ університетської 
автономії у вищій освіті України. Суть цієї 
ініціативи полягає у створенні нової моделі 
взаємин університету, суспільства і держави, 
за якої університет виходить за рамки верти-
кальної ієрархії і стає соціальним інститутом, 
який самостійно визначає свої завдання, від-
повідає за результати своєї діяльності перед 
суспільством і піклується про відповідність 
своєї місії загальнонаціональним пріорите-
там [6]. Отже, автономія університету озна-
чає його цілковиту відповідальність перед 
суспільством за належний рівень освіченості 
громадян та перед особою, яка вирішила здо-
бути освіту, за якісний результат. Така форма 
є незвичною для сучасних навчальних закла-
дів України, але втіленою у більшості відо-
мих світових університетів.

Автономія університетів є однією із най-
старіших форм самоврядування, яка ще від 
середньовіччя сприяла перетворенню їх на 
найвагомий чинник суспільного і науко-
вого прогресу. З ХІІ ст. університети мали 
чотири важливі привілеї: виняткове право 
надавати наукові ступені, право навчати в 
усьому християнському світі, автономію 
в юрисдикції та право на страйк і сецесію 
(відокремлення) від міста. Не зважаючи 
на значну зміну університетів протягом 
близько восьми століть, їхні самоврядуван-
ня і автономія в усьому світі залишилися 
найважливішими атрибутами [2, 104].

Університети, які діяли на українських 
землях: Львівський, Чернівецький, Харків-
ський, Київський, Одеський тривалий час 
мали університетську автономію. Відповід-
но до статуту 1804 р., (укладеного за сис-
темою автономії німецьких університетів), 
Рада професорів обирала ректора, деканів, 
професорів, видавала докторські дипломи, 
вирішувала практично всі справи універ-
ситетського життя. Фінансувалися універ-
ситети на 77,1 % із державної скарбниці. 
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Тобто, держава визнавала авторитет вчених 
і довіряла їм державні кошти для забезпе-
чення розвитку наук і підготовки фахівців 
[2, 104]. Елементи автономії були втрачені 
за часів радянської влади. У незалежній 
Україні про автономію навчальних закла-
дів почали згадувати нещодавно, і тільки у 
наукових колах.

Слід зазначити, що елементи університет-
ської автономії все ж можна знайти у чинно-
му законодавстві. Проте, в нашій країні норма 
закону і її виконання надто далекі одне від од-
ного, аби можна було серйозно говорити про 
те, що наші університети реально мають хоча 
б базові елементи автономії. Університети 
залишаються елементами жорстко регламен-
тованої, ієрархічної і централізованої патри-
моніальної системи, в якій відповідальність 
за кінцевий освітній результат поділена між 
багатьма державними інститутами (внаслі-
док чого за якість освіти не відповідає ні хто), 
а у влади, як і раніше, є всі можливості втру-
чатись у внутрішнє університетське життя 
[4, 14]. Отже, самоврядування університетів 
України є суто декларативним і не має нічо-
го спільного із автономним самоврядуван-
ням європейських університетів. У доку-
ментах про університети замовчується факт 
їхнього підпорядкування місцевим органам 
влади [2, 108].

Докорінна трансформація освіти, 
пов’язана з розвитком інформаційного сус-
пільства, нові виклики глобалізованого 
світу зумовили прагнення освітніх кіл всіх 
країн відшукати на них адекватні відповіді, 
зміцнити, так би мовити, свій «імунітет» і 
конкурентоспроможність в умовах швидко-
плинної динаміки ринкових змін. Але без 
автономії як найбільш гнучкої і ефектив-
ної форми саморегуляції університетів, без 
створення атмосфери відвертості і прозо-
рості у їхній діяльності це зробити немож-
ливо. Ось, власне, заради чого і потрібна не 
декларована, а реальна автономія, яка дасть 
змогу університету самостійно визначати 
стратегію і тактику свого функціонування, 
суспільну місію, комплексно і ефектив-
но реалізовувати їх, а також розширювати 
спектр освітніх послуг, забезпечувати ди-
версифікацію джерел їх фінансування, під-
вищувати якість навчально-виховного про-

цесу, його технічного оснащення, розвивати 
міжнародну співпрацю та ін. Розширення 
автономії університетів зовсім по-новому 
окреслює європейські перспективи України, 
особливо в контексті Болонського процесу. 
Як зазначає В. Бакіров, «проблема реальної 
автономії вищих навчальних закладів Укра-
їни безпосередньо пов’язана з перспектива-
ми її результативної участі в Болонському 
процесі й входженням у спільний європей-
ський науково-освітній простір. Така інте-
грація передбачає реформування системи 
вищої освіти з метою створення науково-
педагогічного і наукового потенціалу, необ-
хідного для підготовки фахівців, конкурен-
тоздатних на внутрішньому і зовнішньому 
ринках, які володіють усім арсеналом сучас-
них, інформаційно-комунікативних техно-
логій, здатних творчо розв’язувати вироб-
ничі та інші проблеми сучасних соціальних 
практик»  [1, 43].

Університети — члени згаданого кон-
сорціуму так сформулювали свої основні 
принципи: автономія – це право універ-
ситету самостійно ухвалювати рішення 
щодо внутрішнього управління і фінансу-
вання, визначати власну стратегію у сфері 
науково-дослідної роботи, а також форми і 
методи навчальної роботи.

Автономія університету означає його 
щонайповнішу підзвітність і відповідаль-
ність перед суспільством, незалежність 
від політичних партій, громадських і ре-
лігійних організацій, розмежування прав, 
повноважень і відповідальності держави, 
органів управління вищою освітою і вищо-
го навчального закладу, що зазначено у Ве-
ликій хартії університетів (Magna Charta 
Universitatum).

Автономія не може бути втіленою дер-
жавою у навчальні заклади. Автономія – рі-
вень розвитку самого університету, вона має 
формуватися у надрах університету та ви-
значати рівень його зрілості, готовності бра-
ти на себе відповідальність за освіту. Найгір-
ший сценарій сьогодення – адміністративне 
впровадження автономії. Якщо врахувати ту 
обставину, що система управління освітою і 
надалі залишається централізованою, не-
важко спрогнозувати ситуацію, коли прива-
бливе гасло, проголошене провідним інсти-
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тутом цієї системи, буде негайно підхоплене 
всією адміністративною ієрархією і ми таки 
отримаємо автономію для університетської 
адміністрації з ще більшим безправ’ям про-
фесорів, викладачів і студентів, отримаємо 
імітацію і бадьорі звіти про кількість «авто-
номізованих» університетів [6].

Відновлення університетської автономії 
має бути тривалим процесом, відмінним 
у різних вищих школах. Насамперед слід 
змінити ставлення вчених і політиків до 
поняття університетської автономії. По-
трібно готувати кадри вищої школи,  ректо-
рів, деканів, завідувачів кафедр і професо-
рів до роботи в умовах автономії, до само-
стійного ухвалювання рішень, високої мо-
ральної відповідальності, принциповості й 
об’єктивності щодо викладачів і студентів, 
пріоритету інтересів науки, творцями якої 
і вони є [2, 105].

Перехід до університетської автономії – 
це поетапне виведення університетів з під-
порядкування Управлінням освіти і науки 
обласних Адміністрацій; повернення Вченим 
Радам університетів права остаточно вирішу-
вати питання про присудження вчених ступе-
нів і звань і видавати дипломи із реєстрацією 
їх у відповідному державному органі (якийсь 
час це може виконувати Атестаційна Комісія 
при МОН України); поступове обмеження 
кола питань навчальної та наукової робо-
ти університетів, які вирішуються сьогодні 
МОН України, Управліннями науки і освіти 
та Управліннями вищих навчальних закладів 
міністерств і відомств. 

В сучасних українських реаліях багато 
університетів (із загальної кількості близь-
ко 260) використовують закриту модель 
управління, засновану на так званій лінійно-
функціональній структурі, і лише незначна 
їх кількість формує і реалізовує відкриту 
модель. Головне завдання сучасної освітньої 
політики – пошук, опрацювання і здійснен-
ня заходів, які сприятимуть демократиза-
ції системи освіти. Конкретно цей процес 
охоплює такі напрями, як демократизація 
системи управління навчальним закладом; 
затвердження засадничих принципів його 
автономії; залучення громадськості до спів-
участі в управлінні університетами; розши-
рення участі студентів у розв’язуванні акту-

альних проблем їх діяльності; розширення і 
поглиблення академічної мобільності викла-
дачів і студентів; забезпечення вільного ви-
бору студентами навчальних курсів і спец-
курсів; лібералізація навчальних програм і 
державних стандартів; підвищення творчої 
активності викладача і студента тощо.

Університетська автономія окреслює 
взаємозв’язок між урядом, суспільством 
і ВНЗ. І що більше університет реагує на 
потреби ринкової економіки, то розмаїті-
шими стають його зовнішні інтереси. Не-
залежність вищих навчальних закладів не 
повинна бути самоціллю, тому пропорції 
між автономією та формами залежності 
і підзвітності центральним органам влади 
можуть бути різними. Не завжди і не в усіх 
контекстах максимальна автономія ВНЗ 
має однаково позитивні наслідки. Але, 
водночас, більша автономія забезпечить їм 
більшу гнучкість і здатність визначати на-
прями своєї діяльності.

Про складність процесу автономіза-
ції університетів говорить С. Домбров-
ська, підкреслюючи, що сучасні процеси 
пов’язані зі сприйняттям ролі і статусу 
університетів у радянському минулому: 
«Вища освіта будувалася й реформувала-
ся переважно під завдання державного бу-
дівництва й сприймалася як структурний 
елемент державного устрою. З огляду на це 
вона потребує якісної перебудови та адап-
тації до загальноєвропейських стандартів, 
що неможливо без відповідного сприян-
ня з боку держави й розв’язування низки 
суттєвих проблем, серед яких: необізна-
ність суспільства щодо сутності освітньо-
кваліфікаційних рівнів; невисокий рівень 
готовності вітчизняних ВНЗ до жорстокої 
конкурентної боротьби на ринку освітніх 
послуг, слабке матеріально-технічне забез-
печення навчального процесу» [3, 144].

Одним із кардинальних кроків забезпе-
чення реальної автономії провідних вищих 
навчальних закладів стало затвердження 
Кабінетом Міністрів України «Положення 
про дослідницький університет», проект 
якого широко обговорювався громадськіс-
тю і більшість змістовних пропозицій за-
цікавлених сторін було враховано. Кри-
теріями діяльності таких університетів у 
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більшості країн світу є наявність вагомих 
наукових фундаментальних досліджень і 
прикладних розробок, зорієнтованих на 
створення і реалізацію високих технологій 
та інноваційний сектор в економіці, науці і 
техніці, наявність масштабної системи під-
готовки наукових кадрів широкого спек-
тру спеціальностей, високий професійний 
рівень наукових та науково-педагогічних 
працівників, високий рівень інформаційної 
відкритості та інтеграції в міжнародну сис-
тему науки і освіти, здатність до формуван-
ня інтелектуально наповненого інновацій-
ного середовища, прагнення до лідерства 
у науковій та освітній діяльності на рівні 
регіону, країни, світу. 

Велике значення для реалізації прин-
ципів автономії має подальший розвиток 
у вищих навчальних закладах принципів 
громадського самоуправління. За роки не-
залежності Україна набула досвід громад-
ської участі в управлінні вищою освітою. 

Головну роль, безумовно, відіграють асоці-
ації вищих навчальних закладів, ради рек-
торів і директорів ВНЗ, Громадська колегія 
при МОН та Громадська рада з питань ви-
щої освіти при департаменті вищої освіти 
як відкриті системи, які активно взаємоді-
ють з освітнім середовищем [3, 143].

Отже, для забезпечення дієвості автоно-
мії університету варто наголосити на необ-
хідності широкого залучення самих студен-
тів до управління університетами на основі 
європейських принципів партнерства, роз-
витку студентської самоврядності як одно-
го з головних інструментів стратегічної мо-
дернізації вищої освіти, підвищення її якос-
ті й інтелектуально-культурологічної місії, 
формування гуманістичної моделі фахівця 
нового типу, озброєного сучасними зна-
ннями не лише в сфері обраної професії, а 
й чіткими світоглядними орієнтирами, со-
ціальним мисленням, науковим баченням 
загальної картини світу. 
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Резюме
• Функціонування закладів освіти розглядається з огляду на взаємозв’язок їх автономії і 

відповідальності тих, хто в них працює і навчається; підвищення рівня автономії навчаль-
ного закладу розглядається як автоматичне підвищення рівня відповідальності перед лю-
диною і суспільством.  

• Функционирование учебных заведений рассматривается с учетом взаимосвязи их ав-
тономии и ответственности тех, кто в них работает и учится; повышение уровня ав-
тономии учебного заведения рассматривается как автоматическое повышение уровня 
ответственности перед человеком и обществом. 

• The functioning of educational establishments is contemplated in the aspect of correlation of 
their autonomy and responsibility of those working and studying in them; the enhancement in the 
level of educational establishment independence is treated as the automatic increase in individual 
and social responsibility.
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ГумАнІЗАЦІЯ освІти І виХовАннЯ

ормами діяльності з обдаро-
ваними дітьми можуть бути 
групові та індивідуальні за-
няття, факультативи. Загаль-
ний зміст інформації на цих 
заняттях має доповнюватися 

науковими відомостями, які обдаровані 
діти можуть одержати в процесі виконання 
додаткових завдань завдяки вищому, по-
рівняно з іншими дітьми, темпу обробки 
інформації.

Невід’ємними компонентами науково-
пошукової діяльності дитини є:

Інтерес: спрямованість або зосередже-
ність на певному предметі. Потреба викли-
кає бажання володіти предметом, інтерес – 
ознайомитися з ним, вивчити його. На по-
чаткових етапах дослідницької діяльності 
виникає ситуативний інтерес і якщо ви-
кликати його не складно, то підтримувати 
й стимулювати подальший інтерес до твор-
чості важко.

Допитливість: прагнення дитини працю-
вати в невідомій ситуації з використанням 
різноманітних засобів.

УДК 374 +[159.923.38]

світлана мАкАренко

ПоЄднАннЯ 
ПоЗАнАвчАЛЬної 
дІЯЛЬностІ 
З реАЛЬною 
сусПІЛЬною 
ПрАктикою 
Як умовА 
виХовАннЯ 
обдАровАниХ 
дІтей

Ключові слова: обдарованість, на-
вчання, позанавчальна діяльність, вихо-
вання.

Позанавчальна діяльність з обда-
рованими дітьми потребує належ-
ної змістової наповненості, зорієн-

тованості на новизну інформації 
та різноманітні види пошукової 

розвивальної, творчої діяльності. 
Вона по силах тільки висококвалі-

фікованим, небайдужим до свого 
предмета педагогам. 

© Макаренко с., 2012

ф



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201262

Схильність до творчої діяльності, яка ви-
являється у прагненні до відкриття нових 
способів реалізації отриманих результатів.

Пізнавальна активність: діяльність, 
спрямована на пізнання, яка виявляється у 
дітей в активному прагненні брати участь у 
різних її видах.

І. Раєвська слушно зазначає, що необ-
хідною умовою збереження характеру нау-
кового пошуку є нявність всіх чотирьох 
аспектів дослідницької діяльності, хоча в 
деяких конкретних випадках пріоритети 
можуть змінюватися [7, 80]. Втрата хоча б 
одного з цих аспектів перетворює дослід-
ницьку діяльність на окремий, частковий 
підхід до розвитку обдарованих дітей, який 
не зможе розкрити всієї глибини і значення 
наукового пошуку.

Гурткова та індивідуальна науково-
пошукова діяльність з обдарованими діть-
ми має містити: виконання учнем позана-
вчальних завдань; індивідуальну дослідну 
і реферативну роботу під керівництвом 
учителів школи, науковців ВНЗ; заняття у 
наукових товариствах; відвідування пред-
метного наукового гуртка, факультативних 
занять; роботу в лабораторіях позашкіль-
них закладів освіти; участь у тематичних 
масових заходах (вечорах любителів літе-
ратури, історії, фізики, хімії та ін.); огляди-
конкурси художньої, технічної й інших 
видів творчості, зустрічі з ученими тощо 
[2, 277].

Загальна мета розвитку навичок 
науково-дослідної роботи обдарованих ді-
тей – додаткове поглиблення рівня їхніх 
знань з профільних дисциплін, реалізація 
творчих запитів. Напрями цієї роботи та 
її тематика обираються самостійно, і здій-
снюється вона через зазначені форми поза-
класної та позашкільної роботи. Основою 
такої діяльності (у формі гуртків, секцій, 
клубів) є диференціація та індивідуаліза-
ція соціально-виховного процесу, який пе-
редбачає фізичний, психічний, соціальний, 
духовний, інтелектуальний розвиток вихо-
ванців, стимулювання їхньої активності, а 
також розкриває творчу активність кожно-
го учасника творчої дії [3, 133].

Індивідуальні форми науково-пошукової 
діяльності з обдарованими дітьми передба-
чають виконання різноманітних завдань, 
участь в олімпіадах, конкурсах на кращу 
науково-дослідну роботу. Вчителі мають 
послідовно стежити за розвитком інтересів 
і здібностей учнів, допомагати їм в обран-
ні профілю позашкільних занять. Помітна 
роль у розвитку інтелектуально обдарова-
них дітей належить Малій академії наук 
(МАН) України, її територіальним відді-
ленням.

Н. Кот аналізує головні напрями гурт-
кової та індивідуальної науково-пошукової 
діяльності з обдарованими дітьми на при-
кладі Волинської області. Автор зазначає, 
що робота місцевих наукових товариств 
регламентується низкою шкільних норма-
тивних документів. Ці товариства мають 
свою символіку, атрибутику та здійснюють 
видавничу діяльність. Результативною є 
участь школярів у секціях МАН, які ство-
рено у школах та позашкільних навчальних 
закладах Волинської області. У школах 
Волині проводяться різноманітні заходи: 
олімпіади, конкурси, змагання, турніри, 
наукові та краєзнавчі конференції, декади 
й тижні науки, інтелектуальні ігри, засідан-
ня клубів, дискусійних студій, фестивалі 
обдарованих дітей, організація персональ-
них виставок, відзначення і нагородження 
вчителів, батьків, учнів. Поза школою тала-
новиті діти навчаються в обласних школах 
обдарованих дітей при Волинському інсти-
туті післядипломної педагогічної освіти, їз-
дять на тренувальні збори в містах та райо-
нах області, відпочивають у літніх таборах. 
В області також практикуються різнома-
нітні форми стимулювання цієї діяльності 
дітей [6, 74].

Респонденти, відповідальні за назва-
ні напрями гурткової та індивідуальної 
науково-пошукової діяльності, зазначили: 
в управлінні освітою мають відбутися сут-
тєві зміни у ставленні до такого важливого 
напряму, як робота з обдарованими дітьми. 
На їхню думку, необхідно, передусім, за-
безпечити: фінансування цього напряму 
освітньої діяльності; сучасну навчально-
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матеріальну базу (лабораторне обладнан-
ня, наочність тощо); виділення додаткових 
годин на гурткову роботу, роботу в секціях 
МАН, науково-дослідницьку роботу; виді-
лення коштів на транспорт для підвезення 
дітей; чітку розробку програми роботи з об-
дарованими дітьми; матеріальну підтримку 
діяльності обдарованого учня та педагога, 
який займається з ним; підвищення ква-
ліфікації педагогів; фінансування поїздок 
учнів на конкурси; створення гідних умов 
праці вчителів, які працюють з обдарова-
ними дітьми [6, 75].

Готовність до праці передбачає вольові 
зусилля, бажання виконувати малоцікаві, 
проте необхідні завдання. Тому у вихованні 
обдарованих дітей важливим є поєднання 
позанавчальної діяльності з реальною сус-
пільною практикою.

На нашу думку, забезпечення цього 
складника позанавчальної роботи з обда-
рованими дітьми, передусім, має пов’язу-
ватися з розв’язанням низки психологіч-
них проблем, з якими вони стикаються в 
реальному житті. Дослідники формулю-
ють такі головні проблеми обдарованих ді-
тей: 1) во рожість до школи. Це пов’язано 
зазвичай із тим, що навчальна програма 
нудна і нецікава для обдарованої дитини; 
2) ігрові інтереси. Виявлено, що обдаро-
ваним дітям подобаються складні ігри і 
нецікаві ті, якими захоплюються їхні одно-
літки із середніми здібностями. Унаслідок 
цього обдарована дитина опиняється в ізо-
ляції; 3) рівень конформності. Обдаро-
вані діти, відкидають стандартні вимоги і 
не схильні до конформізму, особливо, якщо 
ці стандарти суперечать їхнім інтересами 
або здаються безглуздими; 4) занурення 
у філософські проблеми. Обдаровані діти 
замислюються над філософськими про-
блемами більше, ніж звичайні діти; 5) не-
відповідність між фізичним, інтелектуаль-
ним і соціальним розвитком. Обдаровані 
діти часто бажають спілкуватися і гратися 
з дітьми старшого віку. Через це їм часом 
важко стати лідерами, тому що вони посту-
паються старшим у фізичному розвитку; 
6) прагнення до досконалості (перфекці-

онізм). Для обдарованих дітей характерна 
внутрішня потреба досконалості, яка ви-
являється доволі рано; 7) відчуття неза-
доволення. Вони критично ставляться до 
власних досягнень, часто незадоволені, 
звідси – відчуття власної неадекватності і 
низька самооцінка; 8) нереалістичні цілі. 
Обдаровані діти часто ставлять перед со-
бою завищені цілі і, не маючи можливості 
досягти їх, дуже переймаються. З іншого 
бо ку, прагнення досконалості веде до ви-
соких досягнень; 9) надчутливість. Обда-
рована дитина більш уразлива, вона часто 
сприймає слова або невербальні сигнали як 
вияв неприйняття її оточенням. У резуль-
таті таку дитину вважають гіперактивною 
і неуважною, оскільки постійно реагує на 
різні подразники і стимули; 10) потреба в 
увазі дорослих. Через природну допитли-
вість і прагнення до пізнання обдаровані 
діти часто монополізують увагу дорослих, 
які поруч; 11) нетерпимість. Обдаровані 
діти часто з недостатньою терпимістю став-
ляться до дітей з нижчим інтелектуальним 
рівнем. Вони можуть відштовхувати людей 
своїми зауваженнями [9, 577].

Обдарованих дітей не можна сприймати 
просто як обраних, не можна сприймати 
їх і як звичайних дітей. Вони потребують 
підтримки і стимулювання батьків та учи-
телів, щоб їхній талант не згасав, але при 
цьому вони могли б гармонійно розвива-
тися серед звичайних дітей. Їх не можна й 
особливо виокремлювати, оскільки вони 
такі ж діти, як інші, і не можуть обходитися 
без уваги однолітків.

Основна проблема, що виникає у інте-
лектуально обдарованих підлітків, – це 
проблема взаємин з батьками та з одно-
літками. У підлітковому віці діти позбу-
ваються дитячої залежності і переходять 
до стосунків, заснованих на взаємній дові-
рі, пошані, рівності. У більшості сімей цей 
процес болючий і сприймається як зухвала 
поведінка дитини.

Одним із найбільш специфічних виявів 
психологічних проблем, які впливають на 
міжособистісну взаємодію інтелектуально 
обдарованих підлітків, є відчуття тривоги. 
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Інтелектуально обдаровані підлітки харак-
теризуються вищим, порівняно зі звичайни-
ми дітьми, рівнем тривожності. У психології 
виокремлюють два види тривоги: мобілізу-
вальну, таку, що дає додатковий імпульс до 
діяльності, і розслаблювальну, яка знижує 
ефективність діяльності аж до повного її 
припинення. Причини схильності відчува-
ти розслаблювальну тривогу дослідники 
бачать у формуванні у підлітка «вивченої 
безпорадності», яка, закріпившись, різко 
знижує ефективність діяльності.

Ще однією проблемою, з якою стикають-
ся інтелектуально обдаровані підлітки у 
подальшому самостійному житті, є нерівно-
мірність розвитку. Гармонійність у розвитку 
різних сторін психіки обдарованої людини 
доволі рідкісна. Нерівномірність, однобіч-
ність часто не лише зберігається протягом 
усього життя обдарованої людини, а й по-
глиблюється, породжуючи низку психоло-
гічних проблем. Поширений вид нерівно-
мірного розвитку (диссинхронії) пов’язаний 
із відмінністю темпів розвитку інтелекту-
альних та комунікативних процесів. Відомо, 
що високий рівень інтелектуального розви-
тку не лише не гарантує дитині, а згодом і 
дорослому, вільного спілкування з іншими 
людьми, але часто поєднується з великими 
ускладненнями у встановленні контакту та 
здійсненні комунікації. У цьому і виявля-
ється феномен інтелектуально-соціальної 
диссинхронії [1].

Психологічне налаштування обдарованої 
дитини на те, що вона не така, як усі, розви-
вається ще у шкільному середовищі. Від об-
дарованих дітей очікують виняткових успі-
хів у певних галузях. Більшість людей на-
віть не може змиритися з тим, що інтелекту-
али можуть бути звичайними індивідами в 
інших галузях людської діяльності. Такими 
ж є очікування учителів і в моральній пло-
щині поведінки обдарованих дітей [8, 116].

Якщо не пом’якшити таке налаштуван-
ня, то дитина ще більше відчуватиме свою 
особливість. З одного боку, це призводить 
до автономізації майбутнього випускника 
школи у суспільстві, і результатом цього 
процесу є його потреба мати власні погляди 

та схильності, самостійно вирішувати пи-
тання, що стосуються лише його, здатність 
протистояти тим життєвим ситуаціям, які 
заважають його самовизначенню [13, 158].

З іншого боку, відособленість може бути 
результатом психологічного впливу мезо-
середовища, коли інші люди не відчувають 
особливості обдарованої дитини, не хочуть 
розуміти її специфічної діяльності, пове-
дінки, мислення. Це, своєю чергою, при-
зводить до самовідмежування дитини від 
широкого кола людей чи окремих груп. Це, 
поза сумнівом, засвідчує певне порушення 
у соціальному просторі.

Педагоги, психологи, батьки мають 
пам’ятати, що інтелект обдарованих дітей 
мусить допомогти у вдосконаленні нашого 
суспільства. Саме тому обдарованих дітей, 
особливо з підліткового віку, необхідно готу-
вати до складних життєвих ситуацій у май-
бутньому. Отже, зусилля з боку дорослих 
передусім мають спрямовуватися на форму-
вання у них такої риси, як адаптивність.

Адаптивність – інтегративна риса, яка 
характеризує ступінь психологічної адап-
тації особистості, тобто це здатність орієн-
туватися у різних ситуаціях, пристосовува-
тися до обставин. Психологічна адаптація 
відбувається у процесі соціалізації особис-
тості, її індивідуального розвитку, трудово-
го і професійного становлення. Соціальна 
адаптація – це інтегральний показник го-
товності особистості до виконання необхід-
них біосоціальних функцій та соціальних 
ролей у групі, колективі, суспільстві.

Отже, соціально-психологічна адаптація 
являє собою:

— процес і результат активного присто-
сування індивіда до видозміненого середо-
вища за допомогою найрізноманітніших 
інтеріоризованих соціальних засобів (дії, 
вчинки, діяльність);

— компонент дієвого ставлення індивіда 
до світу, провідна функція якого полягає у 
спробі досягти порівняно стабільних умов 
та обставин свого буття;

— складник осмислення і розв’язання ти-
пових, переважно репродуктивних завдань 
і проблем соціально усталеними чи ситу-
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ативно можливими способами поведінки 
особистості. Це конкретно виявляється в 
наявності таких регулятивних феноменів, 
як оцінювання, розуміння, сприймання ди-
тиною самої себе та будови, вимог і завдань 
навколишнього середовища [10, 705].

Головними засобами успішної адаптації 
обдарованих дітей до навколишньої дій-
сності в позанавчальній роботі мають бути 
корекційно-розвивальні заняття для роз-
витку пізнавальних процесів, формування 
навичок подолання стресових ситуацій, по-
долання труднощів у процесі спілкування 
з однолітками й дорослими.

Одним із завдань у вихованні обдарова-
них дітей є створення умов для розвитку та 
становлення особистості в різних соціумах, 
які органічно поєднують потреби й інте-
реси і суб’єктів виховання, і суспільства. 
Саме тому проблема соціалізації обдарова-
них дітей набуває актуальності [5, 102].

На нашу думку, успішність поєднання 
позанавчальної діяльності обдарованих 
дітей із суспільною практикою залежить 
від реалізації певної системи принципів: 
індивідуальний вибір дітьми напрямів по-
занавчальної роботи з урахуванням їхніх 
реальних здібностей і бажань; узгодження 
вибору певного напряму позанавчальної 
роботи з позицією і можливостями батьків 
дитини; позитивні почуття (переживання) 
обдарованої дитини; відмова від покарань 
чи насилля; створення спеціальних цільо-
вих програм; пошук для роботи з обдаро-
ваними дітьми неординарних фахівців; 
обов’язкова індивідуально зорієнтована 
система позанавчальної роботи із засто-
суванням різних форм діяльності; послі-
довність і гармонійність вимог до дітей; 
постійна позитивна мотивація діяльності 
обдарованих дітей.

Дослідники визначають чотири стратегії 
діяльності обдарованих дітей, які можуть 
застосовуватися в різних комбінаціях, а 
саме: прискорення (інтенсивні курси за 
спеціальними програмами); поглиблення 
(більш глибоке вивчення тем чи дисциплін 
певних галузей знань); збагачення (вихід 
за рамки вивчення традиційних тем через 

зв’язки з іншими темами, проблемами чи 
дисциплінами). Це може здійснюватися че-
рез участь дітей у дослідницьких проектах, 
використання спеціальних інтелектуаль-
них тренінгів для розвитку тих чи інших 
здібностей тощо; проблематизація (стиму-
лювання особистісного розвитку обдаро-
ваних дітей з використанням оригінальних 
пояснень, пошуком нових значень і альтер-
нативних інтерпретацій).

Погоджуємося з висновком М. Шемуди, 
що стратегії збагачення та проблематизації в 
сучасних умовах є найбільш перспективними 
[12]. Вони дають можливість максимально 
враховувати особливості обдарованих дітей.

Позанавчальна діяльність обдарованих 
дітей має бути організована так, щоб діти 
дізнавалися про щось нове, досі їм невідо-
ме, адже саме інтерес є головним стимулом 
діяльності. Окрім того, слід розробляти 
варіативні завдання, які не мають чітко-
го плану виконання та єдиної правильної 
відповіді, а навпаки – дають змогу дитині 
знайти найбільш раціональне, на її власну 
думку, розв’язання.

Творче мислення й творча уява розвива-
ються в обдарованих дітей також у процесі 
створення і розв’язання творчих педагогіч-
них ситуацій, тобто таких, що містять певні 
суперечності. Діти визначають умови, за 
яких виникла така ситуція, її дійових осіб, 
основні суперечності між ними, аналізують 
дії кожного учасника, оцінюють їх, і лише 
після цього кожен пропонує свій варіант 
розв’язання проблеми, обґрунтовує його, 
а потім колективно визначається най-
більш прийнятне й оптимальне рішення. 
У такій роботі дитина розкривається, має 
можливість самостійно аналізувати ситу-
ацію, знаходити оригінальний підхід до її 
розв’язання, тобто мислити творчо, нестан-
дартно, креативно [11, 124].

Висновки. Розглянувши головні напря-
ми позанавчальної діяльності з обдарова-
ними дітьми, хочемо наголосити: проблема 
обдарованості є полідисциплінарною, тому 
і зміст підготовки до цієї роботи передбачає 
визначення проблематики педагогічної ді-
яльності. Означена програма може бути ре-
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алізована через стратегії проблематизації, 
а саме: постановку і пошук рішень у полі 
особистісно значущих питань, наявність 
особистого досвіду, прагнення до нових 
інтерпретацій, виклик усталеним погля-
дам, самостійні відкриття, набуття сенсу 
та рефлексію [4]. А це потребує активних 
методів здійснення позанавчальної роботи, 
серед яких: пояснювально-ілюстративний, 

проблемного викладання, евристичний, 
дослідницький, «мозковий штурм», метод 
ситуаційних вправ, метод проектів. По-
єднання їх забезпечує швидшу адаптацію 
обдарованих дітей до вимог суспільства, 
максимальну реалізацію їхніх художніх 
та математичних здібностей, опанування 
ігрових технологій, залучення до активної 
науково-пошукової діяльності.
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Резюме
• Позанавчальна діяльність у роботі з обдарованими дітьми розглядається у єдності 

з реальною суспільною практикою їх виховання. Підкреслюється, що позашкільна робота 
має ґрунтуватися на диференціації та індивідуалізації соціально-виховного процесу, який 
передбачає всебічний розвиток обдарованості вихованців.

• Внеучебная деятельность в работе с одаренными детьми рассматривается в един-
стве с реальной общественной практикой их воспитания. Подчеркивается, что вне-
школьная работа должна строиться на дифференциации и индивидуализации социально-
воспитательного процесса, который предусматривает всестороннее развитие одареннос-
ти воспитанников.

• Extra-curricular activities in the field of gifted children education are esteemed in their unity 
with the real social practice of upbringing. It is pointed out that extra-school work has to rely on the 
principles of differentiation and individualization of social upbringing process, which implies the 
comprehensive development of the talented pupils. 
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Моя думка про викладання 
і педагогічну освіту 

полягає у баченні професіонала, 
який здатний не просто діяти, а й 

усвідомлювати свою дію 
як конкретну ситуацію 

і наслідки цієї дії.
Лі Дж. Шульман

Разом із Аристотелем 
ми заявляємо, що 

остаточним критерієм розуміння 
є здатність 

трансформувати знання 
у процесі викладання.

Лі Дж. Шульман

едагогічна освіта дає поштовх 
до глибоких зрушень в освіт-
ній системі загалом, сприяє 
формуванню принципово но-
вої професійно-педагогічної 
культури, закладає стриж-

неві підвалини й  визначальні орієнтири 
розвитку будь-якої освітньої галузі. Саме 
тому ключові проблеми педагогічної осві-
ти, зазвичай, мають глобальний характер, 
а розв’язання їх залежить від концентра-
ції зусиль світової науково-педагогічної 
спільноти.

Долає кордони й інтегрує увагу та нау-
ковий пошук багатьох учених зміст освіти. 
Він перший у будь-якій освітній системі ре-
агує на спроби її реформування й модерні-
зації, відповідає за оптимальне функціону-
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Проблемне поле освітніх видо-
змін, невідворотність яких нині 

доведена, актуалізує потребу 
у реформуванні педагогічної осві-

ти, яка в усьому світі визнана 
не тільки пріоритетною, 

а й випереджувальною за рівнем 
інноваційності, динамізму 
трансформаційного руху. 
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вання системи освіти загалом і спонукає її 
до змін. Будь-яка трансформація освітньої 
галузі неминуче повинна торкатися змісту 
освіти. Його стан у реформаційний період 
є критерієм доречності чи недоречності, 
істинності чи хибності, щирості чи ілюзор-
ності запропонованих освіті революційних 
кроків, своєчасного чи запобігливого (а 
тому недоречного) втручання у розвиток 
освітньої системи. Усвідомлюючи важли-
вість розв’язання цієї проблеми, її першо-
рядність, учені-педагоги з усього світу ске-
ровують зусилля на розробку теорії змісту 
освіти, його концептуальну переорієнтацію 
та наголошують на взаємозалежності зміс-
ту освіти та змісту педагогічної освіти, їх-
ній  еволюції.

Вагомим внеском у розв’язання про-
блеми змісту шкільної та педагогічної 
освіти стали ідеї відомого в Європі учено-
го, педагога, організатора освітньої справи 
й громадського діяча Лі Дж. Шульмана. 
Фундаментальність досліджень ученого, 
їхня своєчасність, прогресивність і неупе-
редженість дозволили йому посісти одне з 
почесних місць у плеяді талановитих, від-
даних освіті і науці мислителів. Педаго-
гічна епістемологія ученого, представлена 
трьома концепціями (зростання учитель-
ського знання, педагогічний зміст знання, 
база знань учителя), і донині є джерелом 
плідних ідей, педагогічних відкриттів, без-
упинної наукової наснаги й педагогічної 
творчості. Саме тому звернення до твор-
чості Лі Дж. Шульмана є не просто акту-
альним, а вкрай необхідним, таким, що роз-
ширює межі сприйняття проблеми змісту 
педагогічної освіти, зміщує ракурс її роз-
гляду, долає схоластичні істини й наукові 
стереотипи, а відтак допомагає іти далі, не 
зупинятися і розвивати гідну справу вели-
кого майстра.  

Погляди Лі Дж. Шульмана досліджу-
валися у контексті розвитку європейської 
вищої педагогічної освіти. Цінними ви-
явилися дослідження В. Грачової, яка, роз-
глядаючи специфіку педагогічної освіти й 
проблему професіоналізації учителів, зупи-
няється на аналізі моделі формування про-

фесійного мислення майбутнього педагога, 
розробленої колективом науковців під ке-
рівництвом Лі Дж. Шульмана [2]; Н. Мал-
кової, яка, обґрунтовуючи теоретико-
методологічні аспекти змісту педагогічної 
підготовки майбутніх учителів у США, 
аналізує погляди вченого на зміст педаго-
гічної підготовки, його реформування й 
концептуалізацію [3]; Т. Кошманової, яка 
зупиняється на визначенні й характерис-
тиці поняття «педагогічно-змістові знання 
з фахового предмету», введеного Лі Дж. 
Шульманом до наукового обігу [1].   

Звісно, першорядними у переліку опра-
цьованих джерел з проблеми досліджен-
ня стали праці Лі Дж. Шульмана [9; 10], 
в яких він обґрунтовував результати до-
слідницької програми з проблеми  змісту 
вчительського знання. До того ж джерело-
знавча база наукової розвідки представле-
на роботами зарубіжних учених (Д. Болл, 
М. Гувер, Д. Фелпс, Д. Куін, Метью Дж. Ке-
лер та ін.), присвяченими аналізу науково-
педагогічного доробку вченого, виявленню 
перспективних ідей та зрілих припущень у 
рамках його епістемологічних міркувань.

Мета статті – охарактеризувати осново-
положні ідеї Лі Дж. Шульмана щодо про-
блеми еволюції знань учителя. У зв’язку з 
цим умотивованим є обґрунтування погля-
дів ученого на проблему змісту знання для 
викладання й аналіз основних категорій та 
форм знання учителя.  

Жвавий інтерес до проблем педагогічної 
освіти в Західній Європі наприкінці 80-х – 
першій половині 90-х рр. ХХ ст. сприяв ре-
формуванню педагогічної підготовки вчи-
теля, якому передувала поява численних 
концепцій і підходів, що збагатили й погли-
били теоретико-методологічні засади педа-
гогічної освіти, розширили її філософсько-
освітні орієнтири. Серед них: концепція 
базової педагогічної освіти, спрямованої 
на практичну теоретизацію (Д. Макинтур), 
концепція вчителя-практика, який  реф-
лексує (П. Херсь), концепція рефлексив-
ної вчительської підготовки (Д. Листон, 
К. Зейшнер), дослідження професійно-
го розвитку вчителя (Л. Кример-Хейон, 
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М. Галтон, В. Дойлі, Г. Пондер, М. Фулан, 
А. Харгріве) та ін. [1, 54—55]. З-поміж ін-
ших своєю безсумнівною актуальністю й 
далекоглядністю вирізнялися епістемоло-
гічні концепції Лі Дж. Шульмана. 

Упродовж усього творчого життя осо-
бливу зацікавленість Шульман виявляв 
до педагогічного знання, що було, зокрема, 
пов’язано з його глибокою прихильністю 
до викладання як професійної діяльності 
й тогочасною актуальністю проблеми зміс-
ту педагогічної освіти загалом. Зауважимо, 
що особливо гостро в Західній Європі кінця 
ХХ ст. постала проблема підготовки вчи-
теля до передання знань. Інформаційний 
сплеск, що призвів до перенасичення змісту 
шкільної освіти, а відтак до інформаційного 
перевантаження школи (учнів і вчителів), 
потребував детального аналізу й ухвалення 
кардинальних рішень щодо відбору знань 
для засвоєння їх учнями. Перед учителями 
постала проблема: що викладати? Зі свого 
боку, педагогічна освіта мусила зосередити 
особливу увагу на підготовці вчителя до 
роботи в ситуації невпинного «роздування» 
змісту шкільної освіти, навчити його працю-
вати зі знаннями: опановувати, усвідомлю-
вати, трансформувати й передавати їх. Тому 
природно, що концепції (зростання знань 
учителя, база знань учителя, педагогічний 
зміст знання), розроблені Шульманом, на-
були неабиякої популярності й зумовили 
нову хвилю наукових публікацій з проблеми 
знання вчителя. Одразу до тестів для пере-
вірки рівня підготовки майбутніх учителів 
почали вводити елементи, покликані пере-
вірити й оцінити педагогічний зміст знання 
(pedagogical content knowledge (PCK)) учи-
телів; розпочалася розробка проектів для 
документування такого знання [7; 11].

У своїх дослідженнях проблеми учи-
тельського знання Шульман спирався на 
доробок Дж. Дьюї, який у своєму есе «Ди-
тина і навчальна програма» (The Child and 
the Curriculum, 1902) акцентував увагу на 
різниці між логічним розумінням (знання 
вченого) та психологічним розумінням 
(знання, необхідні для вчителя). В основу 
цієї конструкції було покладено поняття 

«спеціалізований орган знання», яким во-
лоділи лише вчителі. Це професійне знан-
ня, яким відрізняється один учитель від 
іншого (одні можуть знати предмет, але не 
вміють навчити інших, подати предметне 
знання у розвитку, а інші – навпаки).

Разом із колегами-однодумцями зі 
Стенфордського університету Шульман 
здійснював дослідження проблеми зрос-
тання знання у навчанні, профінансоване 
Фондом Спенсера. Завдяки інтенсивним 
науковим розвідкам молодих і досвідчених 
учителів середньої школи, дослідники про-
стежили еволюцію знання з фаху (знання з 
предмету). Основну гіпотезу дослідження, 
яка потребувала свого підтвердження або 
заперечення, було сформульовано у ви-
гляді прислів’я: «Якщо ви хочете щось ви-
вчити, почніть цього навчати». Вчений мав 
певні міркування щодо кращого засвоєння 
предметних знань завдяки скрупульозному 
плануванню і навчанню конкретного зміс-
ту. Одним із важливих аспектів розвитку 
знан ня учителя на початку його професій-
ної діяльності було «зростання знання про 
те, як навчити», яке  Шульман подавав у 
інтегральній формі змісту знання [7].

Працюючи над дослідницькою програ-
мою «Зростання знання для викладання», 
учений намагався дати відповідь на низку 
важливих для педагогічної освіти питань. 
Що слугує джерелом знань учителя? Що 
вчитель знає, і коли він починає усвідом-
лювати ці знання? Як набуваються нові та 
використовуються старі знання? Як вони 
разом формують нову базу знань? Ключо-
вим моментом тут є накопичення учителем 
певного досвіду у змісті, якого він навчає. 
І знову виникають питання: коли студент 
педагогічного навчального закладу починає 
відчувати себе вчителем? Як студент (учи-
тель) трансформує свої знання предмета у 
форму, доступну для розуміння учнями? 
Як учитель спирається на досвід знання 
предмета у процесі викладання? Шукаючи 
відповідь на ці та інші питання, Шульман 
однозначно твердить – «зміст знання сам 
собою є педагогічно марним порівняно зі  
змістом вільної майстерності» [10, 8].
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Досліджуючи проблему змісту знання 
для викладання, вчений виокремлює три 
його категорії: зміст знання предмета 
(subject matter content knowledge), педа-
гогічний зміст знання (pedagogical content 
knowledge), навчальне знання (curricular 
knowledge) [10, 9]. 

Перша категорія  – знання як таке у 
свідомості вчителя. Критеріями ціннос-
ті є його кількість, організація і подання. 
Аналізуючи цю категорію змісту знання, 
Шульман спирається на відомі способи 
його подання, обґрунтування яких знахо-
дить у Блума (когнітивна таксономія), Гаг-
ньє (різновид навчання), Шваба і Петерса 
(субстантивна й синтаксична структури 
знання) [10, 9]. Зрозуміло, що структура 
змісту знання тих чи інших предметних 
галузей різниться. Для того, щоб належно 
продумати зміст знання, необхідно вийти 
за рамки знання фактів, концепцій певної 
предметної області. Це потребує розуміння 
структури предмета, яку свого часу розро-
бляв Джозеф Шваб. Для Шваба структура 
предмета містить субстантивну і синтак-
сичну структури. Субстантивна структура 
характеризується організованими у різний 
спосіб поняттями і принципами дисциплі-
ни. Синтаксична ж структура дисципліни – 
це безліч способів, за допомогою яких вста-
новлюється істинність чи хибність, дієвість 
чи недієвість її основоположних побудов. 
«Коли існують конкурентні претензії з при-
воду певного явища, синтаксис дисципліни 
передбачає правила для визначення серед 
них більш уповноважених. Синтаксис як 
граматика. Це правила для визначення 
того, що є узаконеним у дисциплінарній 
сфері, і того, що «ламає» правила» [10, 9]. 
З огляду на це, вчитель мусить не тільки 
давати студентам визначення дисциплі-
нарних істин, а й пояснювати, чому окремі 
з них вважаються обґрунтованими, чому 
їх варто знати і як все це співвідноситься з 
іншими позиціями й міркуваннями (і в ме-
жах однієї дисципліни, і поза нею; і у теорії, 
і на практиці). Отже, вчитель має знати про 
існування різноманітних способів і аль-
тернативних форм організації дисциплін, 

педагогічно мотивувати вибір їх у певній 
ситуації; він має розуміти, чому одна тема 
в контексті дисципліни є центральною, а 
інша визнається меншовартісною.

Друга категорія – педагогічний зміст 
знан ня – виходить за рамки предметного 
знання і  визначає його обсяг для викла-
дання. Науковець трактує його «як спе-
ціальний сплав змісту і педагогіки, який 
однозначно є сферою діяльності вчителів, 
особливою формою їхнього професійного 
розуміння» [5; 8]. У педагогічному змісті 
знання Шульман вбачає стрижневі теми 
(ідеї, концепції, положення, моделі) певної 
дисципліни, найоптимальніші форми по-
дання їх, «найпотужніші аналогії, ілюстра-
ції, приклади, пояснення і демонстрації 
– тобто, способи подання і формулювання 
теми, що роблять її зрозумілою та доступ-
ною» для сприйняття [10, 9; 9, 8]. Вчитель 
обов’язково має знати і повсякчас викорис-
товувати арсенал альтернативних форм по-
дання, одні з яких народжуються у процесі 
наукових досліджень, а інші виникають у 
результаті практичної діяльності. 

За Шульманом, педагогічний зміст знан-
ня містить розуміння того, що полегшує чи 
ускладнює засвоєння вихованцями кон-
кретних тем: їхні індивідуальні концепції 
та упередження у процесі навчання. Якщо 
ж ці упередження виявляються помил-
ковими, то викладачеві стають у пригоді 
знан ня стратегії реорганізації розуміння 
студентів. 

Слід додати, що зарубіжні вчені загалом 
трактують педагогічні знання як знання 
про процеси і практики (методи) викла-
дання і навчання, про загальну освітню 
мету, цінності та цілі. На їхню думку, це 
форма знання, що акумулює в собі пробле-
ми навчання учнів, класного керівництва, 
плану організації та реалізації навчального 
заняття, оцінювання. Педагогічні знання 
містять:  знання методів, що використо-
вуються у роботі з учнями (студентами), 
знан ня характеру цільової аудиторії, стра-
тегій оцінювання розуміння вихованцями 
навчального матеріалу. Вчитель (викла-
дач) із глибокими педагогічними знаннями 
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розуміє, як конструювати знання і форму-
вати навички, розвивати «звички розуму» 
і позитивне ставлення до навчання. Отже, 
педагогічні знання передбачають розумін-
ня вчителем когнітивної, соціальної та ево-
люційної теорій учіння і застосування їхніх 
основоположних конструкцій (концепцій, 
підходів, ідей) в конкретній учнівській 
(студентській) аудиторії [6].

Навчальне знання – третя категорія зміс-
ту знання, – за Шульманом, не менш важ-
лива для засвоєння майбутніми вчителями. 
В його основу покладено навчальний план, 
що являє широкий спектр програм, призна-
чених для викладання окремих предметів 
на певному рівні, різноманітні навчально-
методичні матеріали з дисциплін і реко-
мендації та характеристики, які слугують 
вказівками й протипоказаннями для педа-
гога у використанні всіляких програмних 
матеріалів у певній навчальній ситуації. 
Навчальний план школи і дотичні до ньо-
го навчально-методичні матеріали, на які 
майбутній учитель орієнтуватиметься у 
виборі методів і засобів викладання у своїй 
подальшій професійно-педагогічній діяль-
ності, є джерелом змісту знання і навчання 
у педагогічному закладі освіти та критерієм 
оцінювання студентських навчальних до-
сягнень. Вивчення їх забезпечить учителя 
знаннями «навчальних альтернатив для ви-
кладання» [10, 10]. Як доповнення до знань 
альтернативних навчальних матеріалів, 
важливими для вчителя є ще два аспекти 
навчального знання. Шульман впевнений, 
що хороший учитель має бути ознайомле-
ний із навчальними матеріалами дисци-
плін, які паралельно вивчають його учні. 
Це горизонтальне навчальне знання, яке 
формує здатність учителя взаємозумов-
лювати зміст своєї дисципліни чи заняття 
з тими темами чи питаннями, які одночас-
но обговорюють його учні під час вивчення 
інших предметів. Вертикальним еквівален-
том навчального знання є знайомство з те-
мами (питаннями), які викладалися раніше 
і які викладатимуться у школі впродовж 
наступних років у тій же предметній галузі, 
і матеріалами, які втілюють їх [9; 10, 10].

Шульман переконаний, що концептуаль-
ний аналіз знання для вчителя обов’язково 
має базуватися на класифікації галузей і 
категорій педагогічного знання, з одного 
боку, і форм для його подання, з іншого. 
До важливих галузей знання вчений за-
раховує індивідуальні відмінності учнів, 
універсальні методи організації та управ-
ління класом, історію та філософію осві-
ти й школи, фінансування й управління 
школою та ін. Кожна з цих галузей поді-
ляється на категорії і виявляється у фор-
мах знання. Він запропонував розрізняти 
три форми знання вчителя: пропозиційні 
знання (propositional knowledge), знання 
(конкретних) ситуацій (case knowledge) і 
стратегічні знання (strategic knowledge).

Все те, що має засвоїти майбутній учи-
тель у стінах педагогічного навчального 
закладу й опанувати досвідчений педагог 
у процесі власної практичної діяльності, 
зазвичай, подано у формі пропозицій, кла-
сифікованих за типами, видами, групами. 
Шульман веде мову про існування трьох 
типів пропозиційних знань – принци-
пи, правила та норми, відповідно до трьох 
основних джерел знань про викладання: 
дисциплінарні емпіричні або філософські 
дослідження, практичний досвід й етич-
ні міркування. Принципи формулюються 
переважно на основі результатів емпірич-
них наукових досліджень. Ті максими, що 
являють нагромаджену практикою му-
дрість і які ніколи не були підтверджені 
дослідженнями (вони не піддаються дослі-
дженню, позаяк їх важко виміряти, проде-
монструвати, типологізувати  тощо), але є 
важливим джерелом практичної діяльнос-
ті, постають у вигляді правил. Третій вид 
пропозицій відбиває норми, цінності, ідео-
логічні чи філософські атрибуції справед-
ливості, рівності тощо, тобто все те, чого і 
учні, і вчителі мусять дотримуватися й до-
носити до інших. Вони не є теоретичними 
чи практичними. Їхній статус норматив-
ний. «Вони є серцем того, що ми розуміємо 
під учительським знанням» [10, 11]. Вони 
не обумовлюються науковою позицією чи 
практичним досвідом учителя, а скерову-
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ють його роботу, тому що є «морально чи 
етично правильними». 

Аналізуючи пропозиційні знання, 
Шульман звертає увагу і на їхні переваги, 
і на слабкі місця. Економічні у формі, вони 
вміщують і спрощують «велику кількість 
складностей». У цьому їхня прерогатива. 
«Кволість» пропозиційних знань виявля-
ється, по-перше, у затипологізованості, що 
ускладнює їхнє сприйняття, а, по-друге, у 
деконтекстуалізації (вони «оголені до осно-
ви, позбавлені деталізації, емоції, атмосфе-
ри») [10, 11]. Недоліки пропозиційих знань 
помітно пом’якшуються знанням (конкрет-
них) ситуацій.

Метод аналізу конкретних ситуацій (case 
method) нині добре відомий. Він широко 
використовується й у педагогічній освіті. 
За твердженням Х. Ленгделла, ініціатора 
впровадження кейс-методу в юридичній 
освіті у 1870 році, метод аналізу конкрет-
них ситуацій не обґрунтовується як прак-
тичний спосіб викладання; він є особливо 
цінним для викладання саме теорії. Адже 
для того, щоб проаналізувати конкретну 
ситуацію, потрібно її ґрунтовно вивчити 
й аргументувати, спираючись на солідну 
науково-теоретичну базу. Знання (кон-
кретних) ситуацій – це знання визна-
чених, добре задокументованих і детально 
описаних подій. Кейси самі собою є повідо-
мленнями про події чи послідовність подій, 
а знання, які їх представляють, і є знання-
ми (конкретних) ситуацій. «Подія може 
бути описаною, кейс має бути поясненим, 
інтерпретованим, оскарженим, розсіченим 
і повторно зібраним… Відповідно, немає ні-
яких реальних кейс-знань без теоретичного 
розуміння»  [10, 11—12]. 

Відповідно до трьох типів пропозиційних 
знань  – принципів, правил і норм — Шуль-
ман пропонує три види кейсів: прототи-
пи, що ілюструють теоретичні принципи; 
прецеденти, які демонструють реалізацію 
принципів чи правил на практиці; притчі 
для передання норм і цінностей. Зрозумі-
ло, що один кейс може бути багатофункці-
ональним, наприклад, одночасно і прототи-
пом, і прецедентом. Найбільш звичними і 

важливими для управління роботою вчите-
ля є кейси-прецеденти, що є джерелом кон-
кретних ідей, евристичним алгоритмом для 
стимулювання нового мислення. Прототи-
пи демонструють на прикладі й ілюструють 
теоретичні положення, які вважаються по-
тенційно вагомішим інструментарієм учи-
теля. Поряд із теоретичним використанням 
кейс-прототипу і практичним вживанням 
прецедентів, неоціненними є притчі, «зна-
чення яких полягає у переданні цінностей 
і норм, переконань, які уособлюють сер-
це викладання як професії, і як ремесла». 
Педагогічні (і не тільки!) притчі (міфи, 
легенди, казки) є такими само важливими 
для соціалізації вчителя, для виконання 
ним професійних обов’язків, фахового й 
особистісного зростання як і теоретико-
методологічні конструкції, педагогічний 
досвід [10, 11—12]. 

Стратегічні знання подані у Шульмана 
третьою формою знання учителя. «І пропо-
зиції, і кейси допомагають скинути тягар 
однобічності, позбутися недоліку, суть яко-
го – налаштувати читача чи користувача на 
сприйняття єдиного, виняткового правила 
чи практичного способу сприйняття. Стра-
тегічні знання вступають у гру тоді, коли 
вчитель стоїть перед конкретною ситуаці-
єю або проблемою, чи то теоретичною, чи 
практичною, чи моральною, де наштовху-
ються принципи і де просте рішення не-
можливе. Стратегічні знання виявляються 
тоді, коли єдині принципи суперечать один 
одному, або ж коли прецеденти конкретних 
ситуацій несумісні» [10, 12—13]. 

  Педагогічна практика (та й теорія) ба-
гата на суперечливі ситуації. Така її приро-
да. І до цього слід ставитися з розумінням. 
Стратегічні знання мають бути генеровані 
для розширення цього розуміння, яке ви-
ходить за межі принципу «мудрість прак-
тики». Тут потрібно йти далі: побороти 
обмеження конкретних принципів чи кон-
кретного досвіду в обставинах, коли кожен 
із альтернативних варіантів виявляється 
рівною мірою принциповим [10, 13]. 

Опанування і використання стратегіч-
них знань, за Шульманом, є прерогативою 
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учителів-професіоналів (учений розрізняє 
професію і ремесло). «Те, що відрізняє ре-
месло від професії, є невизначеність пра-
вил щодо конкретних ситуацій. Професіо-
нал володіє знаннями не тільки про те, як, 
– здібність до кваліфікованого виконання 
професійних обов’язків, – а й про те, що і 
чому. Вчитель є майстром не лише у техно-
логіях, а й у змісті, обґрунтуванні та пояс-
ненні причин дій. Учитель здатен рефлек-
сувати, що веде до самопізнання, до мета-
когнітивного усвідомлення того, що від-
різняє кресляра від архітектора, бухгалтера 
від аудитора. Професіонал спроможний не 
тільки практикуватися і розуміти своє ре-
месло, а й знаходити сенс і причини профе-
сійних рішень і дій» [10, 13].

Отже, перейнявшись болючою пробле-
мою змісту шкільної та педагогічної осві-
ти, здійснивши спробу вирішити питання 
формування й трансформації педагогічно-
го знання, Лі Дж. Шульман сформулював 
й обґрунтував думку про знання учителя. 

Ключовим моментом епістемологічної кон-
цепції змісту вчительського знання вченого 
стало узгодження дихотомії змісту спеці-
алізованого предметного знання (знання з 
фаху) та змісту знань із педагогіки, синтез 
яких і є педагогічним змістом знання вчи-
теля. Останній не статична,  раз і назавжди 
усталена конструкція. Учительське знання 
приречене на невпинну еволюцію, а вчитель 
– на постійну роботу над собою, над удоско-
наленням свого знання, пошуком слів і об-
разів для передання професійних істин.   

Дослідження наукового доробку Лі 
Дж. Шульмана, здійснене у статті, зали-
шається не  вичерпаним. Детального по-
дальшого вивчення й критичного аналізу 
заслуговують його погляди на педагогічну 
діяльність, роль учителя у становленні 
суспільства знань; розроблена концепція 
педагогічного змісту вчительського знан-
ня; дослідження проблеми формування й 
теоретичного обґрунтування бази знань 
для вчителя та ін.  
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Резюме

• Проаналізовано проблему еволюції знань учителя в контексті педагогічної епістемо-
логії Лі Дж. Шульмана. Акцентовано увагу на розгляді ученим питання змісту знання для 
викладання, у зв’язку з чим виокремлено й розглянуто його категорії (зміст знання пред-
мета, педагогічний зміст знання, навчальне знання) й форми (пропозиційні знання, знання 
(конкретних) ситуацій, стратегічні знання).

• Проанализирована проблема эволюции знаний учителя в контексте педагогической 
эпистемологии Ли Дж. Шульмана. Акцентировано внимание на рассмотрении ученым 
вопроса содержания знания для преподавания, в связи с чем выделены и рассмотрены его 
категории (содержание знания предмета, педагогическое содержание знания, учебное зна-
ние) и формы (пропозициональные знания, знания (конкретных) ситуаций, стратегичес-
кие знания).

• The problem of the evolution of knowledge of teachers in the context of teaching epistemology 
by Lee J. Shulman is analyzed. Accented attention under consideration question the content of 
knowledge for teaching, its categories (subject matter content knowledge, pedagogical content 
knowledge, curricular knowledge) and forms (propositional knowledge, knowledge (specific) 
situations, strategic knowledge) are provided and addressed.
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ЗАрубІЖний досвІд

роаналізуємо вікові (стаже-
ві) особливості університетів 
світового класу за одним із 
провідних міжнародних уні-
верситетських рейтингів – 
«Шанхайським» [6; 20]. Їхні 

вікові характеристики можуть бути орієн-
тиром для визначення пріоритетів і ство-
рення умов сходження вищих навчальних 
закладів до вершин досконалості. Дослі-
дження, насамперед, актуальне для Укра-
їни, де упродовж років незалежності ство-
рено безпрецедентну кількість вищих на-
вчальних закладів, які надають повну вищу 
освіту – 200 [1; 8; 10; 11; 12]. Дати обґрун-
товані відповіді на запитання, чи всі вони 
мають шанси стати конкурентоспроможни-
ми [8–10; 14] і що для цього треба робити 
з огляду на їхній нетривалий досвід, саме 
і покликана ця публікація. Результати до-
слідження важливі також для розроблення 
науково обґрунтованих засад проектування 
університетів екстра класу, роль яких у сус-
пільному житті безперервно зростає [2–8; 
10; 15–21].

Дані про вікові параметри універси-
тетів для порівняльного аналізу брали-
ся безпосередньо із матеріалів рейтингу 
«Шанхайський» за 2011 р. [21] і, окрім 
добре відомих університетів Оксфор-
ду (1096 р.) та Кембриджа (1209 р.) [4; 
14], додатково не уточнювалися. Із 500 
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Параметри вищих навчальних 
закладів (далі – університети, 

заклади), які визначають ці інсти-
туції як топ-університети 

за відповідними світовими рей-
тингами [2–7; 13; 14; 18–21], не 

набуваються зі створенням закла-
ду автоматично. Адже досягнення 

відповідних характеристик ви-
щої школи екстра класу потребує 

певного часу. Ситуація нагадує 
компетентнісне (кваліфікаційне) 
становлення працівника, яке дає 

підстави у професійній кар’єрі за-
стосовувати поняття вислуги ро-

ків, стажу роботи, оскільки з рока-
ми професіоналізм особи зростає. 
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проранжованих закладів доступними ви-
явилися роки заснування  492 (98,4 %). 
У п’яти випадках, коли зазначалися не 
роки, а століття (ХІІ та ХІХ ст.), які ста-
новили 1,0 % від ідентифікованих 492 
закладів, обирався рік середини відпо-
відного століття (1150 і 1850 рр.). У по-
рівняннях ураховувалося, що за згаданим 
рейтингом детальна інформація щодо 
рангової позиції наводиться лише для 
перших 100 місць, для наступних 100 по-
зицій інформація подається для їх груп 
по 50, і далі – для груп по 100 місць [20].

Передусім, дослідницький інтерес ста-
новила можлива наявність взаємозв’язку 
між віком та ранговою позицією закладу. 
Розглядалися групи по 100 (+/–1 та –3 для 

останньої групи) закладів у послідовності 
збільшення рангового номеру, а також гру-
пи із 30 і 50 перших закладів. Обчислюва-
лися і середні дані для усіх 492 університе-
тів, а також для провідних закладів перших 
п’яти країн із високорейтинговим універ-
ситетським потенціалом. Загальна дослід-
ницька гіпотеза полягала у припущенні, що 
найбільшу ймовірність посісти високе ран-
гове місце мають заклади з багаторічним 
досвідом.   

У таблиці 1 подано вікові характерис-
тики за кожною із п’яти груп університе-
тів відповідно до дискретної послідовності 
груп по 100 (+/–1) місць із метою погрупо-
вого охоплення закладів усього рейтингу, а 
також наведено вікові дані за рейтингом.

Таблиця 1
Віковий розподіл університетів за ранговими місцями рейтингу 

«Шанхайський» у 2011 р.

№

Віковий параметр закладів,
роки

Групи вищих навчальних закладів за їхніми рейтингами

1–101
(101 
заклад)

102–200
(99 
закладів)

201–300
(100 
закладів)

301–400
(99 
закладів)

401–500
(93 
заклади)

1–500
(492 
заклади)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Середній вік за групою 217,3 217,0 194 154 148 186

2 Найменший вік 46 37 7 7 7 7

3 Найбільший вік 915 915 923 787 1049 1049

4 Кількість закладів, яким до 
10 років – – 1

(1,0 %)
2
(2,0 %)

2
(2,2 %)

5
(1,0 %)

5 Кількість закладів, яким 
10–19 років – – – 1

(1,0 %)
1
(1,1 %)

2
(0,4 %)

6 Кількість закладів, яким 
20–29 років – – 2

(2,0 %)
3
(3,0 %)

7
(7,5 %)

12
(2,4 %)

7 Кількість закладів, яким 
30–39 років – 3

(3,0 %)
3
(3,0 %)

2
(2,0 %)

3
(3,2 %)

11
(2,2 %)

8 Кількість закладів, яким  до 
50 років

1
(1,0 %)

10
(10,1 %)

21
(21,0 %)

19
(19,2 %)

27
(29,0 %)

78
(15,9 %)

9 Кількість закладів, яким  до 
100 років

8
(7,9 %)

31
(31,3 %)

32
(32,0 %)

40
(40,4 %)

53
(57,0 %)

164
(33,3 %)

10 Кількість закладів, яким 
понад 500 років

9
(8,9 %)

16
(16,2 %)

12
(12,0 %)

8
(8,1 %)

8
(8,6 %)

53
(10,8 %)

11 Кількість закладів, яким 
100–500 років

84
(83,2 %)

52
(52,5 %)

56
(56,0 %)

51
(51,5 %)

32
(34,4 %)

275
(55,9 %)
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З таблиці 1 видно, що для 492 закладів 
з-поміж 500 найкращих закладів світу за 
версією рейтингу «Шанхайський», а це 
приблизно 2,5 % від усіх (близько 20 тис.) 
університетів світу, віковий розподіл ви-
глядає так.

Середній вік закладу – 186 років, а ві-
ковий діапазон становить близько 1000 ро-
ків: від наймолодшого університету, якому  
7 років, до найстарішого – 1049 років. Про-
те, загалом у рейтингу домінують заклади 
поважного віку: частка тих, яким 100 і біль-
ше років, складає дві третини, відповід-
но, яким менше 100 років, – одну третину. 
Частка молодих закладів незначна: менше 
10 років – 1,0 % (лише 5 закладів), до 20 ро-
ків – 1,4 %, до 50 років – 16 %. Отже, но-
воствореним закладам важко конкурувати 
із досвідченими університетами щодо вхо-
дження в групу 500 найкращих у світі. Цей 
висновок підтверджується віковим розпо-
ділом закладів у межах їх груп щодо 1-ї, 2-ї, 
3-ї, 4-ї та 5-ї сотень рейтингу – у першій 
групі концентруються найстаріші заклади.

Справді, з-поміж 101 закладу, які посіда-
ють перші сто місць у рейтингу (середній 
вік 217 років), узагалі немає університетів, 
молодших за 40 років, лише один має вік до 
50 років (46 р.), і тільки 8 % – молодших за 
100 років. Натомість 92 % мають вік понад 
100 років.

З-поміж 99 закладів другої рейтинго-
вої сотні – лише одному менше 40 років – 
(37 р.), таких, яким до 50 років – 10 %, до 
100 років – 31 %.

У третій, четвертій і п’ятій сотнях уні-
верситетів з’являються відповідно 1, 2 і 2 
заклади, яким до 10 років, зростає частка 
молодих університетів інших вікових кате-
горій. Проте, лише в останній (п’ятій) сотні 
питома вага закладів, яким понад сто років, 
зменшується до 43 % (у третій сотні – 68 %, 
у четвертій – 60 %).

Принципово, що частка закладів, яким 
понад 500 років, хоча і збільшується із під-
вищенням університетського рейтингу, 
проте не є виразною і коливається у межах 
від 8 до 16 %. Це свідчить про відсутність 
вирішальних переваг дуже старих універ-

ситетів порівняно з молодшими, але досвід-
ченішими закладами. До речі, і для всіх 492 
закладів (56 %), і для університетів перших 
чотирьох сотень (відповідно 83 %, 53 %, 
56 % і 52 %), домінують заклади, яким від 
100 до 500 років.

Зазначені висновки підтверджуються 
розглядом перших 30 і 50 закладів, що де-
монструє таблиця 2.

Легко побачити, що серед перших 30 за-
кладів немає тих, яким менше 50 років, 
лише один віком до 100 років (92 р.). За-
клади, яким понад 100 років, складають 
97 %. І лише двом (7 %) закладам – понад 
500 років. Середній вік університетів цієї 
групи – понад 200 років.

У групі перших 50 університетів є один 
заклад віком до 50 років (46 р.), закладів, 
яким до 100 років, лише два (4,0 %), а понад 
500 років – п’ять (10 %). Тобто, заклади ві-
ком від 100 до 500 років беззаперечно домі-
нують – їх 86 %. Середній вік університетів 
цієї групи – 227 років.

Поміж 30 топ-університетів представле-
ні заклади п’яти країн – Сполучених Шта-
тів Америки (22), Сполученого Королів-
ства (4), Японії (2), Швейцарії (1) і Канади 
(1). У таблиці 3 наведено вікові дані пер-
ших закладів кожної із зазначених країн.

З таблиці 3 видно, що середній вік зазна-
чених п’яти провідних закладів становить 
330 ро ків, наймолодшому серед них – 134 
роки, є заклад, якому понад 500 років. Найви-
щі рейтинги (1-й і 5-й) у найстаріших універ-
ситетів – Гарвардського університету (375 р.) 
та Університету Кембриджа (802 р.).

Отже, на підставі здійсненого аналізу 
можна зробити такі висновки.

По-перше, існує тенденція, згідно з якою 
найвищі рейтингові місця посідають до-
свідчені вищі навчальні заклади, яким у 
середньому понад 200 років.

По-друге, серед високорейтингових за-
кладів є відносно молоді (віком до 100 ро-
ків) і навіть дуже молоді (до 10 років), про-
те частка їх невелика.

По-третє, заклади, що мають понад 
500-річну історію, не домінують у перелі-
ку найкращих університетів.
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Таблиця 2
Віковий розподіл закладів у межах груп перших 30 і 50 

та 492 університетів за рейтингом «Шанхайський»

№ Віковий параметр закладів
Групи вищих навчальних закладів за їхніми рейтингами

1–30
(30 закладів)

1–50
(50 закладів)

1–500
(492 заклади)

1 2 3 4 5
1. Середній вік за групою, 

роки 217 227 186

2 Найменший вік, роки 92 46 7
3 Найбільший вік, роки 915 915 1049
4 Частка закладів, яким 

до 10 років, % – – 1,0 %
(5 закладів)

5 Частка закладів, яким 
10–19 років, % – – 0,4 %

(2 заклади)
6 Частка закладів, яким 

20–29 років, % – – 2,4 %
(12 закладів)

7 Частка закладів, яким 
30–39 років, % – – 2,2 %

(11 закладів)
8 Частка закладів, яким 

до 50 років, % – 2,0 %
(1 заклад)

15,9 %
(78 закладів)

9 Частка закладів, яким  
до 100 років, %

3,3 %
(1 заклад)

4,0 %
(2 заклади)

33,3 %
(164 заклади)

10 Частка закладів, яким 
понад 500 років, %

6,7 %
(2 заклади)

10,0 %
(5 закладів)

10,8 %
(53 заклади)

11 Частка закладів, яким 
100–500 років, %

90,0 %
(27 закладів)

86,0 %
(43 заклади)

55,9 %
(275 закладів)

Таблиця 3
Вікові характеристики перших університетів п’яти країн, заклади яких представлені 

в групі 30 найкращих, з-поміж 492 закладів за рейтингом «Шанхайський»

№ Країна, заклади якої серед 30 
перших Перший заклад країни Рейтинг

закладу

Вік 
закладу,
роки

1 2 3 4 5

1 США Гарвардський університет 1 375

2 Велика Британія Університет Кембриджа 5 802

3 Японія Університет Токіо 21 134

4 Швейцарія Швейцарський федеральний інститут 
технології, Цюріх 23 156

5 Канада Університет Торонто 26 184

6 Середній вік перших закладів п’яти країн 330

7 Середній вік перших 30 закладів 217

8 Середній вік 492 закладів 186
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По-четверте, середній вік закладів перших 
трьох сотень (209 років) свідчить про активне 
створення університетів на межі ХVІІІ і ХІХ 
століть – у період розгортання індустріальної 
революції та початку епохи науково-тех-
нічного прогресу – і про їхній інтенсивний 
розвиток зі зростанням ролі досліджень та 
інновацій у суспільному поступі.

По-п’яте, наявність молодих університетів 
серед високорейтингових закладів свідчить 
про вплив сучасного дослідницько-
інноваційного типу суспільного розвитку на 
появу і швидке становлення університетів 
екстра класу як рушіїв суспільного прогресу.

По-шосте, феномен створення й успіху 
нових вищих навчальних закладів в умовах 
глобалізації та зростання світової конкуренції, 
потребує спеціальної уваги та всебічного 
аналізу з огляду на ідентифікацію чинників 

і умов такого прискореного сходження до 
вершин конкурентоспроможності.

По-сьоме, в Україні дві третини вищих 
навчальних закладів ІІІ і IV рівнів 
акредитації мають вік 20 і менше років. У 
розв’язанні необхідного та невідкладного 
завдання виведення вітчизняного універ-
ситетського потенціалу на вищий сві-
то вий рівень [1; 2; 6–8; 10; 14] слід, на-
самперед, зробити ставку на всебічну 
цільову державну і суспільну підтримку 
університетів, що мають не менше, як 100-
річний досвід діяльності.

Автор висловлює щиру вдячність доктору 
педагогічних наук, дійсному члену НАПН 
України В. Луговому і доктору педагогічних 
наук Ж. Талановій за плідне обговорення та 
слушні поради щодо концепції дослідження, 
викладеного в цій статті.
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Резюме

• Досліджено вікові характеристики 492 вищих навчальних закладів світового класу за 
рейтингом «Шанхайський». Показано, що провідні рейтингові позиції, зазвичай, посідають 
досвідчені заклади, які в середньому мають понад двохсотрічну історію. Водночас, у 
високорейтинговому переліку є деякі нові університети. Обґрунтовано рекомендації для 
вітчизняної вищої школи, у якій домінують заклади віком 20 і менше років, щодо державної 
і суспільної підтримки виведення кращих українських університетів на рівень світового 
класу.

• Исследованы возрастные характеристики 492 высших учебных заведений мирово-
го класса по рейтингу «Шанхайский». Показано, что ведущие рейтинговые позиции, как 
правило, занимают опытные заведения, в среднем имеющие более чем двухсотлетнюю 
историю. Вместе с тем в высокорейтинговом перечне встречаются отдельные новые 
университеты. Обоснованы рекомендации для отечественной высшей школы, в которой 
доминируют заведения в возрасте 20 и меньше лет, относительно государственной и об-
щественной поддержки выведения лучших украинских университетов на уровень мирового 
класса.

• Age characteristics of 492 the world class higher education institutions according to ranking 
«Shanghai» have been analyzed. It was indicated that experienced institutions with more than 
two-hundred-year history take leading ranking positions as a rule. At the same time there are some 
new universities in high-ranking list. The recommendations for national higher school, where the 
institutions of twenty-years-old and less are dominated, on state and public support for raising to 
the world class level been grounded.
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е справдилися прогнози 
А. Клар ка, С. Лема та інших 
футурологів щодо «стрибка 
людства у космос» – людство 
має забагато справ на Землі. 
Якщо ж поглянути на темати-

ку ЗМІ, то домінують питання тероризму, а 
також проблеми розігрівання тропосфери, 
танення більшості суходільних льодовиків 
і загроза підвищення рівня океану. Проте, 
ніхто у світі і не подумав розпочати будів-
ництво захисних споруд – усі сподівають-
ся, що проблема зникне сама собою. 

Набагато жвавіша і доволі невизначена 
ситуація у сфері освіти й науки. Зміню-
ють одна одну науки-лідери: у середині 
ХХ ст. це була ядерна фізика із завданням 
створення термоядерної зброї; трохи зго-
дом – виготовлення безлічі ракет, атомних 
підводних човнів, авіаносців і гігантських 
стратегічних бомбардувальників; напри-
кінці століття – кібернетика і комп’ютерна 
техніка; останнім часом – генетичні до-
слідження і створення штучних рослин і 
тварин. На щастя, знизилася загроза чер-
гової світової війни, сформувався консен-
сус щодо того, що «мир краще» (яскравий 
приклад – розвиток стосунків між КНР і 
Тайванем), поширюється переконаність 
у необхідності розвитку науки і надвисо-
ких технологій як засобу руху людства до 
«сталого розвитку» (цей термін означає 
таку діяльність, яка не шкодить біосфері і 
життю усіх наших нащадків). У цій статті 
акцентуємо досвід Європейського Союзу 

УДК 37.013.74 : 378  

ЄвроПейсЬкий 
союЗ тА укрАїнА: 
сПІЛЬне І вІдмІнне 
у вищІй освІтІ

олександра косенко

Ключові слова: суспільство знань, 
Лісабонський проект, точні науки, високі 
технології, нанотехнології.

Якщо вивищитися над негараз-
дами щоденного буття в Україні, 

полишити «унизу» найгостріші 
проблеми її освітньої сфери і спро-

бувати визначити те, чим насправ-
ді переймається світова спільнота, 

то виявиться, що немає якоїсь 
спільної для усього людства справи 
чи будови, існування якої було б по-
мітне неозброєним оком з «орбіти» 

великої міжнародної «космічної 
станції», де поволі продовжують 
якісь дослідження кілька фахівців 

із різних країн.

© косенко о., 2012

н
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у розвитку науки й освіти для власного до-
бробуту та участі в порятунку всього люд-
ства від екологічних загроз. 

Як відомо, країни західної і південної 
Європи після загибелі Візантії і постання 
Оттоманської імперії були цілковито ізо-
льовані від багатств Сходу, який тоді був 
справжнім лідером світу та взірцем «якості 
життя». У пошуках виходу з ситуації за-
хідноєвропейці змушені були обрати шлях 
технологічних удосконалень і розвитку 
природничих наук. Університети і різнома-
нітні винаходи стали основою перетворен-
ня Європи на світового лідера не тільки у 
технологіях, а й у створенні засобів оборони 
та нападу. «Хто не встиг сховатися» – став 
колонією європейських країн чи цілковито 
слухняним васалом. Щастя Московії по-
лягало у надто суворих природних умовах, 
адже Європа цікавилася винятково тепли-
ми морями і землями, на яких вирощували 
прянощі, виробляти шовк тощо. Європа, 
щоправда, «про всяк випадок» допомогла 
османам зупинити просування Російської 
імперії до омріяних «теплих морів». Шко-
да, що усі ці століття вона мало цікавилася 
родючістю українських земель і працьови-
тістю населення (справжнє зацікавлення 
прийшло надто пізно – разом із прискорен-
ням індустріалізації Російської імперії).

Зла доля Європи – неспроможність 
уникнути на своїх теренах одразу двох сві-
тових воєн – стала головною причиною 
втрати нею провідного світового станови-
ща у виробництві і технологіях, яке пере-
йшло до Сполучених Штатів Америки. Не 
надто комфортне становище між головни-
ми світовими суперниками (СРСР і США) 
у другій половині ХХ ст. змусило найбільш 
поміркованих західноєвропейців здійсни-
ти багато послідовних кроків до об’єднання 
і створення Європейського Союзу. За час 
життя двох генерацій ЄС став найбільшим 
ринком і виробником світу, але залишався 
«на другорядних ролях». Нові вимоги до 
керівників і населення цього об’єднання 
постали після розпаду СРСР і Варшав-
ського договору. Рішення у політичний 
сфері стосувалися максимального розши-

рення членства в ЄС (шкода, що внутрішні 
події в Україні завадили їй приєднатися до 
ЄС разом із Польщею та Болгарією), а от 
в економіці керівники Європейського Со-
юзу поставили перед усіма дуже амбіцій-
не завдання – повернути до Старого Світу 
всепланетне лідерство у науці, технологіях 
і рівні життя. 

Ці рішення ухвалювалися на початку 
переходу  США, Японії та Канади від інду-
стріального суспільства до нового, яке слід 
називати «суспільством знань», а не «інфор-
маційним» (в усі часи людський соціум про-
дукував інформацію і керувався нею). Про-
відні держави Європейського Союзу замис-
лилися над вибором власних цивілізаційних 
дороговказів. Провідні мислителі з Німеч-
чини, Франції, Великобританії та менших 
успішних держав, запропонували відмінну 
від американської стратегію індивідуальної і 
колективної діяльності, новий комплекс пер-
спективних цивілізаційних цінностей. 

Головна відмінність у громадянських по-
глядах європейців і американців на межі 
другого і третього тисячоліть полягала у 
протилежності спрямованості комплексу 
громадянських цінностей: середній аме-
риканець боровся за власний фінансовий 
успіх, середній європеєць переймався рів-
нем і безпекою життя, які могли бути лише 
наслідком колективної соціальної угоди, 
поєднаної з охороною довкілля (ця від-
мінність найчіткіше підкреслена у творах 
відомого соціолога Дж. Ріфкіна [3; 6]. Поза 
межами цієї статті лишається детальний 
аналіз того, як керівники США нагрома-
джували стратегічні помилки в оцінюванні 
розвитку подій після 2000-го року, втягнув-
шись урешті в спровоковану ними ж (при-
клад – твори Хантінгтона) «світову війну з 
тероризмом». 

Європейці ж поставили перед собою ціл-
ком мирне завдання – забезпечити свій роз-
виток у ХХІ столітті і, водночас, вилікувати 
і зберегти природне середовище. У рамках 
його розв’язання у країнах Скандинавії, у 
Німеччині, Нідерландах та деяких інших 
почала розвиватися «зелена економіка», 
швидко вдосконалювалися автомобілі, 
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зменшувалися витрати енергії на одиницю 
обсягу створених товарів тощо. Об’єднана 
Європа ставала дедалі привабливішою для 
громадян України, які сотнями тисяч ви-
рушили на її терени для праці, для забезпе-
чення себе і тих, кого вони вимушені були 
полишити удома. 

На нашу думку, протягом усіх років від-
новленої незалежності, в Україні зросло 
бажання «інтегруватися в Європу». Серед 
тих засобів, які доступні для досягнення 
цієї мети – удосконалення і підвищення 
ефективності національної системи осві-
ти. Вона у нас має чимало позитивних рис, 
проте загалом не надто відповідає європей-
ським стандартам. Окрім того, є певні від-
мінності між нашою і європейською страте-
гіями розвитку та модернізації освіти. 

Розглянемо детальніше головну рису 
сучасної європейської освітньої страте-
гії – намагання зберегти і підвищити рі-
вень освіти, забезпечити кожного молодого 
європейця достатньою за обсягом і змістом 
компетентністю (реалізаційними знання-
ми, вміннями і навичками), яка б гаранту-
вала його індивідуальні успіхи на ринку 
праці та світову якість створеної продукції 
чи наданих ним послуг. 

У важливості освіти для подальшого іс-
нування та економічних успіхів об’єднаної  
Європи нікого на її теренах переконувати 
не треба – це вже аксіома. Питання ста-
виться в іншій площині – як досягти мак-
симальних результатів за наявних і можли-
вих засобів і ресурсів? Саме так сформулю-
вали завдання своїх держав та урядів вищі 
керівники 15 країн — членів Європейського 
Союзу під час березневої наради 2000 року 
в Лісабоні – зусиллями науковців, освітян 
та фахівців всіх інших профілів забезпе-
чити для Європи економічні успіхи на ос-
нові «найбільш конкурентоздатних знань у 
світі» [5]. 

Зауважимо – ухваленню цього доленос-
ного рішення передували наукові пошуки 
учасників кількох інтернаціональних колек-
тивів, які змагалися між собою у віднайден-
ні найперспективнішого варіанту  розвитку 
країн-членів у ХХІ ст. Практично одностай-

но вони дійшли такого висновку: концент-
рувати інтелект і ресурси на прискореному 
розвитку високих і надвисоких технологій 
виробництва, а з часом повернути собі сві-
тове технологічне лідерство. Постанова, ух-
валена у Лісабоні, була названа «Лісабонсь-
ким проектом» і передбачала прискорений 
розвиток усього освітньо-наукового комп-
лексу Європейського Союзу. Європейці за-
провадили поняття «первинна освіта (Initial 
Education)», яка триває понад 20 років і є су-
купністю різноманітних засобів для надання 
цінних професій усій молоді; розмежували в 
економічних документах ЄС точні і гумані-
тарні науки (перші – Sciences, другі – Arts), 
сконцентрували наявні ресурси на переваж-
ному розвитку Sciences.   

У рішеннях керівництва ЄС зазначало-
ся, що виконання Лісабонського проекту 
можливе за умови спільних зусиль усіх єв-
ропейських країн водночас у трьох страте-
гічних напрямах удосконалення первинної 
освіти:

1) поліпшення її якості та ефективності;
2) лібералізація і розширення до теоре-

тичного максимуму доступу до первинної 
освіти;

3) відкритості систем освіти щодо ото-
чення і світу. 

Завдання підвищити якість освіти не ви-
падково стоїть на першому місці – ніхто не 
хоче марно витрачати 5–8 % валового наці-
онального продукту [5, 4] і зусилля 3–6 % 
активного населення (саме такий відсоток 
учителів і викладачів у розвинених кра-
їнах) [4,  219]. Це завдання передбачало 
розв’язання кількох вужчих проблем:

1) стимулювати вибір учнями і студен-
тами науково-технологічних профілів на-
вчання;

2) розвивати компетентності молоді, не-
обхідні для життя у суспільстві знань (ін-
формаційному суспільстві);

3) забезпечити їй доступ до всіх нових 
інформаційних технологій;

4) поліпшити навчання і підготовку пе-
дагогічних працівників;

5) забезпечити ефективніше викорис-
тання ресурсів. 
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Зрозуміло, що для точнішого стратегічно-
го планування шляхів розвитку національ-
ної освіти вищому керівництву і науковцям 
України слід уважно дослідити ті заходи, які 
Європейський Союз вважає надійним фун-
даментом забезпечення якості освіти. 

Особливо важливим ми вважаємо ак-
цент на природничо-математичну та 
інженерно-технологічну освіту, оскільки 
саме цю сферу знань європейці вважають 
критичним показником якості всієї освіти, 
всієї первинної підготовки. І вони мають 
рацію: суспільство знань спиратиметься на 
найвищі технології та вершинні досягнен-
ня фундаментальних наук. Саме на це, а не 
на класичну механіку, елементарну хімію, 
фізику чи основи металознавства. Час цих 
наукових знань лишився у віддаленому ін-
дустріальному минулому. 

Як же на практиці Європа здійснює на-
міри підвищити якість освіти розширенням 
залучення учнів і студентів до науково-
технологічних профілів навчання? Погля-
немо спершу на офіційні дані, що стосують-
ся початку виконання Лісабонського про-
екту. Виявляється, що ситуація у цій сфері 
була доволі невизначеною і надто різнома-
нітною. У таблиці 1 наведений розподіл за 
профілями підготовки у вищих навчальних 
закладах різних країн ЄС.

Таблиця 1 
Відсоток студентів, 

які вивчають точні науки (2000 рік) [5].
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Фінляндія 10,6 25,6 – *

Велика Британія 14,8 8,8 16,2

Ірландія 16,9 11,4 23,2

Продовження таблиці 1

Бельгія 9,2 11,8 9,7

Швеція 11,4 19,1 11,6

Австрія 11,6 14,0 7,1

Франція – – –

Данія 10,2 10,0 –

Німеччина 12,7 15,8 8,2

Іспанія 12,6 16,1 9,9

Італія 7,6 16,8 –

Португалія 9,4 17,9 6,3

Греція – – –

Люксембург 9,3 8,1 1,8

Примітка: * – брак даних. 

Тут стикаємося з певною несподіванкою:  
за короткий період 1990-х років Фінлян-
дія стала європейським і світовим лідером з 
фундаменталізації освіти. Керівники цієї 
країни не злякалися того, що мало не 40 % 
усіх її студентів почали вивчати точні на-
уки і високі технології. 

Варто нагадати: на початку 1990-х років 
Фінляндію спіткала глибока економічна 
криза. Розпад Радянського Союзу позба-
вив цю невелику країну величезного ринку, 
який задовольнявся не надто якісними то-
варами, виробництво яких не потребувало 
високих технологій.  Це не лише майже пе-
реполовинило валовий національний про-
дукт Фінляндії і знизило рівень життя на-
селення, але й змусило виходити на світові 
ринки з підвищеними вимогами і до техно-
логій, і до якості. 

У виборі стратегії розвитку своєї освіти 
Фінляндія відхилила пропозиції макси-
мально гуманітаризувати її та розширити 
підготовку правників і менеджерів. Було 
скорочено викладання історії, на ранній 
дитячий вік перенесено перше ознайом-
лення з друкованими текстами тощо. Нато-
мість розширено і поліпшено викладання 
точних наук і найновіших технологій. Се-
редня професійна освіта невисокої якості 
була досить швидко реформована у вищу, 
випускники якої набували глибокі наукові 
знання і вміння використовувати у роботі 
головні досягнення точних наук. 

Наслідок усіх цих змін для Фінляндії – 
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стрімкий розвиток виробництва у найновіт-
ніших сферах і перше місце у світі з темпів 
підвищення людського капіталу нації на 
основі використання високих технологій. 

Та приклад Фінляндії не є винятком 
(слід звернути увагу читачів на те, що за пе-
ріод 1989–2010 років іще більших успіхів 
досягла Ірландія). Значна частина інших 
країн ЄС також відзначається великою 
(15–19 %) кількістю студентів, які готу-
ються розвивати і використовувати най-
ефективніші технології ХХІ століття. Та ще 
важливіша та обставина, що, на відміну від 
України, де надто часто звучать промови 
про «надмірну кількість науковців та інже-
нерів» і пропонується прискорено готувати 
необмежену кількість адвокатів і менедже-
рів, у країнах ЄС застосовується стратегія 
збереження (і навіть розширення) саме 
природничо-математичних та інженерно-
технологічних галузей вищої освіти. 

Сучасний розподіл нашого студентства 
у закладах університетського рівня за про-
філями підготовки відповідає кращим єв-
ропейським зразкам – ми маємо приблизно 
11 % майбутніх науковців і близько 20 % –  
інженерів і технологів [1]. Ось тільки б збе-
регти і підвищити якість навчання, зокрема, 
не витрачати перші семестри на ліквідацію 
недоліків роботи школи… 

На жаль, ми не можемо сподіватися на 
позитивні зрушення в роботі середньої шко-
ли, оскільки керівництво міністерства осві-
ти і науки вважає, що навчатися і набувати 
досвід можна лише на власних помилках. 
Проте, доцільніше навчатися на чужих. На-
приклад, багато разів у десятках країн світу 
з різноманітних міркувань певні предмети 
переводили з обов’язкових у вибіркові і ска-
совували екзамени. Результат щоразу був 
один – профанація викладання, різке зни-
ження рівня знань випускників шкіл і погір-
шення діяльності всієї вищої освіти. Кожна 
країна виходила з такої кризи у свій спосіб. 
Більшість повертала обов’язковість вивчен-
ня і глибоко модернізувала зміст програм, 
інші (як США) просто скуповували за кор-
доном випускників шкіл і студентів із по-
трібними якостями та знаннями. 

То чи не краще нам відмовитися від по-
дальшого поглиблення кризи в при род ни-
чо-математичній освіті та обрати за при-
клад не американський, а фінський досвід? 

Про доцільність такого скеровування 
української освітньої політики свідчать 
останні світові події у сфері науки і під-
готовки кадрів для суспільства знань. На-
самперед зазначимо, що вже за перші роки 
виконання Лісабонського проекту країни 
Європейського Союзу випередили США за 
загальною кількістю значущих праць з точ-
них наук [2], проте, навіть у 2010 році трохи 
відставали від заокеанського конкурента за 
іншим показником – створенням так званої 
«якісної наукової продукції» (йдеться про 
публікації у провідних англомовних світо-
вих наукових часописах, на які одразу ж іде 
потік посилань інших авторів). Серед голо-
вних ускладнень для прискореної ліквіда-
ції цього відставання – потужна міграція 
молодих науковців з усіх континентів до 
США. За даними Національного фонду на-
уки цієї країни, від часу розпаду СРСР і до 
2003 року до США прибули майже 2 млн 
молодих науковців: найбільше – з Індії (515 
тис. осіб) і Китаю (326 тис. осіб). Наш вне-
сок в употужнення науки США – 45 тис. 
науковців. Це багато, але усе ж лише трети-
на обсягу еміграції з Великобританії і май-
же половина – з Німеччини. 

Другим важливим світовим фактором 
зміни «наукового пейзажу» є ставка ке-
рівників Китаю на надзвичайно швидке 
збільшення підготовки магістрів і кандида-
тів наук, здатних до використання чужих і 
створення власних надвисоких технологій. 
Уряд встановив такі високі рівні оплати 
для тих осіб китайського походження, хто 
добровільно повернувся до Китаю з нео-
ціненним «зарубіжним досвідом», що на-
прикінці першої декади нового тисячоліття 
додому стали повертатися дедалі більше 
китайських науковців та інженерів із США 
та багатьох інших держав світу. 

Наприкінці слід зауважити, що ЮНЕСКО і 
багато інших впливових міжнародних освіт-
ніх організацій концентрують свою увагу на 
розвитку точних наук і технологій. У 2008 р. 
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ЮНЕСКО провела загальносвітову конфе-
ренцію з теми «Стан наук», а 2010 року опри-
люднила цікаві результати у своєму довідни-
ку [7]. Із прикрістю зазначимо: Україна по-
ступово зникає зі світового наукового поля. 
Не випадково її майже не згадано у названій 
книзі, де знайшлося місце для виокремлення 
не тільки Південної Кореї чи Індії, а й Туреч-
чини та Південно-Африканської Республі-
ки. Причиною цього стала виразна неувага 

політичної та економічної еліти України до 
розвитку і модернізації національного секто-
ру наук і високих технологій упродовж усіх 
років відновленої незалежності. Незначні по-
зитивні зміни – створення стратегічних пла-
нів розвитку наук і технологій та часткове 
об’єднання промисловців і працівників для 
вдосконалення нанотехнологій – свідчать 
про те, що у майбутньому ситуація може все 
ж поліпшитися. 
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Резюме

• Розглянуто Лісабонський проект і європейську стратегію розвитку вищої освіти в 
умовах переходу до суспільства знань ХХІ століття. Європа (приклад — Фінляндія) об-
рала підвищення якості освіти і розширення використання точних наук як засіб розвитку 
людського капіталу націй. Україна з 1991 року йшла у протилежному напрямі, а тому не 
досягла успіхів. 

• Рассмотрен Лиссабонский проект и европейская стратегия развития высшего обра-
зования в условиях перехода к обществу знаний ХХІ века. Европа (пример — Финляндия) 
избрала повышение качества образования и расширение использования точных наук как 
средство развития человеческого капитала наций. Украина с 1991 года шла в противопо-
ложном направлении, а потому не добилась успехов. 

• The Lisbon project and the European strategy of development of higher education in the con-
ditions of transition to a knowledge society ХХІ of a century is considered. Europe (an example, 
Finland) has selected improvement of quality of formation and expansion of use of the sciences as 
means of development of the human capital of the nations. Ukraine since 1991 went in an opposite 
direction that is why has not reached successes.
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а межу двох тисячоліть при-
пала інтенсифікація проце-
су «відновлення історичної 
справедливості» – спроба 
Ки таю та Індії повернути 
собі те провідне місце у сві-

товій економіці, яке посідали обидві краї-
ни до початку «індустріальної революції». 
Дедалі частіше надходять повідомлення на 
кшталт «Китай випередив Японію за обся-
гом свого валового національного продук-
ту» (весна 2010 р.), «Обсяг експорту Ки-
таю до країн Європейського Союзу пере-
вищив відповідний показник США» та ін. 
За даними, які керівники Китаю спряму-
вали до ЮНЕСКО, країна 1999 року мала 
6,3 млн студентів у вищих навчальних за-
кладах, а у 2005–2006 нав чальному році – 
вже 23,4 млн [5]. Керівництво Китаю по-
чало думати також над тим, щоб поєднати 
це кількісне розширення із забезпеченням 
визнаної світом якості. За його дорученням 
китайські науковці з шанхайського уні-
верситету Jiao Tong дослідили становище 
у світі щодо оцінювання і порівняння 
університетів із метою вироблення власних 
підходів і методів. 

Як відомо, першим комерційно і науко-
во успішним проектом зі складання пере-
ліків кращих і гірших університетів був 
створений 1983 р. співробітниками амери-
канського часопису «US News and World 
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Однією з рис освітньої сфери по-
чатку ХХІ ст. є своєрідна мода 

на «університети світового 
класу» (приклад – публікації 

[2; 3; 6; 8–10] та ін.). 
На нашу думку, головними 

причинами цього явища стали 
освітні зміни в Китаї, основа

 яких –  успішне і тривале зрос-
тання економічного потенціалу, 

а також надміру некритичне 
запозичення дедалі більшою 

кількістю країн світу 
американських критеріїв 

визначення рейтингу універси-
тетів і якості вищої освіти. У цій 

статті сконцентруємося на тому, 
як саме відповідають німецькі 

науковці і професори на такі 
«виклики сучасності». 
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Report» рейтинг американських коледжів 
і університетів. Серед критеріїв оцінюван-
ня їхньої якості – висловлена експертами 
суб’єктивна оцінка репутації навчального 
закладу; кількісні дані про «якість» вступ-
ників та викладацьких кадрів, співвідно-
шення кількості студентів і викладачів, а 
також матеріальне забезпечення закладу.

На кілька років від американців відста-
ли англійці. Рейтинг ВНЗ Великобританії 
створюється у «Times» за американським 
взірцем, використовується «ваговий» ко-
ефіцієнт і враховуються вісім показників: 
характеристики вступників і викладачів, 
якість викладання, задоволеність студен-
тів, дослідницька діяльність, матеріальне 
забезпечення, якість випуску.

Цілком оригінально і пізніше за інших 
вчинили німці. У цій країні рейтингові 
оцінки розраховуються не для всього на-
вчального закладу, а окремо для різних спе-
ціальностей підготовки. Досить тактовним 
є ставлення до колективів закладів, оскіль-
ки аналогічні за місією ВНЗ поділяються 
лише на три групи: кращі, середні й гірші, а 
от у межах кожної групи заклади… впоряд-
ковуються за алфавітом.

Уряд Китаю найбільше переймався 
місцем своїх закладів у світовому рейтингу, 
а цих вимірів не робили ані у США, ані 
в інших країнах. Для складання такого 
рейтингу науковці з Шанхаю обрали лише 
ті показники, які мали кількісне значення 
і були присутні у світових базах даних 
та у публічних бібліотеках. Це змусило 
акцентувати результати досліджень у точ-
них науках, стимулювати винахідництво, 
участь у міжнародних конкурсах, обся-
ги фінансування тощо. Поза увагою ли-
шилися всі суб’єктивні висловлювання та 
оцінки, а також таке нечітке поняття, як 
«якість навчального процесу». Отримали 
значну перевагу університети англомовних 
держав і ті заклади, які публікували праці 
викладачів англійською мовою у світових 
високорейтингових наукових часописах. 

У ще більшому виграші опинилися 
заклади держав, у яких узагалі відсутні 
академії наук – адже у цьому разі 

університети виявляються єдиними твор-
цями наукової продукції. Як відомо, у групі 
цих країн не присутні не тільки Росія та 
Україна, але й Німеччина. Наслідок цього, 
з точки зору «шанхайського» рейтингу 
уні верситетів світового класу, такий: у 
2004 ро ці університетів України не було 
серед 500 найкращих, у цій групі Росія 
мала лише 2 уні верситети, а Німеччина – 
43 (щоправда – жодного з 20 найкращих, 
де домінували США). Враховуючи заклади 
Тайваню і Гонконгу, Китай мав у списку 
2004 року 16 уні верситетів (майже всі – в 
його кінці) [1].

Ці висновки стали підставою для рі-
шення керівництва Китаю сконцентрувати 
людські і фінансові ресурси у Пекіні, Шан-
хаї та кількох найбільших університетах 
із метою максимально інтенсифікувати 
фундаментально-наукові дослідження і 
друкувати їх результати англійською мо-
вою. Наслідок виявився позитивним: у пе-
реліку ARWU 2011 року список «500 кра-
щих» містив уже 34 китайських універси-
тети, а три з них уміщені в переліку-200.

Німців доволі неприємно вразив той 
факт, що «шанхайський рейтинг» ARWU 
не виділив у групі 50 кращих жодного 
університету Німеччини, а найкращим серед 
континентально-європейських виявився 
Цюріхський університет. Це спонукало 
ЗМІ країни звернути увагу на тему «уні-
верситети світового класу» і, врешті, 
змусило німецьких науковців згадати 
про винайдення їхніми дідами-прадідами 
моделі «дослідницького університету», яка 
тривалий час була взірцем для всієї планети. 
Завдання перед науковцями постало склад-
не – шукати відповідь на запитання про те, 
чи варто оцінювати свою вищу школу за 
нормами США і Китаю.

Відомим є той факт, що від 1810 року 
вища школа Німеччини орієнтувалася, 
насам перед, на гумбольдтівські ідеали 
ака деміч  ної свободи і поєднання на-
вчального процесу з високоякісними 
нау ковими дослідженнями, вважаючи 
ідеалом «дослідницькі універ ситети». Такі 
університети є можливими тіль ки за танде-
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му «талановитий професор – здібний і вмо-
тивований студент». Такі студенти здобули 
тривалу підготовку у спеціалізованих закла-
дах – гімназіях, ліцеях чи їхніх аналогах — і 
були фактично продуктом відбору системи 
середньої освіти. 

Ця модель елітарної вищої універси-
тетської освіти почала швидко втрачати 
придатність від другої половини ХХ ст., 
коли дедалі більший відсоток молоді став 
отримувати атестати про повну середню 
освіту і шукати можливість продовжу-
вати навчання у вищій школі. Утворені 
нові університети прийняли більшість із 
цього потоку, але, вочевидь, не були спро-
можні забезпечити ту якість, що була ха-
рактерна для дослідницьких університе-
тів. Вища освіта стала масовою не тільки 
у США чи інших англомовних державах, 
але й у Німеччині. 

Зі США, які в ХХ ст. стали світовим «ін-
новаційним центром», почала швидко по-
ширюватися тенденція орієнтації «масового 
студента» не на високоінтелектуальну діяль-
ність, а на виконання практичних функцій у 
високотехнологічних виробничих і сервісних 
закладах. Вища освіта стала триступеневою 
з дипломами нижчого, середнього і вищого 
рівня (рівні 4-й, 5-й і 6-й МСКО-97).

У Німеччині фактично звичним був ли-
ше 6-й рівень – дуже добре підготовле ного 
професіонала, спроможного до са мо  стійної 
творчої діяльності. Тому участь у Болон-
ському процесі – зокрема зобов’язання 
впровадити 5-й і 6-й рівні та незвичні дипло-
ми бакалавра й магістра – викликала три-
валі суперечки серед наукових та освітніх 
кіл з активною участю спілок роботодавців. 
Додалися ще й складні вимоги майбутнього 
суспільства до тих кадрів, які будуть спро-
можні його побудувати та успішно діяти в 
умовах дедалі інтенсивнішої глобалізації та 
міждержавної конкуренції. 

Нижче ми висвітлимо не увесь перебіг 
щойно згаданих дискусій, а лише головні 
наукові висновки з них, важливі й для су-
часної української вищої школи. 

Насамперед, використовуючи зарубіжні 
джерела ([4; 7] та ін.), наведемо дані щодо 

спрямування дипломованих осіб після за-
вершення програми бакалаврської підго-
товки (табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл бакалаврів за різ-
ними видами діяльності після одержання 
ступеня МСКО-5

Країна Робота, 
%

Робота+
навчання

Подальше 
навчання, 
%

Ірландія 46,0 46,0

Велика Британія 46,0 6,7 34,5

Італія 33,8 11,1 40,6

Данія 8,2 91,8

Франція 15,6 74,4

Німеччина 4,4 95,0

Відмінності між континентальною і ан-
гломовною вищою освітою дуже суттєві: у 
Німеччині бакалаврів просто не чекають на 
ринку праці, вважаючи їхню підготовку не-
достатньою для успішної діяльності, а от в 
Ірландії і Великобританії бакалаври без про-
блем розпочинають трудове життя, не на-
магаючись попередньо стати магістрами чи 
спеціалістами. Це можна пояснити багатьма 
факторами, зокрема, високою профілізаці-
єю старшої середньої школи в англомовних 
країнах (саме це дає змогу досить швидко 
надати у ВНЗ курси фахових дисциплін) 
та значною економією часу в аспекті іно-
земних мов (не потрібно вдосконалювати 
англійську мову в ліцеях та ВНЗ). 

Учасників дискусії неприємно вражає та 
обставина, що застосуванням дипломів ба-
калавра і магістра до континентальної Єв-
ропи намагаються перенести «американські 
цінності», перетворивши весь навчальний 
процес на суцільний продаж «освітньої по-
слуги». Замість формування ширших уяв-
лень і спроможності до самостійного мис-
лення планується одразу ж готувати молоду 
людину до конкретних вимог роботодавця. 
Водночас, через пропозицію створення рин-
кових рейтингів ВНЗ, прихильники «мар-
кетизації» всієї вищої освіти намагаються 
втягнути заклади в поп-конкуренцію, у ме-
жах якої неминучою буде ескалація бажан-
ня керівників і колективів вищих шкіл від-
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значитися не якістю діяльності та суспіль-
ною корисністю, а маркетинговим блиском 
і ринковою привабливістю. 

Помірковані німецькі аналітики є при-
хильниками того, що не варто відмовлятися 
від тривалої історії і традицій європейської 
класичної університетсько-академічної ви-
щої освіти й цілковито скеровувати місію і 
засоби вищої школи на задоволення потреб 
«ринку» (який слід розуміти у найширшо-
му сенсі). Світова практика останніх декад 
свідчить про те, що умови на цьому «рин-
ку» залежать від надто великої кількості 
чинників найрізноманітнішої природи. 
Тому цілковито неправильними є ті про-
гнози і передбачення, які проголошуються 
«точними, математизованими і науково об-
ґрунтованими». Їхні автори – у цьому немає 
жодних сумнівів – використовують переві-
рені рівняння під час обчислення кінцевих 
результатів. Біда у тому, що у план вклада-
ються характеристики не усіх можливих, а 
тільки окремих чинників впливу. На реаль-
ному світовому ринку швидко виникають і 
починають діяти нові чинники, які цілко-
вито змінюють дійсність і знецінюють ма-
тематично досконалі обчислення. 

Тут доцільно згадати нову книгу німець-
кого соціолога Ріхарда Мюнха з назвою 
«Глобальні еліти, локальні авторитети» 
[11]. Він виступає проти того, щоб у його 
Вітчизні і навіть на теренах усієї Європи 
характер і спрямування змін в освіті на 
100 % визначалися запозиченими у США 
чи інших адептів «вільного ринку» еконо-
мічними критеріями і сумнозвісними тео-
ріями «людського капіталу». 

У «глобальній еліті» він бачить прихиль-
ників скерування глобалізації на цілковиту 
свободу від національно-державних впливів, 
у «локальній еліті» – подібних до себе «наці-
оналістів» і поміркованих консерваторів. На 
теренах Німеччини та інших західноєвро-
пейських держав розгорнулося змагання за 
вплив на вищу освіту цих двох «еліт». При-
хильники поглядів Р. Мюнха зазначають, що 
нині бере гору «перша еліта», отже «все ви-
рішує» транснаціональна коаліція менедже-
рів, консультантів із питань господарської 

діяльності підприємства, аналітиків, ауди-
торів, керівників найрізноманітніших під-
приємницьких структур, які видають себе 
за поборників вільного ринку й демократії, 
і є особливою транснаціональною елітою, а 
фактично «глобальним науково-технічним 
урядом експертів». У цій перспективі роль 
фундаментальних досліджень визначається 
з огляду на їхню користь для економічної 
модернізації «базованої на науці економіці», 
а наукове знання розглядається як еконо-
мічний ресурс. У такому разі державна полі-
тика в галузі освіти й науки значною мірою 
повинна орієнтуватися лише на створення 
та регулювання ринків освіти й наукових 
досліджень, де в результаті постійної конку-
рентної боротьби будь-який попит і відпо-
відна йому пропозиція самі собою знайдуть 
своє місце й приведуть до розквіту системи 
освіти й зростання наукового знання на бла-
го суспільства [4, 41].

Р. Мюнх та інші науковці наголошують, 
що вже розпочався процес поступової транс-
формації дослідницьких університетів у за-
клади «підприємницькі». Нівелюється на-
укове реноме і втрачають свої індивідуальні 
особливості професори університетів, адже 
вони просто зобов’язані в нових умовах ви-
конувати незвичну для себе роль торгівель-
них агентів. Ректори змушені стати мене-
джерами виразно комерційних підприємств, 
а Вчені ради – у кращому разі – виконують 
функції наглядацьких органів при звичай-
нісіньких фірмах. Університет з багатою 
історією у цьому разі неминуче перетворю-
ється у недолугий гібрид, не спроможний до 
успішного виконання своєї традиційної мі-
сії та до великих досягнень на швидкозмін-
ному «вільному ринку освітніх послуг». 

Зміна місії університету та перетворен-
ня його на торгівельне агентство цілковито 
трансформує і весь комплекс критеріїв, які 
століттями пов’язувалися з поняттям «гар-
ний університет». Не може бути й мови про 
свободу вибору тематики наукових дослі-
джень і виділення коштів на ті справи, які 
не гарантують достатньо високого відсотка 
прибутків за короткі терміни. «Підприєм-
ницькій університет» змушений рекламува-
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ти себе «за всіма азимутами» і розшукувати 
багатих спонсорів. Неминучим є уведення 
якомога вищої плати за навчання, розши-
рення маркетингової активності на зарубіж-
них теренах, залучення студентів-іноземців 
у якнайбільшій кількості і без контролю їх-
ньої навченості та здібностей тощо.

Особливо цікавим і багатим на висно-
вки для освітян не тільки Німеччини, а й 
України, виявився соціально-економічний 
аналіз Р. Мюнха, скерований на виявлен-
ня глибинних підстав видатної успішнос-
ті Гарвардського університету. У світових 
рейтингах від самого початку їхньої появи 
і донині цей університет північного сходу 
США посідає перше місце за сукупністю 
всіх важливих показників (щоправда, він 
не претендує на лідерство в інженерії та 
кількох інших спеціалізованих царинах). 
Р. Мюнх зазначає, що багаторічна політика 
цього університету, скерована саме на рин-
кову успішність, привела до акумуляції у 
ньому не тільки символічного капіталу (там 
студенти готові платити за рік бакалавр-
ської програми до 50 тис. доларів – утри-
чі дорожче, аніж у переважній більшості 
інших відомих американських універси-
тетських коледжів), а й реального (лише 
у нерухомість цей університет нещодавно 
успішно вклав майже 40 млрд доларів). 

Гарвардський університет став просто 
ду же успішним трендом, де керівництво і 
викладачі аж ніяк не вважають своїм голо-
вним обов’язком зробити навчальний про-
цес «утричі кращим» і надати випускникам 
«утричі більше знань».  Р. Мюнх наголошує 
на тому, що отримання гарвардського ди-
плому подібне до придбання неймовірно 
дорогого автомобіля, який виготовляється 
в мікроскопічних серіях. Це яскрава ознака 
престижу та індивідуального успіху, тому 
гарвардський диплом так часто щастить кон-
вертувати у реальний фінансовий успіх – 
прискорену кар’єру та вищі заробітки. 

Звідки ж одержує Гарвард свої мільяр-
ди? Р. Мюнх говорить про індивідуальні по-
жертви і кошти на діяльність медичних до-
слідницьких підрозділів. Доповнимо його 
іншим варіантом висловлювання: завдяки 

особливостям американського законодав-
ства таке меценатство нерідко виявляєть-
ся доволі цивілізованим і вдалим засобом 
«відмивання доларів». Будь-який таємний 
«великий мільйонер» скеруванням у Гар-
вардський університет тих сум, які він для 
уникнення тюрми мусив би сплатити по-
датковим установам, узагалі звільняється 
від податків. І не тільки позбувається мож-
ливих неприємностей, а ще й стає суспіль-
ною знаменитістю. Якщо сума гігантська, 
керівництво Гарварду віднаходить кафедру 
чи інший підрозділ (якщо дуже треба – то 
просто створює їх), якій надається почесна 
назва – ім’я і прізвище доброчинника. 

До міркувань Р. Мюнха слід додати ще 
один важливий факт: у США відсутня спеці-
алізована на наукових дослідженнях академія 
наук, а тому всі фундаментальні дослідження 
здійснюються в університетах. Ефективність 
пошуків залежить більше від унікальних зді-
бностей окремих осіб, аніж від обсягу коштів, 
які на них збираються витратити. Тому від-
повідні служби Гарвардського університету 
«сканують» все світове «наукове поле», нама-
гаючись випередити усіх у своєчасності вияв-
лення молодого майбутнього Нобелівського 
лауреата та, не шкодуючи ніяких коштів, за-
просити його до себе. Цей заклад випереджає 
усі інші за якістю науковців-дослідників, а не 
за якістю навчального процесу. Його пере-
вага зберігатиметься і в майбутньому, якщо 
фінансові ресурси даватимуть змогу і надалі 
акумулювати у себе велику кількість найкра-
щих науковців світу. 

З усього зазначеного випливає дово-
лі чіткий висновок, який Р. Мюнх та інші 
німецькі науковці намагаються донести 
до освітніх адміністраторів і політиків: не 
варто поширювати на терени Німеччини 
ту унікальну і дуже пристосовану до аме-
риканських умов практику, яка суперечить 
і законодавству (у Німеччині доброчинник 
звільняється не від 100, а від… 10 % по-
датку) і реальним характеристикам всього 
освітньо-наукового комплексу держави. 

У Німеччині дослідницькі університети 
виконують приблизно половину наукових і 
технологічних пошуків, а другу половину – 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201292

кілька спеціалізованих наукових об’єднань, 
які можна назвати «міні-академіями на-
ук». Спеціальні дослідження виявили: ці 
об’єднання часто мають найвищу у світі 
ефективність використання фінансів та 
інших ресурсів для накопичення наукових 
знань і перетворення їх на патенти і вироб-
ничі технології. 

Можливо, не слід шукати щось «оголо-
шене ідеальним», маючи доволі успішний 
освітньо-науковий комплекс. Р. Мюнх нага-
дує усім співгромадянам про те, що Гарвард 
та інші американські університети світово-

го рівня уже багато десятків років форму-
ють свою науково-дослідницьку еліту че-
рез залучення іноземців на старші курси та 
до аспірантури, через пряме рекрутування 
викладачів із Європи, Росії, Індії та інших 
країн. США й досі не мають вагомих аргу-
ментів, які б свідчили про рекордну світо-
ву якість вищої освіти у цій країні. Тому 
немає потреби бездумно «маркетизувати» 
всю вищу освіту і порушувати нормальний 
ритм її поступового узгодження зі змінами 
технологій та інноваціями на власному і 
світовому ринках праці. 
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Резюме

• Досліджено спробу перенесення до Німеччини американського досвіду створення й під-
тримки діяльності університетів світового класу. Німецькі вчені довели майже цілковиту 
непридатність цього досвіду для умов своєї країни й помилковість ідеї перетворення до-
слідницьких університетів на підприємницькі заклади.

• Исследована попытка переноса в Германию американского опыта создания и поддер-
жания деятельности университетов мирового класса. Немецкие ученые доказали почти 
полную непригодность этого опыта для условий своей страны и ошибочность идеи превра-
щения исследовательских университетов в предпринимательские заведения. 

• Attempt of carrying into Germany the American experience of creation and maintenance of 
world class universities activity is investigated. German scientists have proved almost full unfitness 
of this experience and an inaccuracy of idea of transformation of the research universities in 
enterprise institutions. 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 12012 93

сторІнкА моЛодоГо нАуковЦЯ

инкові та демократичні ре-
форми спричинили низку 
нових експектацій україн-
ської молоді. Найактивніші 
юнаки та дівчата мріють про 
багатство й успіх, творчу са-

мореалізацію і свободу, які забезпечують 
ринково-демократичні виміри сучасного 
життя. Молода людина замислюється про 
«ліфти» (Р. Дарендорф, П. Сорокін), які 
могли б вивезти її на верхні поверхи сус-
пільної ієрархії. Дослідження керівника 
Центру молодіжної політики Державного  
інституту розвитку сім’ї та молоді О. Яро-
шенка показують, що  нині для молоді  
центральною є проблема доступності до 
можливостей  життєвих змін за допомо-
гою так званих соціальних «ліфтів» верти-
кальної мобільності, найефективнішими 
серед яких є «родина», «освіта», «політи-
ка» (участь у різноманітних професійних, 
економічних, політичних організаціях та 
об’єднаннях) тощо. 

Більшість молодих людей переконані, 
що реальні умови для самореалізації їм 
може забезпечити, насамперед, заможна 
родина. Водночас, практично кожен з опи-
таних підкреслює роль освіти, здобуття 
професії, без яких батьки навряд чи дові-
рять своїй дитині керівництво власним біз-
несом. Ще вищі надії пов’язують зі здобут-
тям належної освіти  вихідці із середніх і 
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Залишаючись тотожною 
сама собі як особлива соціально-

демографічна група (під впливом 
тих змін, які відбуваються 

в суспільстві), молодь змінює свої 
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бідних сімей. Отже, освіта постає як основ-
ний «ліфт», «увійшовши» до якого можна 
«прорватися нагору». Характерним є і те, 
що  освіта  сприймається більшою части-
ною молоді як можливість розвитку  «себе 
й для себе», але не як спосіб самореалізації 
в ній [7, 120]. Цінність навчання, духовно-
го зростання, освіти і творчості посідають 
провідне місце у свідомості лише незначної 
частки молоді.

До особливо тривожних тенденцій на-
лежать падіння престижу загальної та 
професійно-технічної освіти; збільшення 
кількості молоді, що починає трудову ді-
яльність із низьким рівнем освіти і не має 
бажання продовжувати навчання; орієн-
тація багатьох ланок освіти на «потокове» 
відтворення робітників, службовців і спеці-
алістів без урахування вимог споживачів.

Освітній потенціал молоді не реалізу-
ється належною мірою також через невід-
повідність між системою освіти і потреба-
ми ринку праці. Спостерігається тенденція 
до зниження якості освіти через низьку 
соціальну престижність педагогічної про-
фесії, критичну застарілість матеріально-
технічної бази закладів освіти всіх рівнів та 
недостатні темпи її модернізації.

Як вважають фахівці, це відбувається 
тому, що в Україні і далі зростає нерівність 
можливостей різних верств населення, що 
виявляється, наприклад, у відсутності до-
ступу до якісного навчання, дозвілля, робо-
ти. Це – зовнішні впливи, які відчуває на 
собі молодь.

«Перебудовчі» процеси, хвиля гумані-
тарного сплеску з поверненням до націо-
нальних джерел, традицій, перспективи по-
будови громадянського суспільства захо-
пили всю українську молодь. Знайомство 
зі світовою філософською думкою, зару-
біжним способом життя, його цінностями, 
що відкривалися з «перебудовою», вплив 
західних демократичних ідей на громад-
ську свідомість спричинили неоднозначні 
процеси в суспільстві. На різних рівнях 
розвитку молоді люди щось сприймають 
механічно, цілком, без осмислення, щось 
вибірково, щось заперечують через незнан-

ня чи, навпаки, свідомо, зі своєї позиції та 
поінформованості. Але для більшості мо-
лоді цінність традиційних ідеалів, автори-
тетів була порушена. Триває процес пошу-
ку нових. Часто повернення до народних 
традицій відбувається просто як данина 
часу, без усвідомлення їхього глибинного 
смислу та значення [9]. 

За даними дослідження, виконаного за 
підтримки Українського інституту соціаль-
них досліджень, у сучасної молоді перші 
місця в ієрархії найважливіших життєвих 
цінностей посіли такі: «бути здоровим», 
«здобути пристойну освіту та професію» та 
«гарні стосунки з сім’єю». Ставлення мо-
лодого покоління до традиційної системи 
цінностей суттєво залежить від стосунків із 
носіями цих цінностей – представниками 
старшого покоління, зокрема з найближчи-
ми з них – батьками [1]. Але, водночас, ці 
стосунки розгортаються як конфліктні.

Конфлікт «батьків і дітей» доволі часто 
визначає відносини між поколіннями: «бу-
ває, я їх не розумію, а буває –  вони мене». 
На запитання «Чи існують непорозуміння 
між Вами і Вашими батьками?» більше по-
ловини респондентів відповіли ствердно. 
Однакові частини опитаних (чверть) вва-
жають, що батьки їх не розуміють, а вони, 
своєю чергою, не розуміють батьків. Серед 
найважливіших причин таких конфліктів 
опитані зазначали «непорозуміння через 
дрібниці, які нагромаджуються і породжу-
ють проблему: вони не розуміють мене, а 
я теж не хочу їх розуміти», «суперечності 
в характері батька – занадто вимогливий 
до когось і зовсім не вимогливий до себе», 
«батько погано мене знає, тому не завжди 
може об’єктивно оцінити мої вчинки», 
«у нас із батьками різні погляди на жит-
тя та різні ціннісні орієнтири». Показо-
вою є думка респондента, який вважає, що 
«у цьому світі найголовніше, щоб людину 
сприймали такою, яка вона є, і щоб її лю-
били та поважали не тільки через гроші, а 
й за її вчинки, її характер та ставлення до 
людей» [1]. 

За результатами загальноєвропейського 
дослідження «Ціннісні орієнтації населен-
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ня», що проводилося в Україні Центром 
«Соціальний моніторинг» та УІСД у грудні 
1999 р., виявлено, що  майже 60 % молодого 
покоління України віддає перевагу свободі 
особистості перед принципом соціальної 
рівності, який підтримують лише чверть 
опитаних. Це свідчить про зміну ціннісних 
орієнтацій нового покоління порівняно з 
особами середнього та похилого віку, які 
більшою мірою підтримують принцип рів-
ності та менше схильні підтримувати сво-
боду особистості. Серед найважливіших 
проблем сучасного українського суспіль-
ства, на думку молоді, окрім економічних 
реформ, є можливість народу впливати на 
ухвалення урядом важливих рішень і рух 
до гуманного суспільства, у якому цінуєть-
ся особистість. Всі ці позиції залишаються 
актуальними і для молодіжного середови-
ща 2011 року.

Специфічним виявом молодіжного се-
редовища можна вважати участь молоді у 
процесі праці. Усім країнам, які пережива-
ють період трансформації, властива жор-
стка конкуренція на ринку праці. Нелег-
ко за таких умов саме молоді: без високої 
кваліфікації та досвіду трудової діяльності 
конкурувати з тими, хто їх має (а це пере-
важно громадяни віком від 28 до 55 років), 
доволі складно, а часом і неможливо.

Для сприяння зайнятості молоді, проф-
орієнтаційної роботи серед молоді та під-
тримки молодіжних підприємницьких  
ініціатив у регіонах України діє 101 моло-
діжний центр праці, з них: 21 обласний, 21 
районний, 14 міських та 45 студентських 
секторів працевлаштування у ВНЗ.

На виконання Державної цільової со-
ціальної програми «Молодь України» 
на 2009—2015 роки вживаються заходи, 
спрямовані на створення умов для ін-
телектуального самовдосконалення мо-
лоді, творчого розвитку особистості. У 
2010 ро ці лауреатами премії Кабінету 
Міністрів України за особливі досягнен-
ня молоді у розбудові України стали 60 
осіб із 21 регіону.

Забезпечується підтримка  творчих  іні-
ціатив молоді присудженням  грантів Пре-

зидента України для реалізації найбільш 
соціально значущих проектів, розробле-
них молоддю, у соціальній та гуманітар-
ній сфері. На 2010 рік було призначено 44 
гранти [5].

Робота посідає важливе місце в системі 
ціннісних орієнтацій молоді. Але для мо-
лоді важливішими стають такі ознаки, як 
висока оплата праці, цікава робота, можли-
вість чогось досягти, а також можливість 
виявляти ініціативу. У поглядах на важ-
ливі аспекти роботи виявляється й більш 
прагматичний підхід молодих людей: прі-
оритетними стають зручні години роботи, 
тривала відпустка, відповідність здібнос-
тям. Молодь більш толерантно порівняно 
зі старшими ставиться до того, що працю-
вати не обов’язково, якщо людина не хоче. 
Водночас, молодь вважає справедливим 
диференційований підхід до оплати праці, 
коли та сама робота, але виконана швидше, 
ефективніше та надійніше, має вище опла-
чуватися [9].

Державним інститутом розвитку сім’ї 
та молоді у щорічній державній доповіді 
«Молодь України на ринку праці» зазна-
чено, що, хоча проблеми становища моло-
ді на ринку праці значною мірою торка-
ються менш економічно розвинених кра-
їн, проте актуальними вони є і для країн 
із потужною економікою. Так, з 1999 по 
2005 роки в країнах Європейського Сою-
зу (ЄС – 27) частка економічно неактив-
них осіб серед населення віком від 15 до 
64 років скоротилася з 31,6 % до 29,8 %, 
проте серед 15–24-річних у 2005 р. вона 
становила серед чоловіків – 51,5 %, а се-
ред жінок – 58,5 % [6]. 

Залишається високим рівень економіч-
ної неактивності молоді. Наприклад, про-
тягом 2000–2006 років її рівень серед мо-
лоді віком 25–29 років збільшився на 3,3 %, 
30–34 років – на 3,2 %. Найвищий рівень 
економічно неактивних спостерігається се-
ред молоді 15–24 років, для цієї категорії 
молоді переважною причиною неучасті в 
ринку праці є навчання.

Дослідження «Становище студентської 
молоді України», здійснене у 2008 р., під-
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твердило існування проблеми працевла-
штування як найголовнішої для студент-
ства та молоді загалом [8, 63].  

Загальновизнаним формоутворюваль-
ним елементом молодіжного середовища 
є молодіжна субкультура. Молодіжна суб-
культура загалом, а особливо у зв’язку з 
радикальними змінами в суспільстві, стає 
формою соціальної адаптації, своєрідним 
буфером між традиційною культурою, за-
гальновизнаними цінностями та елемен-
тами «опору» щодо «старого» соціально-
культурного устрою і панівної системи мо-
лодіжної культури. 

Кожна молодіжна субкультура характе-
ризується, насамперед, специфічною нор-
мотворчістю, протиставленням своїх норм 
і цінностей зовнішнім, набуваючи певних 
рис «мікросуспільства», у якому трансфор-
муються традиційні погляди і формуєть-
ся свій «образ світу» і спосіб буття в ньо-
му особистості. Англійський соціолог М. 
Брейк виокремлює такі субкультурні типи 
молоді, як «нормальна» молодь, делінк-
вентна молодь, культурні бунтарі, політич-
но активна молодь. 

Молодіжна субкультура в Україні не 
схильна до жорсткої деформалізації і скла-
дання ізольованих неформалітетів, не ви-
різняється різкою опозиційністю і зрідка 
набуває рис контркультури, такої активної 
на Заході. Від 80-х років ХХ ст. найбільш 
активно формувалися рухи рокерів, мета-
лістів, байкерів, а потім релігійно-культові 
та східно-спортивні, часто ініційовані заці-
кавленими в них дорослими з бізнесового 
або кримінального середовища. Тому зага-
лом українські субкультури малодиферен-
ційовані, нетривкі і не посідають суттєвого 
місця в культурному житті.

На задоволення культурних потреб мо-
лоді впливають соціально-економічні фак-
тори: соціальний статус молодих людей та 
їхніх батьків, середній прибуток у родині, 
майно (власність), наявність вільного часу. 
Матеріальне становище у різні способи 
відбивається на задоволенні культурних 
потреб –  у безпосередній актуальній фор-
мі, коли певні соціальні групи молоді вже 

володіють предметами та способами опа-
нування культури, і в опосередкованій по-
тенційній, коли вони лише володіють ре-
альною можливістю придбати ці предмети 
й засоби [2]. 

До  особливостей молодіжного дозвілля 
належить своєрідність середовища. Бать-
ківське середовище, зазвичай, не є пріори-
тетним центром дозвілля молоді.  Пере-
важна більшість молодих людей воліють 
перебувати у вільний час поза домівкою, 
у товаристві однолітків. Коли йдеться про 
розв’язання серйозних життєвих проблем, 
молоді люди охоче приймають поради 
батьків, але в сфері специфічних інтересів, 
тобто у виборі форм дозвілля, друзів, книг, 
одягу вони самостійні. 

За даними соціологічних досліджень, 
найчастіше предметом обговорення в мо-
лодіжному середовищі є музика (56 % 
опитаних віком 15–22 роки зазначили, що 
«часто» й «дуже часто» обговорюють пи-
тання музики), спорт (41 %) і проблеми 
організації відпочинку (59 %). За акту-
альністю для української молоді названі 
проблеми поступаються лише заробітку 
грошей («дуже часто» й «часто» їх обгово-
рюють 71 % респондентів) і проблемам, що 
пов’язані з одягом, зовнішністю та модою 
(67 %). Слід зауважити, що такі значущі 
для структурування духовного світу осо-
бистості чинники, як національна культу-
ра, світові культура й мистецтво, релігія, не 
посідають високого щаблю в ієрархії акту-
альних для молоді проблем. «Дуже часто» 
й «часто» їх обговорюють відповідно 13, 
25 та 16 % опитаних. Інтерес до національ-
них відносин збільшується зі зростанням 
освітнього рівня (від 9 % молоді з незакін-
ченою середньою освітою до 17 % тих, хто 
має або здобуває вищу освіту). За регіо-
нальним розподілом частіше обговорюють 
національні проблеми молоді мешканці 
Південно-3ахідного, Південного регіонів 
(відповідно 21 та 20 %), найменш актуаль-
ними вони є в Центрально-Західному ре-
гіоні (5 %). Наймолодші українці активно 
обговорюють питання музики (74 % 15–17-
річних – «часто» й «дуже часто»), з віком 
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інтерес до музики дещо згасає (53 % серед 
21–22-річних) [9].

Ринкові відносини у сфері культури 
обернулися великими негативними наслід-
ками для молоді. Неймовірно зменшилася 
кількість джерел, за допомогою яких забез-
печується передання культурних цінностей 
молодим людям. Різко скоротилася сфера 
професійної та аматорської творчості, зо-
крема сотні тисяч гуртків художньої самоді-
яльності, прикладного мистецтва, а, водно-
час, –  і самі духовні цінності.

Якщо проаналізувати систему пріори-
тетів цінностей молоді, то виявляється, 
що інтелектуальні форми дозвілля посіда-
ють лише третє місце, а перше –  пасивні 
форми. Лише 5,6 % загальної кількості 
опитаних серед занять, якими найчастіше 
молодь заповнює своє дозвілля, назвали 
«відвідування музею», 10,9 % – «сходити 
в театр, на балет, в оперу». Це може бути 
зумовлено тим, що дуже високі ціни на 
квитки до театрів зробили їх недоступни-
ми для більшості молодих людей. І зараз 
практично єдиним каналом, який забезпе-
чує широкий доступ абсолютної більшості 
молоді до художніх цінностей вітчизняної 
та світової культури, стало телебачення і 
частково магнітофон. 

Технікою захоплюється порівняно мало 
молоді. Більшу цінність для неї являє мож-
ливість спілкування з друзями. Такі ціннос-
ті, як спілкування, контакти, порозуміння з 
людьми протягом останніх років залиша-
ються незмінними [9]. 

Однією з найважливіших цінностей у 
молодіжному середовищі є мода. Мода – 
це не тільки однакові джинси та кросівки, 
куртки та зачіски. Це ще й однакові сма-
ки, запити, жарти і дотепи, спрямованість, 
напрям думок, вчинки. Проте, мода не є 
чимось даним назавжди. Вона виникає, 
вмирає, змінюється. Масова мода і в одязі, 
і у вчинках, і в думках здатна деформувати 
особистість і зовнішньо, і внутрішньо, під-
корити її собі. 

На запитання «Як Ви вважаєте, на що 
нині існує мода?» молоді люди поставили 
на перші місця вживання алкоголю, палін-

ня цигарок, досвід вживання наркотиків. 
Серед модних явищ респондентами було 
відзначено також татуювання. Частина 
знаків татуювання, які застосовуються 
в молодіжному середовищі, має прямий 
зв’язок із субкультурою «зони», інші ко-
піюють зразки татуювань військовослуж-
бовців спецпідрозділів США або орієнто-
вані на кіногероїв певного ґатунку, ще час-
тина – сягає корінням у містику (містичні 
культи). 

Більше половини опитаних відзначи-
ло існування моди на читання художньої 
літератури. Вочевидь, це можна пояснити 
великою кількістю детективних та роз-
важальних романів відомих та доволі по-
пулярних серед молоді письменників, та-
ких, як О. Робська, С. Мінаєв та ін. Мода 
на «сексуальний досвід» також є популяр-
ною серед більшості опитаних. Половина 
респондентів визнала існування моди на 
заняття спортом. Можливо, це є резуль-
татом трансляцій по ТБ великої кількості 
передач про змагання з популярних видів 
спорту та життя видатних спортсменів, які 
користуються авторитетом у молодіжному 
середовищі. 

Для чверті молодих людей існує мода 
на «крутий» одяг та відвідування дискотек 
і нічних клубів (відповіді на запитання не 
виявили суттєвих розбіжностей за стат-
тю) [1]. 

Ознакою нашого часу є також пасивні 
форми дозвілля, які мають інформаційно-
розважальну спрямованість. Телевізор вдо-
ма і компанія друзів  поза домом поглинають 
майже весь вільний час молодих людей. До 
таких пасивних форм останнім часом до-
далося захоплення молоді комп’ютерними 
іграми. 

За всієї масштабності зростання «інду-
стрії вільного часу» – туризму, спорту, біб-
ліотечної і клубної справи – молодь обирає 
компанію однолітків.  Спілкування в моло-
діжній компанії – це особлива форма до-
звілля. Потяг до спілкування з однолітками 
зумовлений величезною потребою молоді в 
емоційних контактах. Його можна розгля-
дати як: необхідну умову життєдіяльності 
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людини і суспільства; джерело творчого пе-
ретворення індивіда на особистість; форму 
передання знань і соціального досвіду; ви-
хідний пункт самосвідомості особистості; 
регулятор поводження людей у суспільстві; 
самостійний вид діяльності.

Деякі фахівці, наприклад, В. Боче-
люк, взагалі вважають, що у молодіжному 
середо вищі виник своєрідний духовно-
ідейний вакуум, пов’язаний із кризою ко-
лишньої системи соціальних цінностей і 
виникненням рис нової соціально-духовної 
парадигми та відродження національної 
ментальності. Відсутність соціального іде-
алу і втрата стимулів не лише породжують 
духовну апатію, а й підсилюють напружен-
ня в пошуку життєвих цінностей як стриж-
ня культури особистості [2].

Так, наприклад, молодь спокійно ста-
виться до дошлюбних сексуальних сто-
сунків; до них же, але випадкових – 3,8 %; 
тих самих стосунків, але до досягнення 
повноліття – 4,0 %; проституції – 2,9 %; 
вживання легких наркотиків – 2,2 %; 
водіння автомобіля в нетверезому стані – 
2,0 %, із перевищенням швидкості в 
населеному пункті – 2,6 %. Сильний вплив 
моралі на поведінку у повсякденному 
житті визнали лише 43,7 % молоді; на 
кожну десяту молоду людину норми 
моралі не поширюються. Чиста совість 
як першочергова умова щастя набрала 
3 % голосів молоді. 28,2 % молодих людей 
вважають, що домагатися свого щастя слід 
за будь-яку ціну.

Молодь виправдовує: ухиляння від 
сплати податків – 4,5 %; крадіжки – 
2,3 %; хабарі – 3,7 %; брехню у власних 
інтересах – 3,9 %; безпідставне отримання 
державної допомоги – 3,9 %; оприлюднення 
конфіденційної інформації про конкурен-
та – 3,5 %. 

Закон  впливає на повсякденне життя 
лише 30,6 % молоді. Більш аніж кожна 
п’ята молода людина закон ігнорує. 

Одним із елементів молодіжного сере-
довища є також здоровий спосіб життя. 
Але рухова активність, регулярні заняття 
фізичною культурою та спортом не надто 

поширені. За даними останніх соціологічних 
досліджень, щоденно фізичним вправам 
чи тренуванням віддає свій вільний час 
кожен третій шестикласник і лише ко-
жен шостий студент. Тобто що людина 
до рослішає, то менше у неї бажання та 
часу на активний спосіб життя. До речі, 
юна ки є  активнішими, дівчата обирають 
пасивніший спосіб життя. 

Іншим важливим чинником здоров’я 
є психічний стан особистості. Серед 
психічних порушень у старшокласників 
переважають невротичні розлади (42 %), 
поширюються випадки депресивних 
станів із затяжним та хронічним перебігом 
[3, 5–11]. 

У молодіжному середовищі спосте-
рігаються  стійкі тенденції до самостійного 
існування. Змінюються  погляди молодого 
покоління на обов’язки батьків щодо дітей, 
формується усвідомлення того, що батьки 
можуть мати своє особисте життя, а не 
мусять цілком віддаватися своїм дітям. 
Зараз окремо від батьків мешкають 47,4 % 
молоді [4]. 

Окрім того, світ ціннісних орієнтацій 
відбивається на тому, як саме необхідно 
ви  хо вувати власних дітей. Молоді люди 
здебільшого приділяють увагу таким 
рисам, як працездатність, відповідальність, 
рішучість і наполегливість, терплячість 
і повага до інших людей, гарні манери. 
Меншою мірою визначена орієнтація на 
слухняність, релігійність, безкорисли вість 
[4].

Вчені констатують також певну 
залежність самооцінки молоді від рівня 
добробуту. Рівень добробуту  є вищим 
серед молодих людей, які мають вищу 
освіту, живуть у великих містах, не мають 
власних дітей. Найгірші самооцінки 
власного добробуту у мешканців сільської 
місцевості.

Серед опитаних 4 % повідомили, що їм 
не вистачає грошей навіть на продукти, 
20,2 % – що  їм вистачає на харчування 
та придбання недорогих речей, 57 % – 
що вистачає на життя, а проблемою 
є придбання товарів довготривалого 
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вжитку, майже у 18 % доволі забезпечений 
рівень життя. Слід відзначити, що з віком 
спостерігається виразна тенденція щодо 
погіршення оцінки респондентами свого 
матеріального становища.

Таблиця
Динаміка самооцінки молоддю рівня 

добробуту (%) [4]

2003 2009

Грошей не вистачає навіть 
на продукти

14,5 4,4

На продукти грошей 
вистачає, а на одяг їх 
бракує

43,0 27,7

Грошей вистачає на 
продукти і одяг.  А 
от купівля речей 
тривалого користування 
(холодильника, телевізора) 
є для нас проблемою

33,5 44,8

Ми можемо без проблем 
купувати речі тривалого 
користування.  Проте для 
нас важко купувати справді 
дорогі речі

7,0 16,3

Ми можемо дозволити собі 
дорогі речі – квартиру, дачу 
та багато чого іншого 

0 0,6

Показником реального стану добробуту 
молоді може слугувати наявність в особис-
тому користуванні речей, придбання яких 
потребує значних матеріальних витрат. Ти-
повим прикладом такого свідчення про до-
бробут є власний автомобіль. Серед україн-
ців нині користуються автомобілем понад 
14 %. В Україні власників автомобілів з ро-
ками поменшало (з 19,5 % до 13,9 %). 

Дещо інакша картина спостерігається 
щодо такого знакового предмета власності, 
як персональний комп’ютер. У 2003 році 
його мали у власному користуванні лише 
5–10 % опитаних. Зараз це доволі звичний і 
необхідний атрибут життя.

 Безробітних, тимчасово не працевла-
штованих в Україні 10,8 %. Кількість домо-
господарок у період з 2003 по 2009 р. змен-
шилася майже на 5 % (з 14,5 % до 9,6 %). 

Найбільші соціальні групи молоді, що 
працює, такі: робітники (зокрема і ті, хто 
працює у сільському господарстві), їх на-
лічується 21,4 %; службовці –  29,2 %, серед 
них без фахової освіти – 12,8 %; підприєм-
ці – 6%; військові, працівники прокурату-
ри, органів внутрішніх справ – 2,4 %. При-
пускають можливість втрати роботи у най-
ближчі два роки 43,8 %. Тому у свідомості 
молоді, яка працює, одним із головних 
пріо ри тетів є право на працю.
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Резюме

• Аналізуються тенденції зміни соціокультурних орієнтацій молоді під впливом демо-
кратичних і ринкових реформ. Зазначається, що, на думку сучасної молоді, велике значення 
для подальшого успішного життя має заможна родина, натомість цінність навчання, ду-
ховного розвитку, освіти і творчості посідають провідне місце у свідомості лише незначної 
частки молоді.

• Анализируются тенденции изменения социокультурных ориентаций молодежи под 
воздействием демократических и рыночных преобразований. Отмечается, что, с точки 
зрения современной молодежи, большое значение для дальнейшей успешной жизни имеет 
состоятельная семья, а ценность учебы, духовного развития, образования и творчества 
занимают ведущее место в сознании лишь незначительной части молодежи.

• The author analyzes tendencies in the social and cultural orientations shift among the youth, 
under the influence of democratic and market reforming processes. The special attention is driven 
to the fact that the wealthy family is of predominant importance in the minds of modern youth, for 
the successful further life, while the studying, spiritual development, education and creativity have 
recently dramatically lost their value. 
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свічені спеціалісти нині «вхо-
дять у світ» з умінням пра-
цювати у доволі жорстких 
умовах, які визначає епоха 
тотальної глобалізації та ін-
форматизації суспільства, 

перебудови економічного розвитку країни 
із застосуванням технологій, зорієнтова-
них на заощадження енергії та природних 
ресурсів  високим рівнем медіакультури. 
Медіаграмотний фахівець нафтогазового 
профілю – це висококваліфікований спе-
ціаліст, який має розвинену здатність до 
сприйняття, творення, аналізу, оцінювання 
медіатекстів, до розуміння соціокультур-
ного та політичного контексту функціо-
нування медіа в сучасному світі, зокрема 
технічного спрямування, з умінням само-
стійно ухвалювати відповідні професійні 
рішення.  

Питання використання медіаосвітніх 
технологій як складника впровадження ін-
формаційних аспектів навчання не є новим 
у сучасній науці. Воно стало предметом 
ґрунтовного вивчення таких дослідників, 
як Н. Волкова, Р. Гришкова, Н. Духаніна, 
Л. Лепська, Г. Онкович та ін. Спроби до-

Ключові слова: медіаграмотність, 
медіакомпетентність, фахова навчальна 
дисципліна, гуманітарне спрямування, 
пропедевтичний семінар.
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о

Проблема застосування медіа-
освітніх технологій у професійній 

підготовці майбутніх фахівців 
нафто газового профілю, згідно з ви-

могами європейської освіти, стає 
дедалі актуальнішою, оскільки май-

бутні інженери мають бути еру-
дованими, мати глибокі професійні 

знання, творчо працювати. 
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слідити роль, функції, форми та методи 
використання засобів мас-медіа, технічних 
та художніх засобів навчання у навчально-
виховному процесі загальноосвітньої та 
вищої школи були зроблені Л. Баженовою, 
В. Єгоровою, Л. Зазнобіною, С. Пензіним, 
Л. Прессманом, О. Федоровим, О. Шари-
ковим, Ю. Усовим та ін. Про активізацію 
розвитку медіаосвіти та медіаграмотності в 
Україні свідчать дослідження українських 
науковців Р. Бужикова, Д. Заруби, М. Ча-
баненко, І. Чемерис, Ю. Казакова, Н. Шу-
бенко та ін. На часі розв’язання проблеми 
спеціальної підготовки майбутніх техніч-
них фахівців за допомогою залучення ме-
діаосвітніх технологій. Ця проблема акту-
альна особливо зараз, в епоху глобалізації 
інформаційного простору, оскільки саме 
медіаосвічені фахівці здатні ефективно ре-
алізувати творчий потенціал в ухваленні 
рішень, самостійному пошуку, обробці та 
критичному аналізі необхідної інформа-
ції професійного спрямування. Саме тому 
метою нашого дослідження є визначення 
ефективності спецкурсу з основ медіаком-
петентності та можливих способів його 
інтегрування у професійну підготовку 
майбутніх фахівців технічних ВНЗ. Серед 
основних завдань ми виокремлюємо такі: 
визначити основні змістові блоки спецкур-
су; сформулювати його мету й завдання; 
обґрунтувати можливі способи його впро-
вадження у професійну підготовку в техніч-
них ВНЗ. Новизну дослідження визначає 
гіпотеза про те, що професійна підготовка 
майбутніх фахівців технічного ВНЗ буде 
ефективнішою за умови використання ме-
діаосвітніх технологій, а відтак – і відповід-
ного рівня медіаграмотності студентів.

З метою перевірки ефективності педа-
гогічних умов упровадження медіаосвітніх 
технологій у професійну підготовку май-
бутніх фахівців нафтогазового профілю ми 
розробили експериментальний спецкурс із 
вивчення основ медіакомпетентності (ме-
діаграмотності) для студентів технічних 
спеціальностей за основним напрямом під-
готовки «Нафтогазова справа».

Орієнтуючись на дослідження Ю.  Ка-

закова [2, 123], Н. Леготіної [5, 97–98], 
в основу спецкурсу ми заклали чотири 
основ ні блоки: 

• змістовий, який охоплює базові еле-
ментарні теоретичні знання (поняття, тер-
міни) з медіаосвіти;

• мотиваційний, який забезпечує необ-
хідні мотиваційні компоненти для розви-
тку медіакультури майбутніх технічних 
фахівців як необхідного складника їхньої 
професійної культури. Цей блок акцентує 
увагу студентів на актуальних проблемах 
сучасної медіаосвіти в епоху зростання гло-
балізації та інформатизації суспільства, об-
ґрунтовує потребу формування медіакуль-
тури сучасного технічного фахівця;

• організаційно-діяльнісний, або прак-
тичний блок, спрямований на розвиток та 
формування основних медіаосвітніх знань, 
умінь та навичок, необхідних для профе-
сійної діяльності майбутніх технічних фа-
хівців нафтогазового профілю. Практичні 
завдання формують основу цього блоку та 
сприяють аспектному аналізу фахових ме-
діаосвітніх текстів, виявленню особливос-
тей їхнього функціонування залежно від 
форми та жанру, а також розвитку творчих 
здібностей у процесі відтворення медіатек-
стів;

• діагностико-корекційний, спрямова-
ний на аналіз, оцінювання та корекцію 
результатів, тобто набутих медіаосвітніх 
знань, умінь та навичок.

Змістовий та мотиваційний блоки ма-
ють інваріантний характер, що вказує на 
їхню універсальність у застосуванні в про-
цесі формування медіакультури майбутніх 
фахівців технічного профілю за різними 
напрямами спеціалізації. Практичний і 
діагностико-корекційний блоки є варіа-
тивними, оскільки студентам запропоно-
вано звернути увагу на ті приклади фахо-
вих медіаосвітніх текстів, які відповідають 
основним напрямам професійної підготов-
ки нафтогазового профілю, а саме: «Нафто-
газова справа», «Гірництво», «Буріння», 
«Зварювання», «Геологія» тощо. 

Виокремлення чотирьох зазначених 
вище блоків зумовлене необхідністю уні-
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версальності застосування спецкурсу для 
медіаосвіти студентів будь-яких техніч-
них спеціальностей, а також наявністю 
основних показників рівнів медіаграмот-
ності особистості, а саме: мотиваційного, 
контактного, інформаційного, практико-
операційного, перцептивного, оцінного (ін-
терпретаційного) і творчого. Основна мета 
– формування медіакомпетентності (ме-
діаграмотності) майбутніх фахівців наф-
тогазового профілю як одного з ключових 
рівнів медіакультури особистості – необ-
хідного складника професійної культури 
спеціаліста. Реалізація цієї мети передба-
чає досягнення певних цілей, зокрема:

• формування мотивації медіаосвіти 
майбутніх технічних фахівців на прикладі 
фахових медіаосвітніх джерел;

• розвиток сприйняття медіаосвітньої 
інформації у різних формах та жанрах, а та-
кож формування вмінь та навичок критич-
ного аналізу медіаосвітніх текстів фахового 
спрямування;

• опанування різних форм самовияв-
лення за допомогою галузевих медіаосвіт-
ніх засобів масової інформації.

Серед основних завдань спецкурсу ми 
виокремили такі:

• навчити студентів – майбутніх тех-
нічних фахівців - грамотно сприймати та 
критично оцінювати фахові медіаосвітні 
тексти у різних формах і жанрах;

• прищепити студентам смак до аргу-
ментованого критичного осмислення медіа-
освітніх текстів фахового спрямування;

• виробити навички використання набу-
тих знань та умінь для створення власних 
медіатекстів на елементарному рівні;

• заохотити студентів до самостійного 
використання набутих медіаосвітніх знань 
у професійній підготовці під час навчання 
у вищих технічних навчальних закладах 
(ВТНЗ), а також у майбутній самостіній 
професійній діяльності.

Теоретико-методологічне дослідження 
проблеми ефективності впровадження ме-
діаосвітніх технологій у професійну під-
готовку технічних фахівців нафтогазового 
профілю дало нам змогу виокремити серед 

основних педагогічних умов інтеграцію 
їх у навчальний процес ВТНЗ. Зважаю-
чи на гуманітарний характер медіаосвіти, 
реалізація такої умови передбачає, на наш 
погляд, таке: пошук фахових навчальних 
дисциплін із гуманітарним складником для 
налагодження зв’язку між гуманітарною 
та професійною (технічною) підготовкою 
студентів у ВТНЗ [1, 127], а також пошук 
ефективної форми впровадження спецкурсу 
з основ медіакомпетентності у професійну 
підготовку майбутніх фахівців нафтогазового 
профілю.  Технічне спрямування професійної 
підготовки у ВТНЗ передбачає мінімальну 
кількість навчальних годин (як аудиторних, 
так і для самостійної та індивідуальної робо-
ти) для оволодіння інформацією гуманітар-
ного циклу. Певною мірою розв’язати цю про-
блему може компактне змістове наповнення 
спецкурсу з урахуванням навчальних годин, 
приділених оволодінню інформацією гумані-
тарного спрямування відповідно до розробле-
них навчальних робочих планів і програм на-
вчальних дисциплін професійної підготовки у 
ВТНЗ. Наш експеримент показав, що за таких 
умов однією з ефективних форм упроваджен-
ня медіаосвіти та медіаосвітніх технологій 
у рамках професійної підготовки майбутніх 
фахівців нафтогазового профілю може стати 
пропедевтичний семінар. 

Пропедевтика  (з давньогрецької – по-
передньо навчаю, готую) — скорочений ви-
клад будь-якої науки в систематизованому 
вигляді, тобто підготовчий, вступний курс 
до будь-якої науки, що випереджає більш 
глибоке і детальне вивчення відповідної 
дисципліни. Семінарське заняття, за ви-
значенням М. Фіцули, – це вид навчально-
практичних занять студентів ВНЗ, який 
передбачає самостійне вивчення студента-
ми за завданням викладача окремих питань 
і тем лекційного курсу з оформленням ма-
теріалу у вигляді реферату, доповіді, пові-
домлення тощо [4, 127]. Пропедевтичний 
семінар, на нашу думку, є ефективною 
фор мою впровадження основ медіаком-
петентності у професійну підготовку май-
бутніх технічних фахівців із декількох 
причин, а саме:
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• за його допомогою медіаосвіту (гума-
нітарний складник) буде успішно інтегро-
вано у професійну підготовку (технічний 
складник) студентів;

• він дасть змогу подати медіаосвіту як 
вступний, підготовчий навчальний курс у 
рамках професійної освіти;

• саме він спрямовуватиме основну на-
вчальну діяльність студентів у самостійно-
пізнавальну, що є особливо ефективним, 
зважаючи на обмеженість навчальних го-
дин тих дисциплін, які можуть успішно ін-
тегрувати медіаосвіту;

• семінар передбачатиме доволі зручну 
форму контролю рівня засвоєних засоба-
ми медіаосвіти знань, умінь та навичок у 
вигляді оформлення та обговорення рефе-
рату, підготовки доповіді чи повідомлення, 
а в процесі роботи над науковим текстом – 
практику коментованого читання – тобто 
тих навчальних практичних форм занять 
студентів, які у технічному ВНЗ є доволі 
ефективними через використання багатьох 
інформаційних джерел, зокрема й медіаос-
вітніх.

Як уже було зазначено, спецкурс з основ 
медіакомпетентності майбутніх технічних 
фахівців може бути ефективним за умови 
компактного змістового наповнення. Це 
зумовлює певну обмеженість змістового 
блоку спецкурсу у теоретичному аспек-
ті (на розгляд студентів винесено тільки 
базові терміни та поняття), а також у ви-
борі основних форм медіаосвітніх засобів. 
Серед основних понять медіаосвіти роз-
глядаються такі: медіакультура, медіагра-
мотність, медіакомпетентність, медіа-
імунітет особистості, критичне мислен-
ня, пріоритетні напрями розвитку медіа-
освіти у світі (США, Канада, Німеччина, 
Франція, Велика Британія, Росія)  та в 
Україні, канадська концепція медіаосвіти 
як одна з найефективніших моделей меді-
аосвіти у світі, концепція впровадження 
медіаосвіти в Україні.

Коло найпопулярніших серед молодіж-
ної аудиторії медіазасобів обумовило вибір 
основних медіаосвітніх технологій – склад-
ників нашого спецкурсу: 

— пресотехнології на прикладі друкова-
них та інтернет-видань фахових навчаль-
них газет і журналів;

— інтернет-технології або мережевої тех-
нології на прикладі фахових сайтів, елек-
тронних бібліотек, електронних довідників 
тощо, кінотехнології (на прикладі докумен-
тальних і художніх фільмів з фаху).

Тематику найскладніших проблем у га-
лузі медіаосвіти покладено в основу зміс-
тових модулів нашої програми спецкурсу. 
Це, зокрема, проблема неякісної реклами 
в Інтернеті; проблема пропаганди в Інтер-
неті; проблема жорстокості й насильства в 
Інтернеті; проблема фотомонтажу у друко-
ваних та мережевих періодичних виданнях 
тощо.

У процесі теоретичного дослідження з 
медіаосвіти і медіаосвітніх технологій ми 
виявили, що реалізація їх у професійній під-
готовці майбутніх технічних фахівців буде 
ефективнішою за умови розробки медіатех-
нологічних карт. Враховуючи результати 
опитування студентів щодо популярності 
фахових медіаосвітніх засобів, спецкурс із 
основ медіакомпетентності можна подати 
такими медіатехнологічними картами: пре-
сотехнологічною, інтернет-технологічною 
та кінотехнологічною. За формою такі кар-
ти, можливо, дещо нагадують план уроку у 
загальноосвітній школі чи семінарського 
заняття у ВНЗ, де викладач визначає осно-
вні етапи заняття (вступної, основної та 
заключної частин) та описує використані 
форми і методи навчання, проте є й суттєві 
відмінності. Оскільки проектування таких 
карт є багатокомпонентним, творчим, ін-
новаційним процесом у професійній діяль-
ності педагога, то їхнє змістове наповнення 
характеризується варіативністю і залежить 
від основної мети, яку визначає викладач, 
впроваджуючи медіатехнології у профе-
сійну підготовку, загального рівня його 
медіакультури і готовності студентів до 
використання медіазасобів як додаткових 
навчальних джерел у процесі професійної 
підготовки у ВТНЗ.

Отже, як показує досвід упровадження, 
основна схема розробленого нами спец-
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курсу з опанування основ медіакомпе-
тентності може бути використана у про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців не 
лише нафтогазового профілю, а й інших 
технічних спеціальностей. Через те, що 

деякі змістові блоки спецкурсу мають ва-
ріативний характер, вони передбачають 
подальшу розробку та удосконалення від-
повідно до основних завдань професійної 
підготовки у технічному ВНЗ.
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Резюме

• У статті розглянуто  основні змістові блоки інтегрованого спецкурсу з основ медіа-
компетентності для студентів технічних спеціальностей, визначено його мету, завдання 
та оптимальні способи впровадження у професійну підготовку студентів технічних спеці-
альностей на прикладі ВНЗ нафтогазового профілю.

• В статье рассмотрены основные содержательные блоки интегрированного спецкур-
са  по основам медиакомпетентности, обозначены его основные цели и задачи, определены 
оптимальные пути интеграции в профессиональную подготовку студентов технических 
специальностей на примере вуза нефтегазового профиля.

• The article highlights the most important content blocks of a special media literacy course 
integrated into the process of professional study of students in technical high schools. It summarizes 
its aims and tasks as well as some possible effective ways of its implementation.
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науковій літературі пробле-
ма психолого-педагогічної 
компетентності розгляда-
ється у контексті педагогіч-
ної діяльності викладачів 
училищ, коледжів та вищих 

навчальних закладів і майже не представ-
лена щодо підготовки фахівців пожежно-
рятувальної служби. 

Мета статті – на основі аналізу 
психолого-педагогічних досліджень визна-
чити показники психолого-педагогічної 
готовності фахівців пожежно-рятувальної 
служби до роботи у надзвичайних ситуаці-
ях та узагальнити показники професійної 
адаптації майбутніх фахівців.

Професійну підготовку фахівців пожеж-
но-рятувальної служби у науковій літе-
ратурі розглядають у психологічному та 
педагогічному аспектах. Психологічний 
аспект полягає у формуванні стану особис-
тісної готовності до труднощів професій-
ної діяльності, негативних впливів екстре-
мальних факторів, небезпеки для здоров’я 
й життя особистості [7; 10; 5].  Педагогіч-
ний аспект передбачає пошук шляхів і за-
собів підготовки кваліфікованих фахівців, 
які готові до перебування в екстремальних 
умовах [2; 3]. 

Психолого-педагогічна компетент-
ність – це сукупність взаємопов’язаних 
професійних, комунікативних, особис-
тісних рис, які сприяють зростанню 

УДК 614.84:378.635.5:159.9
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Поняття «психолого-педагогічна 
компетентність» є комплексним, 

воно передбачає єдність особис-
тісного та професійного аспектів. 

Психолого-педагогічна компетент-
ність дає можливість особистості 

виявляти свою індивідуальність 
та взаємодіяти в особливих 

умовах з оточенням. 
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професіоналізму, допомагають досягати 
якісних результатів у процесі навчання 
та розвитку, самовдосконалення, форму-
ють готовність до самостійної творчої ді-
яльності. 

Психолого-педагогічна підготовка ря-
ту вальників у межах ВНЗ покликана 
розв’язувати такі завдання: організація і 
здійснення заходів, спрямованих на роз-
виток професійно важливих якостей фа-
хівців МНС; навчання навичкам надання 
екстреної психолого-педагогічної допо-
моги; періодичні обстеження фахівців для 
оцінювання розвитку професійно важли-
вих якостей; розробка і здійснення захо-
дів профілактики небажаних наслідків, 
пов’язаних із професійною діяльністю; 
сприяння  швидкій адаптації рятуваль-
ників до обстановки в зоні надзвичайної 
ситуації; формування уявлення фахів-
ця про характер підготовки і здійснення 
рятувальних робіт; формування стійкос-
ті для роботи в екстремальних умовах, 
зокрема навичок роботи з рятувальною 
технікою; формування і розвиток про-
фесійно важливих якостей; підтримка 
рятувальників під час роботи в екстре-
мальних умовах (за відсутності соціаль-
них працівників). Важливим у фаховій 
підготовці є формування готовності до 
подолання труднощів у службовій ситу-
ації, вироблення навичок витримувати 
сильне нервове та фізичне навантаження, 
здатності адаптуватися до екстремаль-
них умов тощо. Формування готовності  
фахівця пожежно-рятувальної служби  
можливе за умов професійного відбору 
та психолого-педагогічної підготовки, що 
здійснюється в загальноосвітніх закладах 
та вищих навчальних закладах. 

Які ж існують проблеми у підготов-
ці особистості до перебування в умовах 
військово-організованих закладів? В. Рю-
тін стверджує, що перебування особистос-
ті у військових умовах змінює її ставлен-
ня до навколишнього світу. Готовність до 
таких умов, за твердженням дослідника, 
має формуватися зі шкільного віку. Не-
готовність особи до перебування у вій-

ськових умовах є наслідком недостатньої 
психолого-педагогічної профілактики і 
зумовлена цілою низкою чинників, серед 
яких: «недостатня фізична підготовка до 
військової служби; низька емоційна готов-
ність до військової служби (негативне на-
лаштування, сформоване телебаченням); 
слабка підготовленість до виконання 
обов’язків військової служби; цивільний 
період життя юнака, пов’язаний із пере-
буванням у несприятливому соціальному 
середовищі (молодіжна субкультура па-
цифістської спрямованості, шкідливі для 
здоров’я звички); слабка розвиненість по-
зитивної мотивації на збереження та за-
безпечення особистої життєдіяльності» 
[3, 328].  

Непідготовленість до перебування у 
надзвичайній ситуації може призвести до 
деформації моральних цінностей, тривоги, 
відчуття соціальної незахищеності. У  про-
цесі професійної психолого-педагогічної 
підготовки у ВНЗ необхідно надати май-
бутнім працівникам МНС професійні 
психолого-педагогічні знання, сформувати 
навички, уміння надійної та ефективної, з 
одного боку, і максимально безпечної, з ін-
шого боку, поведінки в екстремальних умо-
вах діяльності. 

Показники психолого-педагогічної під-
готовки майбутнього фахівця пожежно-
рятувальної служби визначено в дослі-
дженнях М. Дяченко, Л. Кандибовича, 
В. Пономаренка [7]. Дослідники зазна-
чають, що показники підготовки фахівців 
пожежно-рятувальної служби дають під-
стави сформувати узагальнений погляд 
на професійну готовність та засоби адап-
тації в екстремальній ситуації. Готовність 
діяти за екстремальних умов, стверджує 
В. По номаренко, є результатом психолого-
педагогічної підготовки у ВНЗ. Зазначена 
підготовка оцінюється за такими показ-
никами: функційний (відбиває сформова-
ність професійно важливих знань, умінь 
і навичок адаптивної поведінки та управ-
ління психічними станами); особистісний 
(містить сформованість і розвиненість 
адаптивних індивідуально-психологічних 
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і індивідуально-психофізіологічних влас-
тивостей). Дослідник стверджує, що пси-
холого-педагогічна підготовка посідає про-
відне місце, адже кваліфіковане надання 
педагогом інформації щодо поведінки у 
надзвичайних ситуаціях, можливостей реа-
гування та підтримки постраждалих у над-
звичайній ситуації є важливим [7]. 

Близької позиції дотримується В. Мес-
ников, який також зазначає, що психолого-
педагогічна підготовка є необхідною у фа-
ховому становленні спеціаліста МНС. До-
слідник виокремлює три основні показники 
психолого-педагогічної підготовки, серед 
яких: мотиваційно-ціннісний, когнітив-
ний та емоційно-вольовий. Мотиваційно-
ціннісний показник передбачає розуміння 
і усвідомлення фахівцем важливості того, 
що виконується, прагнення до подолання 
труднощів у виконанні службового завдан-
ня. Когнітивний показник містить сформо-
ване уявлення про майбутні вимоги про-
фесії, умови роботи, труднощі, способи дії 
при виконанні певного службового завдан-
ня. Емоційно-вольовий показник стосуєть-
ся  емоцій, відчуттів, переживань, станів 
(тривоги, відповідальності, самостійності). 
Психолого-педагогічна готовність, за твер-
дженням дослідника, неможлива без про-
відного педагогічного компонента, який 
забезпечує засвоєння психологічних знань, 
набуття навичок професійної роботи [8]. 

Показники підготовки, близькі за сво-
єю сутністю до попередніх, визначено 
Е. Орловою. Серед показників психолого-
педагогічної підготовки рятувальника до-
слідниця визначає: адаптацію рятувальни-
ка до перебування у надзвичайній ситуації; 
формування здатності долати страх і про-
тистояти стресовим впливам; набуття до-
свіду дій в екстремальних, небезпечних си-
туаціях і вироблення емоційної стійкості; 
виконання завдань за умов дефіциту часу, 
необхідності ухвалення самостійних і від-
повідальних рішень в екстремальних умо-
вах тощо [10]. 

Дослідники стверджують, що важли-
вими у психолого-педагогічній підготовці 
є особистісні риси фахівця пожежно-ря-

тувальної служби, зокрема провідним 
показ ником сформованості психолого-пе-
да гогічної готовності є мотиваційний чин-
ник. М. Балашов та М. Лук’янова визначи-
ли такі показники психолого-педагогічної 
підготовки фахівця пожежно-рятувальної 
служби як: пізнавальна активність (інтерес 
до нового середовища, уміння системати-
зувати конкретні завдання, проблеми, ви-
являти їхню типовість, визначати причини 
виникнення професійних проблем); інте-
лектуальна активність (самостійність, кри-
тичне мислення, що забезпечує здатність 
визначати специфіку конкретного профе-
сійного середо вища, його особливості); са-
моактуалізувальна активність (прагнення 
до реалізації та вияву себе, незалежно від 
середовища, в якому перебуває людина) [6]. 

Отже, психолого-педагогічна підготов-
ка розкриває адаптивні можливості осо-
бистості рятувальника, які передбачають 
здатність долати страх, тривогу, невпев-
неність у власних рішеннях, протистояти 
стресам. Набути такі навички дають змогу 
практичні заняття у ВНЗ, зокрема штучно 
створені надзвичайні ситуації, де майбут-
ній фахівець виробляє спеціальні навички. 
Такі психолого-педагогічні заняття допо-
можуть майбутньому фахівцю зрозуміти 
особливості екстремальних ситуацій, про-
фесійно виконувати свої обов’язки  попри 
вплив свого психічного стану, виконувати 
дії, адекватні специфіці конкретних екстре-
мальних ситуацій, сформувати підвищену 
витривалість тощо. Нижче наведено та-
блицю показників психолого-педагогічної 
підготовки фахівців пожежно-рятувальної 
служби, де подано професійні та особистіс-
ні риси, які мусить мати фахівець.

Аналіз показників психолого-педа го гіч-
ної готовності дає підстави стверджувати, 
що професійні та особистісні показники 
тісно переплетені між собою, наявність 
одного показника зумовлює появу іншого. 
У процесі аналізу показників професійної 
готовності визначено важливість процесу 
адаптації фахівця. 

У науковій літературі стверджується, 
що професійна адаптація – один із найва-
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гоміших показників оцінки готовності май-
бутнього фахівця до роботи. Поняття «про-
фесійна адаптація» тлумачиться як процес 
поетапного входження особи в майбутню 
професію. Такий процес є засобом іденти-
фікації людини з фахом,  оптимізації взає-
мин з професійним середовищем. М. Шик 
у процесі аналізу адаптації студентів до 
професійної діяльності визначає компо-
ненти системи адаптації. Мотиваційний 
компонент: спрямованість на адаптацію до 
професійної діяльності (прагнення студента 
опанувати професію, його емоційно-ціннісне 
ставлення до професійної діяльності); бажан-
ня швидше адаптуватися до професійної ді-
яльності (стійкий професійний інтерес, по-
стійне намагання поповнити знання, уміння 
й навички); мотивація ціледосягнення в адап-
тації до професійної діяльності (ідентифікація 
з ідеалом в обраній професії, саморозвиток 
професійних якостей). Поведінковий ком-
понент: активне самозбагачення професійни-
ми знаннями (максимальне інформаційне са-
мозабезпечення, наполегливість в опануванні 
знань для перетворення їх на дії); стрімке на-
буття професійних    умінь    (продуктивність 
проектувальних, конструктивних, комуніка-

тивних та організаторських умінь); гуманна 
поведінка в навчально-професійній взаємо-
дії (адекватна перцепція суб’єктів професій-
ної взаємодії, гуманні взаємини). Рефлек-
сивний компонент: самоаналіз когнітивної 
адаптованості до професійної діяльності 
(точність виявлення відповідності здобутого 
обсягу та якості професійних знань кваліфі-
каційним вимогам); самооцінка професій-
ної адаптованості (адекватність самооцінки 
здатності розв’язувати професійні ситуації 
та умінь виконувати професійну роботу); са-
моосмислення власних адаптаційних мож-
ливостей у досягненні професійного образу 
«Я» (усвідомлення динаміки професійного 
самоперетворення, здатність виявляти від-
повідність між реальним та ідеальним про-
фесійними образами «Я») [4].  

У наукових пошуках В. Покалюка ви-
окремлено такі показники адаптації май-
бутніх фахівців пожежно-рятувальної 
служби до майбутньої професії: ставлення 
до колективу, обраної професії, емоційний 
стан, активність, наявність соціально та 
професійно важливих якостей.  Дослідник 
стверджує, що педагогічні дії мають бути 
спрямовані на усвідомлення майбутні-

Таблиця 1
Показники психолого-педагогічної готовності фахівців пожежно-рятувальної служби 

до професійної діяльності

Професійні показники психолого-педагогічної готовності 
фахівців пожежно-рятувальної служби

Особистісні показники психолого-
педагогічної готовності фахівців пожежно-
рятувальної служби

Сформована здатність до роботи в екстремальних 
ситуаціях, навички допомоги та самодопомоги 

Сформована здатність до долання 
труднощів у надзвичайній ситуації, 
рефлективне мислення

Розвинена пізнавальна інтелектуальна, 
самоактуалізувальна активність 

Наявність оптимізму, емоційної гнучкості, 
інтуїції

 Наявні ґрунтовні знання про функціонування особистості 
та методи педагогічного впливу 

Розвинена комунікабельність, емпатія, 
інтелектуальні якості

Вміння виконати організаційні заходи та мотивувати 
слухача (розробити та здійснити заходи упередження 
наслідків дії в екстремальних ситуаціях серед колег, 
надавати інформацію з безпеки життєдіяльності серед 
цивільного населення тощо)  

Розвинена швидкість адаптації до 
надзвичайної ситуації (знижена 
тривожність, висока стресовитривалість, 
вміння керувати власними психічними 
станами тощо)

Вмотивованість до несення служби та сформовані 
уявлення про вимоги до професії 

Наявність спеціально розвинених 
відчуттів сприйняття (зорові, слухові) та 
спостережливості (уважність, мислення)
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ми фахівцями мети і завдань професійної 
адаптації. Практична реалізація завдань са-
мовиховання майбутніх фахівців можлива 
через низку виховних заходів із формуван-
ня ідеалу як прикладу для наслідування й 
еталону вимірювання власних досягнень, із 
виховання дисциплінованості, волі й почут-
тя обов’язку. Прикладом для наслідуван-
ня може стати герой-рятівник, кращий за 
професією, ветеран пожежно-рятувальної 
служби, представник уславленої трудової 
династії тощо. Вольові якості майбутніх 
фахівців у профільному ВНЗ мають ціле-
спрямовано формуватися в умовах щоден-
ного дотримання розпорядку дня, режиму 
фізичних навантажень, подолання трудно-
щів служби [2]. 

М. Дяченко та Л. Кандибович [7] виокре-
мили такі показники адаптації в особливих 
умовах діяльності: нормальний (процес 
адаптації відбуваєть ся без патологічних 
змін особистості, без порушень норм від-
повідної соціальної групи), захисний і не-
захисний показник адаптації. Дослідники 
наголошують, що існує змішаний тип адап-
тації, яка здійснюється в тих проблемних 
ситуаціях, де особа намагається розв’язати 
проблеми конструктивно за вдяки пізна-
вальним здібностям і соціальному досвіду, 
а її поведінка лишаєть ся у сфері соціаль-
них цінностей. Близької позиції дотри-
мується А. Мощенко, який стверджує, що 
психолого-педагогічна підготовка фахівця 
має складатися з комбінації професійної 
підготовки й соціального виховання, яке 
містить психолого-педагогічний аспект. 
Педагогічний аспект у відборі психоло-
гічно стійких  осіб відіграє провідну роль, 
адже коректне роз’яснення, надання чіткої 
інформації щодо впливу екстремальної 
ситуації на психіку особистості, основних 
вимог до фахівця пожежно-рятувальної 
служби дадуть змогу уникнути проблеми 
професійної дезадаптації [9]. 

В. Вітер, Ю. Доленко, О. Охрименко 
окреслили такі показники професійної 
адаптації майбутніх фахівців військово-
організованих служб: «Загальна адаптація 
(досягається підвищенням свідомості осо-

бистості, формуванням патріотичних по-
чуттів, упевненості в успішному розв’язанні 
службових завдань, тобто надання певного 
спрямування, цілеспрямованості, мотива-
ції до активних дій); спеціальна адаптація 
(передбачає формування стійкої психіки 
та її загартовування, яка передбачає систе-
му заходів, що надають стану природного 
напруження  стимулювалього характеру); 
цільова адаптація до конкретної діяльнос-
ті  (здійснюється для підйому активнос-
ті психіки відпрацюванням конкретного 
навчально-бойового завдання). У цьому 
разі велику роль відіграє роз’яснення смис-
лу професійної адаптації, значення та умов 
відпрацювання вправ на тренажерах і маке-
тах» [1, 267].  

Проблему адаптації розкрито в до-
слідженнях В. Ягупова, який адаптацію 
курсантів подає як цілісну систему, що 
складається з таких показників: наявність 
рівня взаємодії між викладачами і курсан-
тами; рівня особистісної поведінки; рівня 
навчальної діяльності; рівня психічних 
станів; рівня фізіологічного забезпечення 
діяльності особистості [5]. Проблема адап-
тації, за твердженнями згаданих дослідни-
ків, посідає  провідне місце у психолого-
педагогічній підготовці фахівців пожежно-
рятувальної служби. Наголошується на 
провідній ролі навчальної діяльності, яка 
допомагає здійснювати цільову адаптацію 
до перебування в екстремальній ситуації.  

Отже, надані дослідниками показни-
ки психолого-педагогічної підготовки 
за свідчують необхідність психолого-пе-
дагогічних занять, які допомагають роз-
вивати комунікативні, емпатійні нави-
чки, а також навички самоосвіти. Такі 
на вички дають змогу підвищити рівень 
готовності до екстремальної ситуації. У 
на веденому нижче рисунку узагальнено 
показники адаптації, які мають бути сфор-
мовані у майбутнього фахівця пожежно-
рятувальної служби.

Отже, психолого-педагогічна підготов-
ка фахівця пожежно-рятувальної служби 
у науковій літературі окреслена як захо-
ди, що здійснюються у ВНЗ і спрямовані 
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на розвиток особистісних та професійних 
якостей фахівця. Дослідники наголошують 
на необхідності психолого-педагогічної 
підготовки абітурієнтів, кваліфікованого 
профвідбору до вищих навчальних закла-
дів, формування готовності абітурієнтів 
до перебування у воєнізованому закладі, 
розуміння ними групових цінностей, умов 
життя тощо. 

Висновки. У статті здійснено аналіз по-
казників психолого-педагогічної готовнос-
ті фахівця пожежно-рятувальної служби до 
роботи у надзвичайній ситуації.  Серед та-
ких показників є: емоційна та фізична ви-
тривалість у роботі за надзвичайної ситу-
ації, вмотивованість до служби, розвинена 
інтелектуальна активність, комунікабель-
ність, швидкість адаптації до надзвичайної 

Рис. 1. Показники професійної адаптації майбутніх фахівців 
пожежно-рятувальної служби 
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ситуації. Важливими показниками також є: 
ґрунтовні знання про функціонування осо-
бистості,  наявність організаційних умінь, 
здатність мотивувати людей до суспільно-
корисної роботи тощо. Особливим необхід-
ним показником психолого-педагогічної 
підготовки фахівця пожежно-рятувальної 
служби є професійна адаптація. На основі 
аналізу наукової літератури нами узагаль-
нено показники професійної адаптації, се-

ред них такі: наполегливість в опануванні 
знань, умінь та навичок,     продуктивність у 
їх реалізації; самооцінка власної професій-
ної адаптації; позитивний емоційний стан. 
Отже, психолого-педагогічна підготовка 
фахівців пожежно-рятувальної служби пе-
редбачає єдність і професійних, і особистіс-
них якостей. Така підготовка допомагає по-
єднувати окреслені якості та розвивати са-
моактуалізувальну активність особистості.  
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Резюме
• У статті проаналізовано наукову літературу з проблеми психолого-педагогічної ком-

петентності. Автором визначено показники психолого-педагогічної готовності майбутніх 
фахівців пожежно-рятувальної служби до роботи у надзвичайних ситуаціях. Узагальнено 
показники професійної адаптації майбутніх пожежників-рятувальників.

• В статье проанализирована научная литература по проблеме психолого-педа-
гогической компетентности. Автором определены показатели психолого-педагогической 
готовности будущих специалистов пожарно-спасательной службы к работе в чрезвы-
чайных ситуациях. Обобщены показатели профессиональной адаптации будущих спа-
сателей.

• Scientific literature on the problem of psychological and pedagogical competence is analyzed 
in the article. Indicators of psychological and pedagogical readiness of future fire-rescue service 
employees to the work in the emergency situations are defined by the author. Indicators of 
professional adaptation of future rescuers are generalized.
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ного об’єкта – освітньої по-
літики, яка перебуває в полі 
зору багатьох суспільствоз-
навчих дисциплін, автори 

зводять наявні дослідження до спільного 
знаменника у пошуках відповідей на клю-
чові питання: «Що відбувається?» та «Що 
за цим криється?» [1, 20]. Книжка поро-
джує роздуми і є підґрунтям для консолі-
дації українських дослідників і розробни-
ків освітньої політики, аналізу політики як 
«повідомлення правди владі». 

Одразу дозвольте попередити – це лише 
роздуми про деякі з сюжетів книжки. Я 
навіть не впевнений, що в цих роздумах 
розповім про найголовніше в книжці і що 
наведу всі свої головні думки про неї. Тому 
раджу обов’язково прочитати книжку 
В. Андрущенка та В. Савельєва «Освітня 
політика (огляд порядку денного)». 

Освітологія і прецедентні тексти
Освітологія – український неологізм, від-

повідник терміну едукологія (educology), 
позначення поки ще фантомної наукової 
галузі міждисциплінарних досліджень 
феномену освіти як комплексу наук про 
освіту. Винайдення в 1950-х рр. терміну 
«едукологія» пов’язане у філософсько-

Cергій кЛеПко

ПреЦедентний 
текст 
укрАїнсЬкої 
освІтоЛоГІї

в

© клепко с., 2012

ІнФормАЦІЯ. реЦенЗІї. ПовІдомЛеннЯ

Нещодавно видана книга 
В. Ан друщенка та В. Саве  льє ва 

«Освітня політика (ог ляд поряд-
ку денного)» [1] відбиває світовий 
рівень освітньої політики як між-

дисциплінарної сфери академічних і 
прикладних досліджень. Ідея книги 

– через аналіз дискурсу сучасної 
освітньої політики осягнути полі-

тичний вимір освіти. 
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пе дагогічній думці США з дослідження-
ми філософії прагматизму Ч. Пірса [21]. 
У наш час ідея едукології розвивається 
у рамках Educology Research Associates/
USA (ERA/USA) [17]. Українські дослід-
ники також долучаються до цього напряму 
освітньої думки. У 2010 р. започатковано 
електрон не наукове фахове видання «Осві-
тологічний дискурс», у структурі рубрик 
якого, на жаль, інтеграційна сутність еду-
кології знех тувана, оскільки цей журнал 
подає статті за традиційною ВАКівською 
класифікацією педагогічних наук. Зокрема, 
стаття про становлення освітології в Україні 
[4], в якій здійснено спробу пояснити цей 
термін, подається у рубриці «Спеціальність 
13.00.05 – Соціальна педагогіка», хоча місце 
такої статті в рубриках «філософія освіти» 
чи «методологія освітології», але їх у журналі 
з такою голосною назвою поки що немає. 

Власне про українську освітологію гово-
рити ще зарано, дай нам сили хоча б вивес-
ти на світовий рівень традиційні академічні 
галузі знання про освіту та репрезентувати 
їх науковій спільноті певними прецедент-
ними текстами.

Текст називається прецедентним, якщо 
його використовують у створенні нових 
текстів внаслідок його «хрестоматійнос-
ті», тобто поширеності у широкому колі 
дослідників. Прецедентний текст завжди 
оточений «ореолом» асоціацій, мотивів, 
спогадів, він сприяє концентрації понять, 
які глибше і повніше відображають світ, 
буття [13]. 

В умовній новітній українській освіто-
логії можна на пальцях порахувати її пре-
цедентні тексти. Деякі з книг лише посіли 
віртуальну нішу в репрезентації україн-
ської освітньої думки, бо через розірваність 
українського освітнього простору зали-
шились маловідомими читачам, або через 
недосконалість авторського задуму лише 
заштрихували ту чи іншу тему. Словом, 
потрібно ще багато зусиль, щоб перетвори-
ти науку про освіту на єдину інтеграційну 
дисципліну.

У цьому переконує і аналізована книга, в 
якій автори, зокрема, пишуть про вітчизня-

ну політичну «освітологію» [1, 10] та світо-
ву політичну «освітологію» [1, 156].

Ця книжка, на мою думку, поповнює 
зібрання прецедентних текстів новітньої 
української освітології і за змістом,  і за 
формою. Прецедентність за формою легко 
побачити, оскільки видавництво «Леся» 
презентувало у спільній теці водночас дві 
книжки – український оригінал та її ро-
сійський переклад [8]. Варто привітати на-
магання авторів інтегруватися в російсько-
мовний науковий простір, адже не секрет, 
що друкування української наукової про-
дукції лише українською мовою прирікає ці 
праці тільки на вітчизняне використання, а 
способу популяризувати їх в іншомовних 
науково-освітніх просторах без перекладів 
книжок ще не винайдено. Прецедентність 
за змістом спробуємо довести.
Нитка освітньої політики під намистом 

емпіричних уявлень 
Читач книжки «Освітня політика (огляд 

порядку денного)» не очікуватиме визна-
чень та авторських інтерпретацій і намага-
тиметься сконденсувати власні емпіричні 
уявлення про феномен освітньої політики. 
На назву книги нескінченно нанизувати-
муться як намисто різні емпіричні уявлен-
ня, пов’язані з терміном «освітня політи-
ка». Під такими «намистинками» власного 
досвіду зіткнення з освітою як результатом 
освітньої політики міститься нитка, яка 
утримує всі наші уявлення-намистинки і 
водночас вона, прикрита ними, залишаєть-
ся невидимою. Знайти цю нитку освітньої 
політики і намагаються автори.

Це нелегка справа, оскільки відомо ба-
гато теоретичних підходів до визначення 
політики – антропологічні; діяльнісні; ін-
ституційні; конфронтаційні (конфліктно-
консенсусні); культурологічні; нормативно-
етичні (ціннісні); правові; системні; те-
леологічні; соціологічні; субстанціальні 
(сутнісні); економічні тощо. Відомі різні 
тлумачення політики як управління сус-
пільством, як влади, як мистецтва держав-
ного управління, як механізму розподілу 
цінностей у суспільстві (Г. Лассуелл), як 
відносин «друзів-ворогів», як публічного 
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процесу і, зрештою, як будь-якої цілеспря-
мованої діяльності. Така множинність під-
ходів у дослідженні політики і, відповідно, 
освітньої політики, породжує відчуття, що 
політика вислизає як реальність. Тому, як 
би ми не ставилися до праць французько-
го філософа Алена Бадью, зокрема до його 
тези про визнання тотожності між думкою і 
політикою, не можна не погодитися з влуч-
ністю його думки, що «політику потрібно 
постійно перевинаходити – так само як 
мистецтво, науку і любов» [10]. 

Книга авторів і є таким перевинаходом 
освітньої політики. Врахуємо, Бадью по-
стійно повторює, що не людина йде в місця, 
де робиться політика, а політика «нарос-
тає» навколо активістів [11]. Мабуть, так 
ми можемо сказати і про книжку авторів – 
навколо неї «наростає» освітня політика в 
Україні.

Захоплює спроба випрясти нитку освіт-
ньої політики зі світового дискурсу освіт-
ньої політики, передусім з його наукової 
частини. У книжці майже тисяча посилань 
на кращі праці у цій галузі – трьохсот ан-
гломовних авторів та двохсот вітчизняних 
фахівців. Автори зверталися лише до най-
авторитетніших часописів, які видають-
ся під егідою міжнародних організацій, 
зокрема ЮНЕСКО, Світового банку. Не 
обійшли вони увагою і наукові здобутки 
російських колег, монографії та публікації 
провідних вітчизняних вчених, які репре-
зентують різні сфери знання – філософії, 
соціології, науки з державного управлін-
ня, економіки освіти, політичної науки, 
педагогіки тощо. 

Заслуговує на увагу і намагання подава-
ти українську термінологію у контексті за-
хідної (англомовної) термінологічної бази. 
Для аналізу політики автори застосову-
ють англійські поняття, які добре відбива-
ють різні аспекти політики – формальний 
(Polіty), змістовий (Polіcy) та процесуаль-
ний (Polіtіcs). Систематичне зіставлення 
українських термінів з англомовними ро-
бить цю працю внеском у транслатологію 
(Translatology), узагальнювальну перекла-
дацьку дисципліну. 

Книга складається з розгорнутого всту-
пу та чотирьох розділів. Дві провідні ідеї 
книги: дискурс-коливання освітньої полі-
тики і трикутник Б. Кларка-Дж. Сабато – 
аналітична модель налагодження взаємо-
вигідної співпраці основних традиційних 
акторів – держави, бізнесу, освіти. 

Дискурс – комунікація – держава 
Ключовий об’єкт дослідження у книзі – 

сучасний світовий дискурс освітньої по-
літики, насамперед, його концептуально-
теоретичний складник, навіть лише один 
із його сегментів – дискурс освітньої по-
літики щодо вищої освіти. Для авторів 
дискурс означає «все написане та сказане, 
все, що спонукає до діалогу та співбесіди» 
за М. Фуко, «рух інтелекту від одного 
об’єкта до іншого» за Ф. Аквінським [1, 3]. 
Дискурс є видом мовної комунікації, орі-
єнтованої на обговорення і обґрунтування 
будь-яких значущих аспектів дій, думок і 
висловлень її учасників. У авторів поняття 
комунікації не експліковане, проте дискур-
си кваліфікуються як «важливі агенти по-
літичної комунікаційної мережі» [1, 3], як 
«владний ресурс» для саморепрезентації та 
легітимізації державних та суспільних ін-
ститутів [1, 4]. До «комунікаційної мережі» 
зараховано і величезний світ «економічних 
комунікацій», який досліджує Ф. Бродель 
[1, 254]; комунікаційні та транспортні сис-
теми, завдячуючи яким в епоху глобаліза-
ції стають несуттєвими відстані [1, 124]; і 
комунікації у соціальному середовищі, ін-
ституціоналізацію яких відзначає Габермас 
[1, 183], і «комунікаційні структури» не-
державних організацій і макродержав, які 
мають також фінансові, адміністративні і 
силові структури [1, 35]. 

В. Мароші зазначає, що історія слова 
«дискурс» відбиває історію європейсько-
го мислення загалом [5]. Дивують його 
латинські контексти: дискурсія – це те, 
що «розбігається в різні сторони, у різних 
напрямках». У М. Кузанського, дискурс –  
мислення-полювання за істиною. Декарт 
уникає дискурсу-перегонів: «Іти якомога 
пряміше в один бік, не міняючи напрямку 
з незначного приводу». Фуко вводить цей 
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термін для того, щоб схопити не момент 
ідентичності, а сховану в практиці говорін-
ня, мови можливість сполучати те, що роз-
бігається, що вислизає з-під влади культур-
ної ідентифікації. Для цього він розглядає 
дискурсивні формації, «мережі влади, у які 
ми всі вплутані» [1, 7].

Можливість «реконструювати тексти», 
«демаскувати» приховану (чи не дуже) 
в них політику забезпечує «критичний 
аналіз дискурсу» чи критичний дискурс-
аналіз (Critical Discourse Analysis). У руслі 
зазначеного підходу, усвідомлюючи і його 
переваги, і обмеження, автори і проводять 
своє дослідження. На їхню думку, це дово-
лі перспективний напрям, хоча нині лише 
поодинокі автори спираються на критич-
ний дискурс-аналіз у дослідженні освітньої 
проблематики.

Держава – ринок – освіта: 
трикутник Кларка-Сабато

Своєрідним компасом книги у дис-
курсі — коливанні освітньої політики є 
трикут ник Б. Кларка-Дж. Сабато – аналі-
тична модель налагодження взаємовигідної 
спів праці основних традиційних акторів 
– державних інституцій, бізнесу, закладів 
освіти [1, 43]. Пізніше модель символічного 
«трикутника» Б. Кларка (1983) – держава, 
ринок (бізнес) та «академічна олігархія» 
[1, 120–121] піддається критиці, оскільки 
за межами цього «аналітичного трикутни-
ка» без уваги залишалася діяльність інсти-
туцій громадянського суспільства [1, 124–
125]. «Трикутник узгоджень» Б. Кларка 
(державна влада, ринок та «академічна 
олігархія») – це ті три сили, які визначають 
«через взаємодію напрям координації сис-
теми вищої освіти» [1, 255]. Аргентинський 
фізик Дж. Сабато ще у 1940 році аналізував 
«трикутник» (уряд, бізнес, вищий навчаль-
ний заклад) як «інноваційний ланцюжок» 
у країні [1, 283], який авторами названо 
«трикутником Сабато» [1, 284]. Трикутник 
«держава, ринок та ВНЗ» можна назвати 
трикутником Кларка-Сабато, врахувавши, 
що кожна його вершина містить декілька 
суб’єктів. Держава – це і власне держава, і 
уряд, і їх інституції; ринок –  і різні іпоста-

сі бізнесу, і ринок освітніх послуг, і ринок 
праці; освіта – це і студенти, і викладачі, і 
«академічна олігархія». Громадянське су-
спільство не має власної вершини у цьо-
му трикутнику, проте воно представлене 
у кожній з них відповідним сегментом. 
Постійні апеляції авторів до трикутника 
Кларка-Сабато цінні тим, що вони аргу-
ментовано утверджують демократичний 
принцип полісуб’єктності освітньої політи-
ки, який, на жаль, в Україні не послідовно 
визнається державним політичним керів-
ництвом, що і обумовлює актуальність те-
оретичної легітимізації освітньої політики 
як результату полісуб’єктної діяльності у 
суспільстві. 
Глобалізація між Теорією змови й Утопією

У першому розділі автори ведуть 
по шук фундаментальної «теоретико-
концептуальної граматики» дискурсу 
освітньої політики через інвентаризацію 
наявного теоретичного ресурсу, побудову 
певної термінологічної ієрархії в системі 
координат, що утворюється «тріадою кон-
струкцій» – «глобалізація», «інтернаціона-
лізація», «європеїзація» — і діалектикою їх 
термінологічної взаємодії. 

Автори обережні в оцінюванні наслід-
ків глобалізації, яка для освіти є і шансом, 
і проблемою, і завданням. Для них зали-
шається невизначеним майбутнє глоба-
лізованого капіталізму, як і для авторів 
нової доповіді Всесвітнього економічного 
форуму «Глобальні ризики-2011», в якій 
висловлюється попередження про те, що 
можливості наявних систем глобально-
го управління недостатні для боротьби із 
глобальними ризиками, з потрясіннями 
глобальної стабільності. Нинішня хви-
ля глобалізації спричинена не розвитком 
технологій і міфічною політикою «ринко-
вого фундаменталізму», а загальним роз-
чаруванням у практиці всеосяжного дер-
жавного регулювання. Мабуть, має рацію 
Ф. Джеймісон,  визначаючи глобалізацію 
як опозицію Теорії змови та Утопії: перша 
бачить її як великий план контролю світу, 
а друга прагне зібрати усі позитивні риси 
глобалізації [2]. 
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Автори бачать «дві глобалізації» і до-
сліджують, «як має виглядати сучасний 
«глобальний університет» і метафорична 
концепція «академічного дрейфу», за якою 
кожний університет, якщо говорити спро-
щено, прагне стати Гарвардським універ-
ситетом. Російський дослідник В. Панарін 
жорстко стверджує: «Глобальні тенденції в 
розвитку освіти, які ініціюються сьогодні 
західною цивілізацією, маючи об’єктивний 
характер, детермінують придушення роз-
витку системи регіональної освіти інших 
країн... Ці тенденції покликані придушува-
ти освітню діяльність регіональних систем 
освіти у спосіб цілеспрямованого глобалі-
заційного тиску, що забезпечує лідерство 
своїх країн» [16, 8–9]. Автори не так від-
верто, але доводять цю саму тезу.

Наслідки неоліберальної глобалізації у 
сфері освіти такі: «держава-аудитор» впро-
ваджує «нову політику підзвітності»; про-
вадить неухильний курс на приватизацію 
(зменшення державних витрат); інкорпо-
рування ідеалів ринку в коледжах та уні-
верситетах, що оформлюється в концепції 
«академічного капіталізму», здійснює курс 
на створення всеохопної системи оціню-
вання результатів навчання. 

Висновок «високий рівень комерціалі-
зації університету, схоже, є незворотнім», 
авторам не подобається, він для них «ви-
глядає як вирок», але і заперечити вони 
його не можуть, оскільки альтернативи з 
боку «глобального громадянського сус-
пільства» є непрактичними, а «посткому-
ністичні країни, у тому числі й Україна, 
ідуть у кільватері лідерів Болонського 
процесу, який, по суті, є регіональним про-
ектом глобалізації «згори», «як певний по-
літичний вибір» [1, 36].

Від «планування» до «врядування»: 
«Public Policy» 

У другому розділі йдеться про перехід 
у розвинених капіталістичних країнах від 
освітньої політики 1950—1960-х рр., осно-
вним інструментом якої було планування 
і директивний стиль управління, до освіт-
ньої політики, що ґрунтується на прин-
ципово інших засадах – полісуб’єктність, 

діалог, гармонізація інтересів, політичний, 
соціальний, економічний аналіз, аналіз по-
літики тощо. 

Розглядаються метаморфози «освітньо-
го планування» [1, 96–119], «парадигмаль-
ний зсув», «рівні інтерпретації освітньої 
політики» [1, 135], на мою думку, ключо-
вим у розділі є звернення авторів книги до 
дискусії «з приводу того, як перекладати 
англійський термін «Public Policy» – «дер-
жавна», «публічна» чи «суспільна політи-
ка»? [1, 87]. Автори сумніваються в універ-
сальності терміну «Public Policy» і зокрема 
його здатності пояснити «некласичну», 
«транзитну» (суперечливу і неоднозначну) 
модель освітньо-політичного розвитку. На-
давши зразок типового викладу ідеальної 
теоретично можливої моделі «публічної 
політики» в Україні [1, 90–91], автори на-
голошують на його одновимірності у ро-
зумінні «публічності», що зводиться лише 
до «прозорості» управлінських процесів і 
який насправді є «еклектичною вестерні-
зацією», яка ґрунтується на узагальненні 
західної освітньо-політичної практики. 
Автори стверджують, що реальна прак-
тика в українському суспільстві не надає 
підстав говорити про наявність публічної 
сфери функціонування освітньої політики 
(Education Public Politics): «Що стосується 
українського суспільства, то і зміст, і кон-
фігурація взаємодії цих суб’єктів (суб’єктів 
політичних відносин – партій, груп, сус-
пільних рухів тощо – С. К.) не надають 
вагомих підстав для кваліфікації освітньої 
політики визначенням «публічна». Авто-
рам більше імпонує цілком адекватна укра-
їнським реаліям характеристика сучасного 
стану «перехідної політики» в Росії Ю. Пі-
во варова, за якою ця «перехідна політика» 
«є не зовсім те, що в науці заведено вва-
жати публічною політикою. Більше того, 
це, мабуть, зовсім не те. І навіть є певною 
протилежністю Public Policy» [1, 92]. Тому, 
зауважують автори, «вельми недоречними 
виглядають зусилля «окремих ентузіастів» 
в Україні, які буквально проштовхують су-
цільну «публічність» [1, 90—91]. У зв’язку 
з цим «існує певна небезпека неадекватного 
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використання терміну «публічна політика» 
для характеристики теорії та практики, на 
що ми вже звертали увагу, далеких від уяв-
лень про класичну «публічність» у суспіль-
ному врядуванні» [1, 93]. Тут слід, безсум-
нівно, погодитися з оцінкою авторів книги, 
що «перехідна політика» в Україні і в освіті 
зокрема, не є публічною у демократичному 
сенсі. Публічність політики залежить від 
якості публіки.

Проте залишається не висвітленою по-
зиція авторів щодо перспективи вико-
ристання терміну «публічна політика» в 
українському контексті. На мою думку, 
таку конструктивну перспективу окреслює 
В. Нанівська, визначаючи публічну по-
літику як систему ефективних засобів ді-
яльності демократичної влади та урядової 
машини, як альтернативу наявній системі 
вертикальної адміністративної машини, 
що «просто не може ефективно працювати 
в умовах свободи та відкритої конкуренції 
легітимних груп інтересів» та є головною 
причиною кризи українського суспільства. 
Доречно навести основні тези В. Нанівської, 
сформульовані нею ще у 2005 р.: «Публічна 
політика складається з аналізу державної 
політики, формування на його основі уря-
дової позиції, публічного виголошення цієї 
позиції та консультацій з легітимними за-
цікавленими сторонами. … За результатами 
аналізу готується публічний документ про 
державну політику, який пояснює логіку 
політики уряду, його бачення головних 
проблем у цій сфері та причин їх існування, 
його пропозиції щодо розв’язання проблем 
та необхідних змін, аргументи на користь 
його позиції та контраргументи щодо по-
зиції опонентів (Зелені та Білі книги, Ко-
мюніке, книги чи заяви про державну полі-
тику). …При цьому публічна політика – не 
тільки гарна теорія. Демократичні країни у 
своєму розвитку перетворили її на систе-
му технічних процедур та стандартів, які 
має виконувати кожний чиновник на своїй 
посаді. …В Україні жодна структура влади 
не здійснює функцій публічної політики. 
Ефективні стандартні процедури роботи 
західних урядів абсолютно невідомі нашим 

чиновникам, і вони змушені працювати 
навмання» [5]. Здається, тут вже йдеться 
про врядування (governance), аналізу кон-
цепцій якого присвячено наступний розділ 
книги.
Формула успіху освітнього врядування

У третьому розділі автори розглядають 
«проблеми врядування (governance) по 
суті», який розпочинають з «креативної 
розмови», пов’язаної «із визначенням і 
конкретизацією змісту основних англомов-
них термінів, що стосуються проблематики 
врядування в контексті освітньої політики, 
їх перекладом на українську мову» [1, 157]. 

На думку авторів, переклад терміну 
«governance» українською мовою як «ке-
рівництво» або як «провідництво» не має 
жодних підстав. Автори вважають некорек-
тною спробу побудови у вітчизняних науко-
вих текстах певної концептуальної ієрар-
хії у тріаді – «врядування» (governance), 
менеджмент (management) та управління/
адміністрування (administration). Вряду-
вання тлумачать як «визначення загально-
го курсу розвитку держави…», «вироблення 
політики та ухвалення рішень на рівні ви-
щого політичного керівництва». Менедж-
мент – «реалізація стратегій і досягнення 
визначених цілей…». Адміністрування – 
«налагодження внутрішньо інституційних 
процедур і процесів». Окреслена схема 
структурування державного управління не 
влаштовує авторів книжки, оскільки «за-
надто абсолютизує специфіку її окремих 
елементів» і неприйнятною є інтерпретація 
«врядування» (governance) як «політичного 
керівництва» [1, 171]. Про доречність пе-
рекладу governance як врядування, на мою 
думку, свідчить і назва статті Кр. Гудзон 
«Управління врядуванням освітою: держава 
завдає відповідного удару?» – «Governing 
the Governance of Education» [19]. 

Висвітлюючи різноманітні версії та ви-
значення концепції «врядування», різні 
масштаби та способи її застосування, ав-
тори схильні цей надзвичайно мінливий 
феномен, зокрема постмодерне європей-
ське врядування, бачити як «складну і ба-
гаторівневу систему» управління «через 
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взаємодію» з такими її характерними осо-
бливостями – «стосунки непідпорядкуван-
ня, вертикальні та горизонтальні зв’язки, 
координація, спілкування (комунікації), 
лідерство і партнерство» [1, 193]; зокрема 
розуміти його як «відкриття наявних уря-
дових структур на основі кращої комуніка-
ції та зростання прозорості» [1, 172].

Отже, автори схильні «врядування» 
(governance) бачити матрицею системи 
державного управління країни, яка обу-
мовлює його «інституціональний кон-
текст», «рамки» і «правила гри». Так, 
вони заявляють: «Освітнє врядування» 
(educational governance) забезпечує «рам-
кові умови» і для «education policy», і для 
«politics of education» (politics of higher 
education)» [1, 195].

Погоджуючись із такою інтерпретаці-
єю, варто порушити питання про співвід-
ношення понять врядування, політично-
го керівництва і політичного управління. 
Термін «політичне керівництво» авторами 
вживається для позначення і процесу полі-
тичного управління, і органів чи груп, які в 
суспільстві здійснюють цей процес. Але що 
таке політичне управління? Енциклопе-
дичне визначення цього поняття як «впли-
ву суб’єкта політики на політичну ситуа-
цію з метою забезпечення своїх інтересів» 
[6, 366] потребує уточнень і досліджень.

Слід визнати, що назва «Формула успі-
ху» дещо дезорієнтовує читача, оскільки у 
тексті залишаються невизначеними ці по-
няття – «формула», «успіх» та «формула 
успіху». У розділі, присвяченому пошуку 
денотатів термінів «керування», «вряду-
вання», «управління», дослідженню «ме-
режевого національного врядування» [1, 
177–190], «європейського освітнього вря-
дування» [1, 191–201], «національного 
освітнього врядування» [1, 202–211], «уні-
верситетського врядування» [1, 212–222], 
у дилемі між автономією і соціальною від-
повідальністю університету [1, 223–238], 
«формула успіху» присутня латентно, ніби 
само собою зрозуміло, що всі ці форми 
врядування є наче формулюваннями такої 
«формули успіху», а саме поняття «успіху» 

є легкозрозумілим і не потребує пояснень. 
У розділі йдеться лише про одну форму-
лу – формулу «державно-громадського 
управління розвитком освіти» [1, 190–191] 
у контексті розгортання «національного 
врядування» (national governance) в єд-
ності владних і самоврядних його засад, 
проте вона майже не аналізується по суті у 
вітчизняному дискурсі. Далі, коли аналізу-
ється стан рейтингології ВНЗ, йдеться про 
плюралізм бачення «успіху» університету, 
але це питання залишається до кінця не 
з’ясованим.

На нашу думку, «креативні розмови» 
про визначення і конкретизацію змісту 
основних термінів, що стосуються пробле-
матики врядування і освітньої політики, 
спричинені договірним характером знання 
про ці поняття. Управління та політика як 
зовнішні процеси щодо освіти як суспіль-
ної системи, так і внутрішні в освіті, а та-
кож їхнє наукове та експертне дослідження 
є багатогранними феноменами, які не мо-
жуть бути однозначно зафіксовані, а тому  
на їх визначення припускаються багато-
значні терміни. Їхнє уточнення відбуваєть-
ся у процесі укладання інколи відкритих, 
інколи латентних домовленостей між чле-
нами наукових спільнот. Власне дискурс і 
є способом укладання цих домовленостей. 
Але чи є у реальності відповідники понять 
управління і політики, які можна розвес-
ти у просторі і часі? Які фундаментальні 
елементи чи критерії цих феноменів мо-
жемо виокремити? Чи формула «політика 
реалізується управлінням, яке виробляє 
політику» є остаточною у пізнанні цих фе-
номенів? Ці питання очікують на своє до-
слідження.

«Ігри обміну» в освітній політиці 
У четвертому розділі автори зверта-

ються до проблем взаємодії ринку і ви-
щої освіти, шукають відповіді на одне з 
«ключових» питань – «як ринок впливає 
на суспільний інтерес, загалом на все сус-
пільство?» Продовжуючи спробу Ф. Бро-
деля «помістити» ринок на його справжнє 
місце, автори зазначають, що «порівняль-
ній освітній політиці» доводиться мати 
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справу із диверсифікованим, складним і 
неоднозначним феноменом ринку, що ви-
являється в «незліченній кількості обмі-
нів» [1, 262], «ігор обміну», говорячи сло-
вами Ф. Броделя. 

Автори справедливо наголошують на 
особливій ролі держави у регулюванні су-
часної економіки – «економіки знань», що 
особливої гостроти ця проблема набуває і 
в Україні, критикують намагання вітчизня-
них «реформаторів» мати «більше ринку», 
«міфологізацію» та фетишизацію самої ідеї 
ринку. Їхній висновок – «те, що ринок слу-
гує багатим, означає, що існує значна віро-
гідність порушення принципу справедли-
вості і рівного доступу до освітніх послуг» 
[1, 263–264], – корелює із застереженнями 
з аналізу вищої освіти у розвинених краї-
нах, за якими «цілями освітньої політики 
не можуть бути виключно дії, спрямовані 
на впровадження та поширення ринкових 
механізмів». У п. 4.1. «Суспільне чи при-
ватне благо?», розглядаючи освіту у кон-
тексті ринку, автори оцінюють освіту як 
змішане благо в економічній класифікації 
видів благ. Зрештою, ключовою ідеєю роз-
ділу є «пошук балансу у розподілі витрат 
між суспільством та особою», який, на 
думку авторів «був і є важливою складо-
вою суспільної освітньої політики (public 
education politics)» [1, 271].
Книжка ставить «правильні питання» 

Автори сподіваються, що їхні розмірко-
вування дійдуть до вітчизняних учасників 
дискурсу освітньої політики, які ще не-
достатньо інтегровані у світовий освітній 
простір, щоб не справдився прогноз, що «у 
нас скоро не буде людей, здатних розуміти 
те, що робиться на Заході» [1, 19–20].

Книжка відповідає цьому сподіванню і 
допомагає розуміти те, що відбувається в 
Україні. Можна сказати, що вона є, пере-
дусім, спробою поставити в українському 
суспільстві питання про освітню політику. 
Звичайно, було б некоректно вимагати ціл-
ковитого розкриття проблем від книжки, 
обсяг якої у декілька чи навіть у десятки 
разів менший за аналогічні іноземні ком-
пендіуми з цих питань, в одному з яких, до 

речі, зазначено, що відсутність постановки 
певних питань загрожує більшою кількістю 
небезпек, аніж провал спроби відповісти на 
питання. На декількох «правильних» пи-
таннях, порушених у книзі, варто зупини-
тися детальніше.

Про Світовий банк 
Автори аналізують концептуальні ідеї 

освітнього департаменту Світового банку 
та неоднозначну оцінку їх у науковому 
середовищі. Іронічно зауважують, що «в 
деяких роботах їх цитують у спосіб, харак-
терний для часів наукового комунізму», і 
попереджають, що «у фахівців Світового 
банку завжди були і є опоненти і крити-
ки, спільною платформою є несприйняття 
ідеології лібералізму, якої послідовно до-
тримується Світовий банк у своїй теоре-
тичній та практичній діяльності». Адже 
декларовані Світовим банком «освітні 
стратегії, визначені на основі його власних 
ідеологічних уподобань», мають вигляд 
своєрідного «списку бажань, який демон-
струє перекручене розуміння глобальних 
освітніх проблем та можливостей» [1, 15–
17; 105; 126; 189]. 

Це доречне питання, бо в Україні, на-
приклад, ще не відомі результати Проекту 
«Рівний доступ до якісної освіти в Украї-
ні», на здійснення якого Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку у 2006–2009 рр. 
надав Україні в борг майже вісімдесят сім 
мільйонів доларів США, які потрібно час-
тинами повернути до 15 травня 2025 року. 
Мета Проекту полягала у наданні підтрим-
ки Україні в її зусиллях забезпечити рівний 
доступ до якісної освіти і поліпшити ефек-
тивність системи освіти, щоб підготувати 
українських випускників для суспільства 
знань [3]. Принципами реалізації проекту 
проголошено «прозорість, відкритість та 
максимальну ефективність у використанні 
коштів», і вже два роки борг повертається, 
але на сайті Директорату програм розви-
тку освіти, який створено Міністерством 
освіти і науки для координації здійснення 
освітніх реформ у рамках цього проекту, 
інформації про витрати цієї суми немає, як 
і відповіді, якою мірою «надана підтримка 
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Україні» сприяла забезпеченню рівного до-
ступу до якісної освіти і поліпшенню ефек-
тивності системи освіти.

Про Закон «Про вищу освіту» 
Вихід книжки у світ збігся з роботою над 

новою редакцією закону «Про вищу осві-
ту», різні варіанти якого збурили освітян-
ську громаду впроваджуваними кількіс-
ними критеріями калькуляції якості ВНЗ. 
Українська освітня політика концентруєть-
ся у процесі творення нових законодавчих 
актів. Адже, як передбачає 92-а стаття Кон-
ституції, «засади освіти» визначаються ви-
нятково законами України. «Ця норма має 
продовження в Законі «Про освіту», в За-
коні «Про вищу освіту», якими передбача-
ється, що Верховна Рада України визначає 
державну політику в галузі освіти. Проте, 
аналіз законів України про освіту та прав-
ної практики показує, що низка важливих 
питань державної політики в галузі освіти 
регулюються Указами Президента Украї-
ни, постановами Кабінету Міністрів Укра-
їни, наказами Міністерства освіти і науки» 
[2]. Не можемо не визнати слушною думку 
про необхідність визначення низки питань 
освіти, які слід зараховувати до державної 
політики в галузі освіти. 

Водночас необхідно зауважити, що об-
говорення громадськістю варіантів нових 
проектів законів – не кращий спосіб про-
ектування української освітньої політи-
ки. Перед ухваленням чи обговоренням 
того чи іншого законопроекту – інтегро-
ваного формулювання правил політики 
– слід надати громадськості відповідні 
аналітичні дослідження, в яких має бути 
обґрунтування того чи іншого нового 
політичного правила. Наприклад, у Ні-
меччині раз на два роки, за дорученням 
міністерства, Німецький інститут міжна-
родних педагогічних досліджень прово-
дить дослідження «Освіта в Німеччині», 
опубліковані доповіді про стан освітнього 
сектора і рівень освіти населення стають 
імпульсами для перегляду державної по-
літики в цій галузі.

В Україні ж громадськість мусить лише 
здогадуватися про мотиви тих чи інших 

схвалюваних політичних правил, що фор-
мулюються у проектах законів, які надси-
лаються на термінове обговорення. Така те-
леграфна комунікація влади з суспільством 
із питань проектування політики аж ніяк 
не сприяє виробленню виважених правил 
для політики. 

Автори, аналізуючи зміни до Закону 
України «Про вищу освіту», запропоновані 
2008 р. Міністерством науки і освіти, по-
переджають про реальну небезпеку у разі 
внесення пропонованих чиновниками змін 
до закону, перетворення вищих навчальних 
закладів на «суто комерційні підприєм-
ства» з усіма наслідками.

Про перспективи Болонського процесу 
в українській освіті

Книжка ставить «правильні питання» 
і про перспективу Болонського процесу в 
українській освіті. У післямові [1, 362–363]  
автори наводять думку Я. Садлака про «по-
чаток ери нової геополітики (geopolitics) в 
сфері вищої освіти», контури якої виходять 
далеко за межі Болонського процесу та тра-
диційних уявлень про освітню політику. 
Слід погодитися з їхньою думкою, що «в 
суспільстві, у владних колах, причетних до 
вирішення та впровадження освітньої полі-
тики, досі чітко не проглядаються адекват-
ні реакції на виклики часу», а тому «наша 
країна нині перебуває просто в драматич-
ній ситуації, оскільки і досі невирішеним 
залишається питання вибору подальшого 
розвитку вищої освіти». 

Освітня політика в Аристотелевих 
координатах 

Постає бажання поглянути на аналізо-
вану книжку у контексті світового розви-
тку політичних наук, визначити її місце у 
ньому. Як відомо, прецедентним текстом 
для політичних наук є «Політика» Арис-
тотеля (384—322 рр. до н.е.), давньогрець-
кого філософа, учня Платона і вихователя 
Олександра Македонського. Звернення до 
«Політики» Аристотеля як початку коор-
динат світового розвитку політичних наук 
видається нам продуктивним із декількох 
причин.

У «Політиці» Аристотель здійснив до-
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кладний аналіз державного і громадського 
життя Давньої Греції на основі досліджен-
ня п’яти взаємопов’язаних тем (економі-
ка – кн. І, питання про найкращий спосіб 
правління – кн. ІІ, загальна теорія поліса – 
кн. ІІІ, реальні типи держав, причини їхньої 
катастрофи, способи зміцнення – кн. ІV, V 
і VІ, ідеальна держава – кн. VІІ та VІІІ). 
Приписувана трактату незавершеність не 
заважає йому бути, як писав німецький 
історик філософії Е. Целлер, найважливі-
шим текстом політичної науки античності, 
і не тільки античності.

Аристотель вважається засновником ре-
алізму в освіті. На питання, як учням бути 
успішними, ніби відповідав: «Доганяти 
тих, хто попереду, і не чекати тих, хто поза-
ду». Тут не місце розглядати філософсько-
педагогічну теорію Аристотеля та її особли-
вості, хоча сучасна педагогіка не можлива 
без його ідей: ідеї блага й ідеальної людини, 
необхідності суспільного навчання і вихо-
вання в навчанні, ідеї «золотої середини» у 
суспільному вихованні людей, номенкла-
тури чотирьох основних навчальних пред-
метів: Граматика, Гімнастика, Музика, Ма-
лювання [14]. 

Несподіваним для багатьох здається зве-
дення Аристотелем розмови про ідеальну 
державу (у кн. VІІ і VІІІ) до проблеми «ви-
ховання молоді». Він зауважував, що там, 
«де цього немає, сам державний лад зазнає 
збитку» [9,  628]. На мою думку, у цьому 
нічого не сподіваного немає. І у сучасних 
мислителів, як у Аристотеля, немає іншого 
засобу поліпшення світу, окрім освіти й ви-
ховання.

Якщо перечитати пропозиції Аристо-
теля щодо виховання, то здивує їхня ак-
туальність. По-перше, дискусія, описана 
Аристотелем, триває у сучасному дискурсі 
освітньої політики. По-друге, хоча сучасна 
держава перевищує у сотні чи навіть тися-
чі разів масштаб держав часів Аристотеля, 
проте і нині предметом суперечок у всіх 
державах є проблема, що корисніше – дору-
чати турботу про виховання молоді державі 
чи залишати її приватним особам (у чому і 
полягає сутність сучасного неолібералізму). 

Якщо говорити дещо спрощено, то освітня 
політика зводиться у сучасних державах 
до встановлення пропорції між державою 
і приватними особами у вихованні молоді, 
про що йдеться у книжці авторів. 

Нас приваблює «Політика» Аристоте-
ля і визначенням держави як спілкування 
[9, 376]. Держава – це не тільки суспіль-
ство для обміну і для запобігання злочи-
нам: «держава створюється... для того, щоб 
жити щасливо» [9, 460]. Висловлюючись 
сучасною мовою, держава, за Аристоте-
лем, – це комунікація. Звичайно, Арис-
тотелеве «спілкування» і сучасна «кому-
нікація» – різні поняття, проте і в Арис-
тотелевому баченні понять «матерія», 
«категорія», і в сучасних уявленнях про 
них простежується певний інваріант. Не 
зважаючи на розбудову інституційного, 
технологічного і теоретичного оснащення 
спілкування/комунікації, воно/вона зали-
шається явищем обміну повідомленнями 
між комунікаторами. Критичний аналіз 
дискурсу освітньої політики покращує ко-
мунікації в суспільстві і оптимізує  систе-
му освіти та, власне, і саму державу. 

Оптимізувати систему, а не окремі 
частини

Продуктивність системи вищої освіти 
в Україні ніби є тріумфальною: 38,0 % на-
селення країни у віці старше 25 років ма-
ють третинну освіту. За цим показником 
Україна є першою в Європі і випереджає 
майже весь світ, поступаючись лише Ка-
наді (43,9 %), Ізраїлю (41,4 %) та США 
(38,3 %) [18, 228]. 

За статистикою, в Україні з 10766,3 штат-
них працівників на 31 грудня 2009 року по-
вну вищу освіту мали 31,3 %; неповну та 
базову вищу освіту – 24,2 %. Така частка 
людей з вищою освітою у суспільстві має 
бути спроможною ефективно організову-
вати себе і своє суспільство. Якщо ж цього 
не відбувається, то, вочевидь, через те, що 
наявна система вищої освіти не здатна за-
безпечити молодь необхідними знаннями і 
вміннями. 

Зрозуміло, що українська система вищої 
освіти потребує поліпшення. Але якого? 
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Нещодавно у Бюлетені Рахункової палати 
від 14.09.2011 р. українську систему вищої 
освіти звинувачено у незбалансованості 
підготовки кадрів за держзамовленням та 
розвитку ринку праці й у відсутності ме-
ханізму відшкодування неуспішними сту-
дентами витрат на навчання [7,  33]. Про-
те, економічий підхід Рахункової палати 
України до вищої освіти – не панацея. Не-
обхідні складніші заходи, аніж калькуляція 
витрат та стягнення коштів зі студентів-
двієчників. І цього навчає книжка авторів, 
закликаючи оптимізувати систему, а не 
окремі її частини.

Автори не володіють секретами безпо-
милкового мислення і не претендують на 
це. З ними можна дискутувати. Наприклад, 
щодо використання термінів «освітньо-
політичний» чи «політико-освітній». Зда-
ється, автори використовують їх як сино-
німи, хоча можна було б їх диференціюва-

ти. Розкритти характеристики «освітньо-
політичного» чи «політико-освітнього» 
поля (сфери, простору, системи, практи-
ки), «освітньо-політичних» чи «політико-
освітніх» традицій, проблем і моделей роз-
витку в українському контексті ще нале-
жить дослідникам.

Мені залишається висловити читацьку 
вдячність авторам книжки «Освітня полі-
тика (огляд порядку денного)» за екстра-
ординарний текст у сучасній українській 
освітології. Навряд чи хтось із наступного 
покоління дослідників освіти зможе обійти 
рецензовану книжку в своєму науковому 
пошукові. Тепер іншим українським авто-
рам, які братимуться за проблему освітньої 
політики, буде легше завдяки цій книжці 
доходити конструктивних висновків щодо 
матерії освітньої політики, проте, водночас, 
їм буде не так легко долати планку, досяг-
нуту у ній. 
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«Вища освіта України» (мають бути такими, що раніше не друкувалися і не надсилалися 
до інших видань) і відповідати вимогам департаменту атестації кадрів МОНмолодьспор-
ту України до наукових праць.

2. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти текст статті, а також вно-
сити зміни в назву.

3. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні автори.
4. Редакція не листується з авторами.

вимоГи до оФормЛеннЯ стАтей
1. Статті приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах MS Word for Windows 

(версій 6, 7 чи 98) електронною поштою. Електронна адреса редакції: wou@ukr.net
Гра фіки і малюнки мають бути виконані чітко, формули — написані у звичайній матема-

тичній символіці, мати розмітку і пристосовані до формату журналу.
2. Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 24 000 знаків, чи 0,6 друк. арк. 

(близько 13—14 машинописних сторінок через два інтервали включно з таблицями, гра-
фіками і малюнками).

3. Стаття має бути підписана всіма авторами і супроводжуватися:
а) авторською довідкою за наведеною нижче формою (підписується всіма автора- 

ми). З метою забезпечення об'єктивності зовнішнього рецензування в самій статті 
вказуються лише прізвища та ініціали авторів;

б) стислою анотацією (не більше 100 слів) українською, російською та англійською 
мовами;

в) прізвищем та ініціалами, назвою статті й ключовими словами російською та англій-
ською мовами;

г) УДК.
4. Джерела у списку літератури слід подавати за алфавітом у такому порядку: україн-

ською, російською, латиницею. У посиланні на використане джерело зазначати порядко-
вий номер джерела у списку та сторінку.

ФормА АвторсЬкої довІдки
АВТОРСЬКА ДОВІДКА 
1. Назва статті.
2. Адреса для листування, телефон, факс і електронна пошта для контакту.
3. Прізвище, ім'я, по батькові.
4. Науковий ступінь, вчене звання.
5. Місце роботи.
6. Посада.

Окрім того, додається електронне фото у двох-трьох версіях (jpg, tiff (300 pixel/inch) та 
ін.). Для сканування не приймаються неякісні фото, фото на рельєфному папері, вирізки 
з газет і журналів, принтерні роздруківки тощо.

ДО  УВАГИ  АВТОРІВ



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 2012126

ПРО    АВТОРІВ

Шановні читачі!
Не забудьте передплатити 

часопис
«Вища освіта України»

Індекс видання 
23823

Передплатити журнал можна  
в будь-якому відділенні 

зв’язку

АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, академік 
НАПН України, член-кореспондент НАН України, ректор Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова, головний редактор часопису.

ВЕРНИДУБ Роман Михайлович – кандидат педагогічних наук, проректор Націо-
нального педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

ДУДЕНКО Василь Петрович – доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафе-
дри машиновикористання та виробничого навчання Полтавської ДАА.

ІВАЩЕНКО Оксана Алімівна – доцент кафедри іноземних мов та технічного пере-
кладу Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси).

КАПЕРА Ірина Сергіївна – аспірант Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова.

КАСЬЯНОВ Дмитро Володимирович – кандидат філософських наук, здобувач На-
ціонального педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

КИВЛЮК Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробіт-
ник, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту 
розвитку дитини Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. 

КЛЕПКО Сергій Федорович – доктор філософських наук, доцент, проректор з на-
укової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського.

КОВАЛЬ Тетяна Василівна – старший викладач німецької і англійської мови, здобу-
вач Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 12012 127

«Вища освіта України»

23823

12

КОРСАК Костянтин Віталійович – доктор філософських наук, завідувач відділу  тео-
рії та методології інженерної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

КОСЕНКО Олександра Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент На-
ціонального університету біоресурсів і природокористування.

ЛИНОВИЦЬКА Олеся Вікторівна – кандидат медичних наук, здобувач Національно-
го педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

МАКАРЕНКО Світлана Олегівна – кандидат філософських наук, радник дирекції 
Інституту обдарованої дитини НАПН України.

ПРУДЧЕНКО Інна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафе-
дри соціальної філософії та філософії освіти Інституту філософської освіти і науки На-
ціонального педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. 

САМЧУК Зореслав Федорович – доктор філософських наук, старший науковий спів-
робітник, завідувач відділу соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської 
молоді Інституту вищої освіти НАПН України.

САХНЕВИЧ Інна Андріївна   –  викладач англійської мови Івано-Франківського на-
ціонального технічного університету нафти і газу, аспірант відділу теорії та методології 
гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

СЛЮСАРЕНКО Олена Миколаївна – кандидат наук з державного управління, стар-
ший науковий співробітник, вчений секретар Інституту вищої освіти НАПН України.

УВАРКІНА Олена Василівна  – кандидат педагогічних наук, в. о. професора Націо-
нального педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 2012128

вищА 
освІтА

укрАїни
Теоретичний 

та науково-методичний 
часопис

Директор видавництва
Олександр ОВЧАР

Адреса видавництва:
01054, Київ, вул. Дмитрівська, 18/24
Тел.: 486-79-60, 486-69-52

Головний редактор редакції 
гуманітарних журналів 
Валентина БОЙКО

Над номером працювали:
Богдана ВОРОНКОВА
(відповідальна за випуск)
Галина БАРАНОВСЬКА
(коректура)
Світлана РАДІОНОВА
(комп’ютерна верстка)

ДЕРЖАВНЕ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ВиРОБНиЧЕ  

ПІДПРиЄМСТВО  
ВиДАВНиЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»

© Усі права захищені. Жодна частина, еле-
мент, ідея, композиційний підхід цього 
видання не можуть бути копійованими чи 
відтвореними в будь-якій формі 
і будь-якими засобами — електронними і 
фо томеханічними, зокрема через 
ксерокопіювання, запис чи комп’ютерне ар-
хівування без письмового дозволу 
видавця.

Підписано до друку 27.03.2016 р.
Формат 70 х 100 1/16 . Папір офсет. 
Друк офсет. Умовн. друк. арк. 10,4
Обл.-вид. арк. 11,0. Наклад 620 пр. 

Зам. № 28

Видрукувано
ПрАТ «Київська правда»

м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ
Державного інформаційно-виробничого 

підприємства  
видавництва «Педагогічна преса»

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Олег МІШиН тел.:  093-714-79-52

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Тетяна ДАНІЛОВА   тел.:  043-256-21-38

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
Віталій ГОРОШКО тел.:   033-272-54-21

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Еліна ЗАРЖиЦЬКА тел.:  099-704-58-44

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Володимир РАДиЧЕВ тел.: 050-723-73-79

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Ольга ЛАВРиНЧУК тел.:  098-518-39-76

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Михайло БАСАРАБ тел.:  050-204-79-57

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Антоніна ГРиПА   тел.:  097-392-81-38,
                               095-800-04-74

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Іванна КОСТЮК   тел.:   050-627-22-18

м. КИїВ
Марія КРАВЧУК   тел.:   044-279-02-73,
                             093-808-79-50

КИїВСЬКА ОБЛАСТЬ
Валентина ЩЕРБАК тел.: 044-592-79-86,
     044-278-23-13

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Олена БАХМУТ       тел.: 099-985-58-15 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Галина ЗАНиК        тел.: 093-887-18-96 
МИКОЛАїВСЬКА ОБЛАСТЬ
Людмила ЗАВІРЮХА тел.: 096-762-14-48

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Андрій ХАЄЦЬКиЙ   тел.: 063-618-59-57

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Олександра ВОЛОШКО тел.: 066-624-7-601,
                                 053-222-41-63
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Ігор ОПОЛЬСЬКиЙ   тел.: 093-127-12-67

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Олег ГЕРЕНКО       тел.: 067-542-82-79 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Тетяна НЮНЯ       тел.: 050-554-21-58,
                              035-253-39-62

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Анастасія АЛЬОШиЧЕВА  тел.: 093-690-72-22 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Людмила ПЕРЕПЕЛиЦЯ    тел.: 097-575-39-27,

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Микола ЧЕРНЕГА         тел.: 038-279-56-96

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Лариса МАКСЮТА         тел.: 093-921-15-46,
                               047-237-93-61
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Анна СЕМАНЮК           тел.: 095-337-01-58, 
                              066-629-69-36
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Надія БУРЦЕВА           тел.: 093-119-99-86,
                              046-2-67-84-83


