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Цей номер ПрисвЯчуЄтЬсЯ 
20-рІччю створеннЯ нАЦІонАЛЬної АкАдемІї 

ПедАГоГІчниХ нАук укрАїни

Підтримуючи пропозицію провідних українських учених, Президент України 
Л. М. Крав чук 4 березня 1992 р. підписав Указ про створення Академії педагогічних наук 
України (АПН України) як вищої галузевої наукової установи.

Академією педагогічних наук України зроблено значний внесок у подальший розви-
ток педагогічної та психологічної наук, оновлення теорії і практики навчально-виховного 
процесу.

Ураховуючи провідну роль АПН України у забезпеченні розвитку національної сис-
теми освіти, здійсненні фундаментальних досліджень та підготовці наукових і науково-
педагогічних кадрів, Указом Президента України від 24 лютого 2010 року № 259/2010 
Академії педагогічних наук України надано статус національної, з подальшим іменуван-
ням її – Національна академія педагогічних наук України (НАПН України).
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«В

АкАдемІчнА 
сПІвПрАЦЯ

Нещодавно у Києві відбулись за-
гальні збори Національної академії 

наук України, де обговорювалися 
питання про посилення ролі науки 

в процесі державотворення та роз-
виток її основних напрямів. 

У контексті обговорення головної 
доповіді Президента НАНУ Бориса 
Євгеновича Патона було представ-

лено виступ В. Андрущенка про 
співпрацю НАН України з провідни-
ми університетами держави, який 

публікується зі скороченнями.

Ключові слова: людина, освіта, куль-
тура, університет, навчання, виховання, 
тенденції змін.

ельмишановні колеги!
Не є секретом, що, із поси-

ланнями на західний досвід, в 
Україні поширюється думка 
про доцільність приєднання 
академічних інститутів до 

університетів, що це, мовляв, дасть змогу 
зекономити кошти, допоможе залучити 
до освітньої діяльності маститих вчених. 
На мою думку, ця позиція є хибною. По-
перше, так званий «західний досвід» є різ-
ним. По-друге, не варто нехтувати вітчиз-
няними традиціями. Зрештою, важливо 
враховувати сучасні можливості держави 
і суспільства, а також ті усталені зв’язки, 
які допомагають нам у вкрай несприятли-
вих умовах зберігати і розвивати науково-
освітні надбання. 

Руйнувати легко; будувати – важко. 
Елементарний життєвий досвід і наукова 
практика актуалізують модель співпраці 
НАНУ з університетами: створення спіль-
них дослідницьких центрів, залучення 
до їхньої діяльності талановитої молоді. 
Власне, це і є наш український досвід роз-
витку науки і освіти, започаткований свого 
часу славнозвісним Володимиром Вернад-
ським.

УДК 37.014.553
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Нині між нашими підрозділами ді-
ють понад 300 договорів про співпрацю; 
близько двох тисяч учених НАН Украї-
ни працюють сумісниками-викладачами 
в системі освіти; понад 350 аспірантів та 
докторантів і 270 стажистів – виклада-
чів університетів навчаються у наукових 
установах Академії. І що, мабуть, найголо-
вніше: понад 1500 студентів виконували 
дипломні роботи під керівництвом провід-
них учених Академії.

Показовим прикладом нашої тісної 
співпраці є виконання низки державних 
цільових програм, зокрема програми «Ре-
сурс», державної програми прогнозування 
науково-технологічного та інноваційного 
розвитку, видання таких фундаментальних 
праць, як «Юридична енциклопедія», «На-
ціональний атлас України», «Енциклопедія 
сучасної України».

Суттєвим є спільний доробок Академії 
та університетів у частині розробки Кон-
цепції гуманітарної політики держави.

Вагомі результати наукової співпраці де-
монструє флагман вищої освіти України – 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка (ректор – академік Лео-
нід Губерський). Нині в ньому працюють 
за сумісництвом близько 60 академіків та 
членів-кореспондентів НАН України; діє 
спільна науково-координаційна рада.

Не менш результативною є співпраця 
вчених НАН України з науковцями Націо-
нального технічного університету (КПІ), 
Харківського і Львівського політехнічних 
університетів, Національного гірничого 
університету (Дніпропетровськ), Націо-
нального університету нафти і газу (Івано-
Франківськ), низки університетів Доне-
цького, Одеського та Харківського регіонів.

На базі Національного гірничого уні-
верситету (Дніпропетровськ), наприклад, 
створено навчально-дослідницькі інститу-
ти подвійного підпорядкування, зокрема 
Інститут гірничої і металургійної електро-
енергетики, Інститут економіки промисло-
вого розвитку.

У Дніпропетровському національно-
му університеті імені Олеся Гончара діє 

спільна лабораторія з конструювання кос-
мічної техніки.

Класичним зразком академічної спів-
праці є діяльність дослідницького центру 
ядерної фізики, математичної та радіофі-
зичної шкіл та центру нанотехнологічних 
досліджень Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна.

Плідною є співпраця академічних під-
розділів з Національним педагогічним уні-
верситетом ім. М. П. Драгоманова. Спільно 
з Інститутом металофізики створено Центр 
теоретичної та прикладної нанофізики; з 
Інститутом математики – відділ фракталь-
ного аналізу. За підтримки шановного Бо-
риса Євгеновича Патона створено й успіш-
но діє Академічний гуманітарний лекторій, 
у рамках якого відбуваються лекції, семіна-
ри, майстер-класи, зустрічі  видатних уче-
них зі студентською молоддю.

Підкреслюючи досягнення співпра-
ці, не можна не звернути уваги й на деякі 
суперечності. Першою серед них є недо-
сконалість нормативно-правової бази, що 
врегульовує академічне й наукове співро-
бітництво. Проблемою є і розбіжності у 
нормативах оплати праці викладачів, які 
працюють нау ковцями, та науковців, які за-
лучаються до читання лекцій і проведення 
семінарських занять. Труднощі виникають 
і в контексті участі науковців ВНЗ у кон-
курсах, які періодично оголошує Академія 
фактично тільки для своїх співробітників, а 
також у питаннях спільного використання 
унікального наукового обладнання, яке на-
лежить Академії, розмежування та фіксації 
інтелектуальної власності і на рівні науков-
ців, і на рівні академічних інституцій.

І все ж загальний висновок є позитив-
ним. Співпраця Академії з університетами 
поглиблюється, стає дедалі більш розга-
луженою і ефективною, зосередженою на 
найактуальніших для держави  і суспіль-
ства напрямах. Як справедливо підкрес-
лювалось у доповіді Бориса Євгеновича 
Патона, найголовнішими серед них є про-
блеми паливно-енергетичного комплек-
су, впровадження нанотехнологій, фізики 
плазми, інших науковомістких інновацій-
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них проектів. Університети мають посили-
ти підготовку кадрів з фізики, математики, 
природничих наук, залучати до цієї справи 
відомих учених НАН України.

Провідні університети нині намагають-
ся утвердитись як дослідницькі. Без тісної 
співпраці з Академічними установами про 
таке утвердження можна лише мріяти. Ті 
університети, які здобули цей статус у ад-
міністративний спосіб, не тільки дивують, 
а й органічно не сприймаються науковою 
спільнотою.

Актуальним завданням є підготовка ка-
дрів вищої кваліфікації через аспірантуру 
та докторантуру зі спільним використан-
ням усіх наявних ресурсів і можливостей, 
які мають вітчизняні та зарубіжні уні-
верситети й Академія. До речі, ми маємо 
активніше реагувати на пропозиції зару-
біжних університетів щодо використання 
обладнання та освоєння коштів, які виді-
ляють на науку їхні держави. Наведу лише 
один приклад. Річний бюджет на науку 
університету Едмонтона (провінція Аль-
берта, Канада), з яким ми підписали угоду 
про співпрацю, складає 600 млн доларів. 
«Пропонуйте проекти й використовуйте 
ці кошти», – кажуть вони. Ми ж до такої 
пропозиції були просто не готові. Саме тут 
потрібний досвід і наукові сили Академії. 
Без академічної співпраці присутність віт-
чизняних університетів у європейському і 
світовому науковому просторі є питанням 
проблематичним.

Виступаючи на Загальних зборах НАПН 
України, академік В. Геєць справедливо по-
ставив завдання сконцентрувати зусилля 

на подоланні морального розшарування 
суспільства, ліквідації тієї духовної прірви, 
в яку ми потрапили внаслідок вульгарного 
впровадження ринкових і демократичних 
інновацій. На мою думку, тут розгортаєть-
ся широке поле для співробітництва уні-
верситетів, НАПН України, яку очолює 
В. Кремень, і НАН України під керівниц-
твом Б. Патона.

Ми маємо активізувати роботу Коор-
динаційного центру академічної співпраці, 
створеного спільною Постановою Президії 
НАН України та Міністерства освіти і на-
уки України в листопаді 2006 року. Акту-
альним є також проведення спільного засі-
дання Президії Академії та президії Спілки 
ректорів університетів України.

«Немає науки без освіти, як немає освіти 
без науки». Ці слова, сказані під час вручен-
ня академічної мантії почесного доктора, 
професора Драгоманівського університету, 
належать шановному Борисові Євгеновичу 
Патону. Вони адресовані вченим, без поді-
лу на їхній «університетський» чи «акаде-
мічний» статус. Це справедливо і перспек-
тивно. Саме співпраця між нашими устано-
вами і сформує інтелектуальний потенціал 
незаперечного прориву, на необхідності 
здійснення якого концентрував увагу Пре-
зидент України В. Янукович.

Спільними зусиллями ми маємо створи-
ти «суспільство знань», забезпечити інно-
ваційний характер його розвитку, сформу-
вати демократичне, засноване на інтелекті, 
інформаційне суспільство – суспільство 
сталого людського розвитку.

Дякую за увагу».
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вІтАЄмо З ювІЛеЄм

учасний динамічний розвиток 
Національного гірничого уні-
верситету в освітній, науко-
вій, виробничій і виховній ді-
яльності спирається на міцні 
підвалини власних традицій: 

формування наукових шкіл, спілкування 
з вченими європейських науково-освітніх 
центрів, оперативне використання новіт-
ніх досягнень науки і техніки в навчально-
му процесі, тісний зв'язок науки з вироб-
ництвом, вплив на формування інтелекту-
ального середовища, суспільно-політичне 
й культурне життя краю, надання велико-
го значення духовним цінностям у процесі 
підготовки інженерних кадрів тощо.

Вже на початку історії першого на 
Придніпров'ї вищого навчального закла-
ду – Катеринославського вищого гірничого 
училища (1899 р.) – виникли і набули роз-
витку потужні наукові школи, пов'язані з 
гірничовидобувною і металургійною про-
мисловістю. Пояснення цього феноме-
ну криється, передусім, у принципі фор-
мування професорсько-викладацького 
складу з досвідчених вчених, інженерів-
практиків, талановитих молодих випус-
кників Петербурзького гірничого інсти-
туту, а згодом – перших своїх вихованців 
(з 1903 р.). Більшість викладачів, зокрема 
й зовсім молодих, мали можливість ста-
жуватися в зарубіжних науково-освітніх 
центрах гірничо-металургійної промисло-

УДК 378.4(447–25)НГУ

вІрнІстЬ 
трАдиЦІЯм 
І вІдПовІднІстЬ 
чАсу

Національний гірничий універси-
тет (НГУ) – один із провідних дер-

жавних вищих технічних навчаль-
них закладів – заснований 1899 р. 
Його динамічний розвиток сприяв 
становленню в Україні інженерної 

освіти та створенню в системі 
НАН України наукових шкіл світо-

вого рівня. На всіх етапах свого 
існування НГУ невпинно розвива-

ється, масштаби й обсяги наукових 
здобутків розширюються. Останні 
30 років у житті гірничого універ-

ситету виявилися надзвичайно ак-
тивними й динамічними. Нині НГУ 

– це сучасний науково-освітній 
центр, самоврядний (автономний) 

дослідницький університет, для 
якого характерні фундаменталь-

ність та системність, комплексне 
поєднання освіти, науки й іннова-

цій, багатогранність міжнародних 
зв’язків.
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вості, брати участь у міжнародних конгре-
сах і промислових виставках, ознайомлю-
ватися з виробничими процесами на під-
приємствах за кордоном. Найсуттєвіші до-
сягнення науки і техніки відразу викорис-
товувалися в навчальному процесі, були 
основою для подальшого вивчення і вдо-
сконалення в предметних лабораторіях і 
впроваджувалися на підприємствах. Злет 
світової науки і техніки в цей період, а та-
кож фінансова допомога гірничопромис-
ловців і власників металургійних заводів, 
зацікавлених у підготовці вітчизняних ін-
женерних кадрів, вплинули на процес фор-
мування та розвитку наукових шкіл.

Наукові здобутки вчених Катерино-
славського вищого гірничого училища 
(з 1911 р. – Катеринославського гірничо-
го інституту) визначали перспективи пе-
редових досягнень у різних галузях нау-
ки і техніки, зокрема в гірничій механіці, 
фізиці, хімії, металургії, геології та міне-
ралогії. Фундаторами наукових шкіл ста-
ли визначні вчені: О. Терпигорєв (гірни-
ча справа), М. Протодьяконов (гірський 
тиск), О. Динник (механіка), М. Федо-
ров (гірнича механіка), Л. Писаржевський 
(електрон на хімія), П. Рубін (коксохімія), 
В. Гуськов (збагачення корисних копа-
лин), Й. Танатар (рудна справа), М. Лебе-
дєв (стратиграфія Донбасу), П. Леонтов-
ський (маркшейдерська справа), Л. Іва-
нов (регіональна мінералогія). Спільною 
ознакою визначення результатів їхніх на-
укових досягнень є слово «вперше».

Відповідність часу завжди була прита-
манна діяльності Катеринославського гір-
ничого інституту. Практично від часу його 
заснування пріоритетом у роботі було ви-
користання знань і досвіду викладачів у 
розв’язанні важливих для Катеринослава 
і губернії завдань: дослідження геологіч-
ної структури місцевості для спорудження 
тунелів і залізничного мосту через Дніпро; 
розробка проектів шлюзування Дніпра; ви-
вчення ґрунтових вод Катеринослава; об-
стеження рудників Донбасу, де розробля-
лися круті вугільні пласти для розвитку 
металургійної галузі тощо.

З перших років існування НГУ закла-
далися традиції гуманітарної освіти й ви-
ховання молодих спеціалістів. Виклада-
чі були особистостями з високим рівнем 
культури і суспільної активності.

Тридцяті роки в історії Дніпропетров-
ського гірничого інституту (з 1926 р.) по-
значилися подальшим розвитком науко-
вих шкіл і напрямів, організацією нових ка-
федр, відкриттям перспективних інженер-
них спеціальностей.

Завідувач кафедри гірничого мистецтва 
Л. Шевяков зібрав групу науковців, які роз-
робляли проект реконструкції шахт Донба-
су. На основі цієї групи згодом було створе-
но науково-дослідний інститут «Дніпроді-
прошахт».

Діяльність наукової школи М. Лебедєва 
пов’язана з вивченням геологічної струк-
тури і запасів корисних копалин Донбасу, 
Кривбасу, Нікополь-Марганецького руд-
ного басейну. Науковий пошук з цього 
напряму здійснювали майбутні академі-
ки і члени-кореспонденти союзної і рес-
публіканської академій: Б. Чернишов, 
М. Семененко, К. Новік, О. Широков, 
І. Кузнєцов.

Рудна школа геологів (Й. Танатар, Я. Бє-
лєвцев, П. Каніболоцький, Г. Фельдман та 
ін.) досліджувала петрографію Криворізь-
кого рудного родовища, тісно співпрацю-
ючи з підприємствами.

Наукові проблеми важливого народно-
господарського значення розв’язували вче-
ні школи гірничої електромеханіки (Г. Єв-
реїнов, В. Нікітін, С. Тельний, В. Уман-
ський, П. Піроцький, Р. Наєров, С. Маймін, 
М. Куваєв, С. Волотковський та ін.). То був 
початок розвитку гірничої електромехані-
ки як наукового напряму й електротехніч-
ної спеціальності інженерів.

Академік Л. Писаржевський продовжу-
вав дослідження в галузі електронної хі-
мії і теорії каталізу, а також працював над 
проблемами гальванічних елементів. З йо-
го школи вийшли видатні вчені-хіміки: 
О. Бродський, С. Рогинський, М. Поляков, 
В. Стефановський. Теоретиком електро-
ніки і магнетизму був А. Малиновський, 
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який відкрив ефект впливу електронного 
поля на процес горіння.

Засновником вчення про динаміку жи-
вих організмів як одну з основних підвалин 
біокібернетики, став професор Я. Грдина.

Більшість наукових досліджень вчених 
гірничого інституту пов'язані безпосеред-
ньо з потребами країни, тож відкривалися 
нові спеціальності та підвищувалася якість 
інженерної освіти. ДГІ став родоначальни-
ком понад двох з половиною десятків вищих 
навчальних закладів, науково-дослідних ін-
ститутів і проблемних лабораторій респуб-
ліканського і союзного значення.

У 50–70-ті рр. перед науковцями ДГІ по-
стали нові завдання та пріоритетні напря-
ми досліджень. Внаслідок вивчення струк-
тури рудного поля Кривбасу було розшире-
но територію розробки родовищ корисних 
копалин. Наукові роботи зі стратиграфії та 
якості вугільних родовищ Західного Дон-
басу дали поштовх промисловим розроб-
кам і появі нових шахтарських міст Першо-
травенськ і Тернівка. Це був час наукових 
досягнень видатних вчених: Ф. Абрамова, 
В. Бунька, С. Волотковського, А. Іванова, 
І. Лисиці, Я. Некрасовського, Я. Юнько-
ва, А. Зільбермана, І. Кияшко, А. Зоріна, 
В. Кармазіна, О. Колоколова, О. Ренгевича, 
К. Тяпкіна, П. Шилова й інших.

На початку 1980-х р. гірничий інститут 
(з 2002 р. – Національний гірничий універ-
ситет) перебував на порозі серйозних якіс-
них змін, що потребувало нових адекват-
них підходів. Серед пріоритетних завдань, 
розв’язанню яких були підпорядковані наші 
зусилля на доволі складному етапі розвитку 
вищої школи, – кардинальне реформуван-
ня навчального процесу, значне підвищення 
наукового потенціалу, розширення міжна-
родних наукових і освітніх зв’язків, створен-
ня сучасної, технічно оснащеної культурно-
освітньої інфраструктури.

Осмислити зроблене за останні трид-
цять років і тим самим визначити подальші 
перспективи – таку мету поставили перед 
собою автори пропонованої статті.

Освітня діяльність Національного гірни-
чого університету спрямована на розвиток 

людини, її духовне становлення, формуван-
ня етичної основи особистості. На цих заса-
дах відбувається формування певного рівня 
свідомості майбутніх фахівців разом із на-
буттям конкретних знань для подальшої ро-
боти в таких галузях, як геологічна, гірни-
чодобувна, машинобудівна, електроенерге-
тична, економічна тощо. Змінено парадигму 
розвитку освіти. В її основі є розуміння сут-
ності сучасних знань, технологій, інформа-
ції та нових вимог до особистості й освіти.

Створено оптимальний вектор страте-
гії освітнього процесу, де визначено високі 
критерії результативності, інноваційності 
та якості освіти відповідно до вимог часу й 
з урахуванням історичного досвіду розвит-
ку європейської і східної культур. Форму-
вання основних орієнтирів для досягнення 
високих результатів відбувалося під керів-
ництвом ректора університету, академіка 
НАН України Г. Півняка.

Основними завданнями університету в 
контексті розвитку вищої освіти України є 
створення інноваційного простору на осно-
ві освітньої і наукової підтримки молоді; 
адаптація до норм і стандартів вищої освіти 
європейського простору; забезпечення со-
ціального аспекту.

Освітні програми НГУ відповідають рів-
ню та потребам вітчизняних високотехно-
логічних галузей. Відновлення наукоміст-
кого виробництва, зростання зацікавленос-
ті бізнесу в підготовці сучасних інженер-
них і наукових кадрів орієнтують універси-
тет на якісно нову діяльність. Тому випуск-
ник університету конкурентоздатний на 
сучасному ринку праці. Освітні технології 
тут базуються не лише на засвоєнні певних 
знань, а, передусім, на формуванні фахової 
компетентності.

Організація навчального процесу в уні-
верситеті за кредитно-модульною систе-
мою передбачає створення умов для ін-
тенсифікації процесу навчання, розширен-
ня пізнавальної діяльності студента, вико-
ристання європейської системи оцінюван-
ня знань. Ці принципи стали основою ор-
ганізації в НГУ Європейського технічно-
го факультету і Факультету міжнародного 
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бізнесу (підготовка іноземною мовою), а 
також Міжнародного університету ресур-
сів, створеного спільно з ТУ «Фрайберзька 
гірнича академія» (ФРН), ТУ «Краківська 
гірничо-металургійна академія» (Польща), 
Монтан-університетом в Леобені (Австрія) 
та Санкт-Петербурзьким державним гірни-
чим університетом (Росія).

НТУ має систему забезпечення висо-
кої якості освіти відповідно до кращих сві-
тових стандартів та норм. Професорсько-
викладацькому складу створено умови і на-
дано можливості для вдосконалення фахо-
вої майстерності, а також атмосферу, в якій 
цінуються їхні професійні вміння.

Результатом цілеспрямованої роботи з 
ефективного застосування інтелектуаль-
ного потенціалу науково-педагогічних пра-
цівників університету є відкриття перспек-
тивних напрямів підготовки бакалаврів, 
спеціалістів і магістрів. Підготовка студен-
тів здійснюється у 18 галузях знань (майже 
40 % усіх галузей знань), а це 31 напрям і 49 
спеціальностей. За час незалежності Украї-
ни кількість спеціальностей в університеті 
зросла більш як удвічі.

Завдяки зусиллям та авторитету 
професорсько-викладацького складу ви-
пускних кафедр зростає попит на підго-
товку фахівців для гірничовидобувної про-
мисловості.

Кафедри інформаційного спрямування 
мають сучасне комп’ютерне обладнання і 
спеціалізовані лабораторії, зокрема такі, що 
упорядковані за участю і на кошти європей-
ських фірм. Діють авторизовані навчаль-
ні центри і лабораторії, створені за участю 
компаній: Schnei�er-еlectric (Франція), �a-Schnei�er-еlectric (Франція), �a-
con (Фінляндія), Altera і FENICS-contact 
(Німеччина), Microsoft, Cisco. Викладачі, 
науковці, аспіранти та студенти проходять 
стажування і практику в університетах і 
фірмах Німеччини, Польщі, Фінляндії, 
США й інших країн.

Вживаються заходи з удосконалення 
вивчення іноземних мов із залученням 
шести мовно-культурних центрів уні-
верситету.

Завдяки плідній праці викладачів Інсти-

туту електроенергетики, визнанню новиз-
ни їхніх наукових досягнень міжнародни-
ми партнерами навчальні лабораторії осна-
щені сучасними приладами й обладнанням, 
студенти мають можливість набувати якіс-
ні знання та практичні навички, опановува-
ти новітні методики.

На кафедрі іноземних мов та кафедрах 
Інституту економіки, у лінгвістичних цен-
трах викладають фахівці зі Служби стар-
ших експертів, Гете-Інституту, Фрай-
берзької гірничої академії, Фонду Р. Боша 
(ФРН), Корпусу Миру, Корпусу експертів-
добровольців, Фонду Фулбрайта (США), 
Школи англійської мови Гринвіцького уні-
верситету та Корпусу волонтерів із Вели-
кої Британії, Британської Ради.

Кафедра вищої математики (завідувач – 
проф. О. Сдвижкова) та профільні кафедри 
беруть активну участь у науковому житті 
університету.

З 2009 р. за ініціативою і під керівниц-
твом проф. В. Сторчая системно готуєть-
ся команда найкращих студентів для учас-
ті у II-му турі Всеукраїнської математичної 
олімпіади. У 2010 р. студент електротех-
нічного факультету Є. Кошеленко став її 
призером – III місце серед технічних ВНЗ 
і II – серед ВНЗ гірничо-металургійного 
профілю. У 2011 р. він повторив свій 
результат, а інші члени команди також 
посіли гідні місця, вивівши Національний 
гірничий університет на друге місце у 
командному заліку.

Студенти гірничого університету вийшли 
на міжнародний рівень. На �І Міжнародній 
олімпіаді з математики (2012 р.) студентка 
першого курсу факультету інформаційних 
технологій Т. Горошко отримала грамоту за 
ІІ місце в номінації «Технічні спеціальності 
південного регіону країн СНД» та �І 
(призове) місце в номінації «Технічні 
спеціальності» з-поміж 33-х учасників-
першокурсників.

Зберігається позитивна тенденція омо-
лодження педагогічних кадрів усіх рівнів. 
Головний принцип, яким керується ректо-
рат у кадровій політиці, – збереження ви-
сококваліфікованого контингенту викла-
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дачів, науковців, ефективне поєднання 
енергії молодих та досвіду старших, підви-
щення професіоналізму, соціальний захист 
працівників.

В університеті створюються підручники 
нового покоління з урахуванням сучасних 
науково-методичних принципів та вимог. 
Високим науково-освітнім досягненням у 
цьому напрямі є отримання Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки (2005) 
за підручник «Перехідні процеси в систе-
мах електропостачання» (авторський ко-
лектив: акад. Г. Півняк, проф. А. Рибалко).

Випускники Національного гірничого 
уні верситету, виховані в умовах парт нер-
с тва і співпраці з професорсько-викла-
дацьким складом, добре підготовлені 
до твор чої інже нерної праці, закохані у 
свою спра ву, віддані державі та своїм на-
ставникам.

Розвиток дослідницької інфраструкту-
ри традиційно є одним із пріоритетів у ро-
боті НГУ. Становлення України як держа-
ви зумовило зміни в науковій діяльності 
університету, характерними ознаками якої 
у 1990-х та 2000-х рр. стали: інтеграція з 
освітньою діяльністю, орієнтація на потре-
би ринку, участь у розв’язанні проблем міс-
та і Придніпровського регіону, активне ви-
користання наукових результатів.

Нині потужну інноваційну інфраструк-
туру НГУ складають інститути подвій-
ного підпорядкування, науково-освітні 
та навчально-наукові центри, науково-
навчально-виробничі комплекси та інші 
структурні підрозділи.

Навчально-науковий Інститут гірничої 
та металургійної електроенергетики гірни-
чого університету (директор – акад. НАН 
України Г. Півняк) створено за підтримки 
Відділення фізико-технічних проблем енер-
гетики НАН України з метою інтеграції ді-
яльності наукових установ та вищих на-
вчальних закладів. Діяльність вчених Інсти-
туту спрямовано на розробку і впроваджен-
ня ефективних ресурсо- й енергозаощадних 
технологій в енергетиці, агропромисловому 
комплексі, гірничо-металургійній і вугіль-
ній галузях, а також на розв’язання науко-

вих проблем енергопостачання і перетво-
рення енергії, розробки нового електроус-
таткування і систем живлення.

Навчально-науковий Інститут педаго-
гіки вищої технічної освіти НГУ, створе-
ний спільним наказом МОНмолодьспору 
України та НАПН України (директор до 
2011 р. – проф. Г. Кузнецов, з 2011 р. – 
проф. В. Салов) забезпечує системність 
наукових досліджень, розробку і впрова-
дження сучасних освітніх технологій сис-
теми безперервної фахової освіти, підви-
щення якості цільової підготовки інже-
нерних і наукових кадрів. За результата-
ми взаємовигідної співпраці з «Майкро-
софт Україна» вперше в Україні розгорну-
то портальне рішення на основі платфор-
ми Win�ows Server 2008 Enterprise (http://
mibo.nmu.org.ua), дано старт проекту в рам-
ках програми Win�ows Live@e�u для реалі-
зації системи дистанційного навчання, що 
забезпечило можливість отримання якісної 
освіти за допомогою сучасних інформацій-
них технологій.

Навчально-науковий Інститут еконо-
міки промислового розвитку НГУ (дирек-
тор – акад. НАН України О. Амоша), ство-
рений за підтримки Інституту економіки 
промисловості НАН України, покликаний 
забезпечувати системність наукових дослі-
джень, сприяти посиленню методологічно-
го впливу НАН України на організацію і 
здійснення наукових досліджень у гірничо-
рудній та паливно-енергетичній галузях.

Науково-освітній центр (НОЦ) «Стій-
кість геотехнічних систем: процеси, явища, 
ризики» як грант Фонду цивільних дослі-
джень і розвитку США (CRDF) – перший 
пілотний проект в Україні (науковий керів-
ник – проф. О. Сдвижкова) – створено з ме-
тою об'єднання науково-дослідних і освіт-
ніх колективів, сформованих на базі науко-
вих шкіл Національного гірничого універ-
ситету, в науково-освітній центр міжнарод-
ного рівня. Діяльність центру спрямовано 
на розвиток міжнародних досліджень, по-
єднання підготовки висококваліфікованих 
фахівців та розв’язання фундаментальних 
і прикладних завдань із використання си-
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ровинних та енергетичних ресурсів Землі. 
У рамках технічного оснащення НОЦ ство-
рено три лабораторії з унікальним облад-
нанням.

Дослідники НОЦ у 2011 році взяли 
участь у конкурсі науково-дослідних проек-
тів українських та американських молодих 
учених, оголошеному Державним агент-
ством України з питань науки, інновацій та 
інформатизації і CRDF. Переможцями кон-
курсу стали три проекти НОЦ університе-
ту (керівники: докт. техн. наук Д. Рудаков, 
канд. техн. наук Д. Бабець, канд. техн. наук 
В. Кириченко).

Центр інноваційного розвитку (керів-
ник – доц. Р. Дичковський) здійснює ана-
ліз наукового та дослідницького потенці-
алу гірничого університету, всебічно під-
тримує впровадження програм і проектів 
інноваційного розвитку з використанням 
бюджетного, програмно-цільового та за-
кордонного фінансування відповідно до 
науково-технічних програм, міжнародних 
угод і окремих розробок, спрямованих на 
реалізацію пріоритетних напрямів розвит-
ку науки й техніки.

Бізнес-інкубатор НГУ (керівник – доц. М. 
Пашкевич) виконує такі класичні функції, 
як інформаційна, освітньо-консалтингова 
та інкубування малого бізнесу. «Від інже-
нерних технологій – до власного бізнесу!» – 
під таким девізом тут навчаються та працю-
ють студенти. Спільні презентації центрів 
університету на «Ярмарку можливостей» 
стали унікальним заходом, де студенти різ-
них ВНЗ міста мають змогу ознайомитися з 
потужною інфраструктурою різноманітних 
культурних і технічних науково-освітніх 
осередків НГУ.

За підтримки МОНмолодьспорту Укра-
їни в рамках Державної цільової науково-
технічної та соціальної програми «Наука в 
університетах» в НГУ створено науково-
навчальний центр (ННЦ) «Проблеми ви-
користання енергетичного потенціалу гео-
технічних систем України» (науковий ке-
рівник – акад. НАН України Г. Півняк). 
Мета – зменшення залежності України від 
зовнішніх джерел енергетичних ресурсів, 

розробка фундаментальних засад комп-
лексного високоефективного використан-
ня енергетичного потенціалу геотехнічних 
систем.

Науково-дослідний Інститут проекту-
вання гірничих підприємств (керівник – 
проф. В. Симоненко) готує фахівців із пра-
вом ведення гірничих і підривних робіт на 
відкритих та підземних розробках, формує 
бази для поєднання навчання з науковими 
дослідженнями, проектним і гірничим ви-
робництвом. За вісім років існування об-
сяг проектних робіт збільшився майже 
уп’ятеро.

Фахове видання «Науковий вісник НГУ» 
сприяє підвищенню наукового рівня публі-
кацій та індексу цитування науковців уні-
верситету. Журнал включено до провідних 
міжнародних баз даних: Scopus, Ulrich's Web 
Global Serials Directory, Directory оf Open 
Access Journals, In�ex Copernicus Journals 
Master List та до загальнодержавної рефера-
тивної бази даних «Україніка нау кова».

Важливу роль у зміцненні інтелектуаль-
ного потенціалу і заохоченні молоді до на-
укової роботи відіграє сформована в НГУ 
інфраструктура, до якої увійшли студент-
ське наукове товариство і програма «Обда-
рована молодь», Рада молодих учених і про-
грама «Нам – 30». Місія програми полягає 
у зміцненні позицій НГУ у вітчизняному 
науковому просторі та на міжнародній аре-
ні завдяки підвищенню рівня обізнаності 
молодих науково-педагогічних працівників 
університету у сфері проектного та іннова-
ційного менеджменту, їхній участі у вико-
нанні вітчизняних та міжнародних навчаль-
них і дослідницьких проектів, співпраці з 
колегами іноземних навчальних і науково-
дослідних установ.

Кілька авторських колективів стали лау-
реатами премії Президента України для мо-
лодих учених.

Університет є осередком концентрації 
потенціалу гірничої науки України і світу. 
Науково-дослідні інститути HAH Укра-
їни неодноразово залучали вчених НГУ 
до участі у дослідженнях з пошуку, видо-
бутку й утилізації шахтного метану, а та-
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кож до формування державних програм з 
комплекс ного використання бурого вугіл-
ля Донбасу і соціально-економічного роз-
витку Придніпровського регіону.

За ініціативи науковців гірничого уні-
верситету, НАН України та керівництва 
«ДТЕК» ухвалено рішення про розробку 
програми виконання перспективних техно-
логічних проектів для компанії «ДТЕК». Це 
унікальна наукова програма, яка допоможе 
якнайшвидше розв’язати важливі пробле-
ми видобутку й ефективного використання 
вугілля. Спілкування вчених і представни-
ків бізнесу, що відбулося в такому форматі 
вперше, дало учасникам можливість озна-
йомитися з низкою розробок вчених інсти-
тутів НАН України й НГУ.

Розпочато реалізацію міжнародного про-
екту «Synchro-mining – сталий розвиток 
депресивних територій, пошкоджених 
гірничими роботами» (2012) спільно з 
університетами-партнерами Міжнародного 
університету ресурсів (Україна, Німеччина, 
Австрія, Польща, Росія). Це комплексний 
науково-технологічний проект розвитку 
депресивних вуглевидобувних регіонів 
України на 2012–16 рр. Головний вико-
навець від України – Національний гірничий 
університет.

У 1995–2012 рр. учені гірничого уні-
верситету здійснили десять наукових від-
криттів у галузі геомеханіки, фізико-
хімічних процесів у гірських породах, 
збагачення залізних руд.

Міжнародна діяльність – один із клю-
чових напрямів роботи Національного гір-
ничого університету, що реалізується че-
рез академічні обміни, співпрацю в галузі 
науково-дослідної, навчальної та навчально-
методичної роботи, міжнародні зв’язки у 
сфері експорту освітніх і наукових послуг.

Протягом останніх 30 років міжнародна 
співпраця НГУ зазнала якісних змін у фор-
мах і напрямах зв’язків, у сфері застосуван-
ня набутих через міжнародні контакти до-
сягнень в освітньому, науковому, виробни-
чому, культурному процесах ВНЗ.

Новим кроком у справі інтеграції до 
міжнародної системи освіти стала участь 

НГУ в спільному проекті «Міжнародний 
освітянський курс: Екологічний та ресурс-
ний менеджмент» (партнери: ФРН, Поль-
ща, Чехія, Румунія, Мексика, Венесуела та 
ін.). За рахунок урядових коштів ФРН сту-
дентів гірничого університету щороку (по-
чинаючи з 1998 р.) приймає на навчання 
Бранденбурзький технічний університет 
(м. Коттбус, ФРН).

Науковці університету брали участь у 
реалізації спільного міжнародного науко-
вого проекту ROMBUSS за програмою Єв-
росоюзу (1998–2001) з проблем рекульти-
вації відвалів відходів гірничої промисло-
вості.

Від 1998 р. розпочато активну спів-
працю фахівців кафедри автоматизації та 
комп’ютерних систем (завідувач кафедри 
проф. В. Ткачов) з німецькими колегами з 
Ройтлінгенського університету техніки й 
економіки (Земля Баден-Вюртемберг, Ні-
меччина). У рамках цієї співпраці відбу-
вається активний обмін студентами, ви-
кладачами; за фінансової підтримки від 
Німецької служби академічних обмінів 
(DААD) створено віртуальну навчальну 
лабораторію сучасних інформаційних 
технологій.

Нині університет створює необхідні умо-
ви для реалізації головних цілей міжнарод-
ної діяльності НГУ – подальшої інтеграції 
до світової та європейської освітянської й 
наукової спільноти; визнання НГУ рівно-
правним партнером; підвищення міжна-
родного престижу університету на підставі 
єдності освітньої, наукової та інвестиційної 
діяльності; утвердження авторитету закла-
ду на міжнародному ринку освітніх послуг, 
наукових досліджень та інновацій.

Про високе міжнародне визнання свід-
чить отримання гірничим університетом 
високої оцінки у рейтингу якості підготовки 
фахівців серед закордонних університетів-
партнерів Федерального міністерства осві-
ти й досліджень Німеччини – Н+.

Гірничий університет набув членства 
в багатьох елітних міжнародних освіт-
ніх і професійних організаціях, зокре-
ма у Великій Хартії Університетів, Ме-
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режі університетів країн Чорноморсько-
го регіону (BSUN), Євразійській асоціації 
університетів (EAU), Європейській 
асоціації геовчених і геоінженерів (EAGE).

На кафедрах та в лінгвістичних центрах 
університету звичною стала участь у на-
вчальному процесі спеціалістів із провід-
них ВНЗ та установ Німеччини, Польщі, 
США, Великої Британії, Канади, Нідер-
ландів.

Ефективним є стажування науково-
педагогічних працівників, аспірантів та 
студентів-старшокурсників НГУ в Есслін-
генському університеті прикладних наук, 
Фрауенгофер-інституті Штутгартсько-
го університету, ТУ «Фрайберзька гірни-
ча академія», Вестфальському Вільгельм-
університеті (Німеччина), НТУ «Краків-
ська гірничо-металургійна академія», у 
Вищій банківській школі Вроцлава, ТУ 
«Вроцлавська політехніка», Університеті 
ім. М. Склодовської-Кюрі (Польща).

У гірничому університеті створено ві-
сім науково-навчальних центрів, що спів-
працюють із університетами-партнерами 
та установами Німеччини, Польщі, Ро-
сії, Туреччини. Розширення зв’язків з 
університетами-партнерами сприяло тому, 
що у 2011 р. гірничий університет став 
співвиконавцем 6 міжнародних наукових, 
14 освітніх проектів та 48 програм. Науков-
ці й студенти НГУ отримали 176 міжнарод-
них грантів.

Новим якісним кроком у сфері підготов-
ки іноземних громадян став запроваджений 
в НГУ (2006) проект підвищення кваліфі-

кації інженерного складу Китайської наці-
ональної атомної корпорації. Понад 20 іно-
земних аспірантів захистили кандидатські 
дисертації та отримали науковий ступінь 
доктора філософії (PhD).

На базі гірничого університету проведе-
но низку міжнародних наукових конферен-
цій (щорічно в середньому 12–16), зокрема 
«Форум гірників», «Енергозбереження та 
енергозбережні технології», Міжнародний 
колоквіум ім. М. М. Протодьяконова, між-
народний форум студентів «Розширюючи 
обрії», міжнародні студентські конферен-
ції «Євромови», «Його величність марке-
тинг» та ін.

Успішно реалізується договір про співп-
рацю в галузі освіти й науки, академіч-
ний обмін та спільні освітні програми 
з Франклін-університетом (Колумбус, 
США), за участю якого 2012 р. в НГУ від-
крито першу в Україні класичну американ-
ську програму МВА.

Цього року виповнюється 30 років, як 
Національний гірничий університет очо-
лює академік НАН України Геннадій Гри-
горович Півняк. Саме цей період ознамену-
вався подіями, що активізували діяльність 
НГУ в усіх сферах, утвердили його міжна-
родне визнання, вплинули на подальший 
розвиток вищого навчального закладу, ви-
значили його місце в освіті, науці й еконо-
міці України.

Вітаємо нашого шановного ректора і ба-
жаємо йому міцного здоров’я, подальших 
творчих успіхів і довгих-довгих років жит-
тя й плідної праці у рідному університеті!
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ФІЛосоФІЯ освІтнЬоГо ПроЦесу

настоящее время все чаще 
идет речь о кризисе обще-
ства, человека или образова-
ния. По мнению философов 
образования, это понятие 
является ключом к понима-
нию современности, который 

открывает познание нас самих [22]. Как 
это сочетается с кризисом образования? 
Указывает ли на признаки кризиса? Нахо-
дится ли образование как система, ее функ-
ции и значимость на грани угрозы?

Понятие «кризис» (с греч. krisis, от kr n  – 
разделять, различать; позднее – решать, су-
дить, осуждение, спор, решающая фа за) ис-
пользовалось в меди цине с X� века и озна-
чало «переломный момент в болезни», а 
в общественно-культурном контексте оно 
появилось в X�II веке. В нескольких со-
циально-научных словарях (�ictionary.com, 
wiktionary.org., meriam-vebster.com) кризис 
оп ре деляется как: 1) решающая точка или 
ситуация, точка отсчета; 2) нестабильная и 
опасная ситуация, включающая угрожаю-
щее неожиданное изменение; 3) травмати-
ческие или стрессовые изменения в чело-
веческой жизни. Сегер, Селлноу и Улмер 
[27] подчеркивают, что речь идет о специ-
фических, неожиданных и неординарных 
событиях, которые в высшей степени неу-
веренности создают угрозу неудачи на пути 
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к достижению значимых целей. Согласно 
словарю Вебстера, типичным для кризи-
са является также то, что одной из возмож-
ностей угрожающего изменения является 
нежелательный, отрицательный результат 
(merriam-vebster.com).

С философской точки зрения кризис 
представляет «момент явного неравно-
весия», переходную стадию между двумя 
различными стадиями, когда некая переме-
на, направленная на решение, решения, од-
нако, не получает» [6, 153], или состояние 
и процесс, которые не контролируют, или 
неспособность предвидеть последствия всех 
своих решений, связанных с ощущением не-
отложности и настоятельности решения при 
неоднозначности его вариантов [22, 1]. В нем 
имеют место такие явления, как, например:

• «нарушение отношений в рамках 
определенной системы или среды, угрожа-
ющей существованию этой системы в це-
лом или значительной части ее структуры» 
[26, 149]; это значит, что система теряет 
существенные системотворные знаки, 
которые образовали ее характер, формиро-
вали ее; что старая система, старая функ-
ция уже не сохранились, и возникает по-
требность их снова определять;

• состояние, когда до определенного 
времени общепринятые ценности пере-
стают быть признанными, и определенная 
социально-релевантная группа констати-
рует, что необходимо их модифицировать; 
это значит, что определенное культурное 
или цивилизационное целое настоятельно 
вопрошает свое прошлое и будущее [6, 3], 
[26, 148];

• состояние, когда в значительной мере 
поставлены под сомнение принципы (в на-
уке, например, понятия), которые казались 
прочно устоявшимися, обоснованными, 
действительными; это ведет к тому, что 
поведение людей, которое изначально по-
ложительно, приносит незапланированные 
отрицательные результаты;

• состояние общества, для которого 
типичным является равнодушное отстра-
нение от вопросов, являющихся для насто-
ящего общества решающими [11, 27].

Хотя, на первый взгляд, понятие «кри-
зис» имеет отрицательные конотации, 

этимология и его значение показывают, 
что состояние, которое описывается, не 
является окончательным, замкнутым, 
неопровержимым, непреложным или 
безысходным, оно содержит предпосылки, 
предопределяющие изменения. По мнению 
Паточки, кризис является тем, что развива-
ет мышление и инициирует решения, при-
водит к рождению больших философских 
систем, так как в истории человечества, на-
верное, нет состояния, которое мы не могли 
бы определить как критическое [21, 74]. Он 
считает кризис прочным состоянием ис-
тории. Социальное развитие человеческо-
го общества показывает, что выраженные 
кризисы, «скатывание на дно» могут быть 
импульсом для дальнейшего развития и 
подъема. Может быть, поэтому древние 
китайцы избрали для китайского слова 
«кризис» комбинацию знаков «опасность» 
и «возможность».

Понимание образования прошло в 
истории человечества и педагогическо-
го мышления, по мнению Малика [19], 
четыре больших периода, парадигматичес-
ки отличающихся друг от друга. На ранних 
этапах развития человечества (античность, 
Средневековье) воспитание, в первую оче-
редь, ориентировалось на закрепление и 
репродукцию принятого порядка и есте-
ственного движения мира, на приспосо-
бление к нему человека, на фиксирование 
в нем путем передачи устойчивых ценнос-
тей. Основой образования была социали-
зация и энкультурация, прочно зиждущи-
еся исключительно на традиции. С эпохи 
Ренессанса человек вырвался из таких 
отношений. Социальный порядок вместо 
традиции начинает строиться на иннова-
циях. Переход к продуктивной экономике, 
ремесленному и промышленному произ-
водству обусловил то, что человек начал 
создавать предпосылки для своей жизни 
сам, поэтому он должен был подготовить-
ся к потенциальным ситуациям в буду-
щем. Его начинают оценивать автономно 
как существо, независимое от мира, ищут 
его неутраченные качества, касающиеся 
связи с природой и обществом, которыми 
он должен обладать. Воспитание (обу-
чение) воспринимается как исправление, 
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выравнивание разницы между тем, чем че-
ловек является, и тем, чем он должен быть.

В обеих этих фазах воспитание явля-
ется ярко ценностно обусловленным, оно 
основано на вневременных ценностных 
идеалах и реализуется посредством более 
интимных межличностных отношений. 
Образование выполняет свою первоначаль-
ную функцию «ведения» человека по пути 
эмансипации и культурации. Образование 
опосредует для него основные ценности, на 
которых установлена конструкция мира и 
общества. Недоступное всем, оно, с социо-
логической точки зрения, было, по мнению 
Келлера и Тврдого, храмом, потому что его 
выпускники создавали привилегирован-
ную группу с рядом преимуществ, иммун-
ную по отношению к напору рынка труда 
[14, 29–33].

Наступление более сложного разделения 
труда, эмпирических наук, модернизация и 
метрополизация общества принесли с собой 
усложнение социальных отношений, при-
оритет технологически-организационных 
отношений над межчеловеческими. Чело-
век теряет возможность охватить все это 
поле, поэтому заботу об образовании долж-
но взять на себя государство. Человек здесь 
существует не только сам по себе, он слу-
жит внешней цели – нуждам государства, 
его экономической продукции, поэтому 
образование становится доступным более 
широким массам. Обучение приобрета-
ет инструментальный характер, из него 
выделяется образование, выступающее как 
формирование человека, с тем, чтобы он мог 
включиться в актуальный мир, даже овла-
деть им. Познание ограничивается инфор-
мированием, опосредованным институци-
ональной сферой, ценностно-нейтральным 
знанием, которое готовит, прежде всего, 
для жизни и работы в данном обществе. 
Этим выполняется и необходимая функ-
ция, которая интегрирует и гомогенизиру-
ет общество.

На последнем этапе эта функция осла-
бляется. Демократизация социальной жиз-
ни поставила опять в центр свободный и са-
мореализующийся человеческий субъект. 
Развитие технологий позволяет ему про-
тивостоять вызовам окружающей среды, 

с которыми прежде он справлялся только 
в социальных связях, и поэтому вызовы 
эти ослабляются. Человек становится 
эмансипированным, но одновременно оди-
ноким, он сам отвечает за свою жизнь, за 
свои промахи. В диверсифицированном 
мире образование больше ориентируется 
на персонализацию и воспринимается как 
создание оригинальной индивидуальности, 
выходящей за пределы любой типизации 
[19, 179], как культивация личности, кото-
рая сознательно и ответственно управляет 
собой. Но этот высокий идеал является 
одновременно рискованным, если он руко-
водствуется не гуманными ценностями, а 
рынком. Мировой экономикой уже управ-
ляет не государство, а корыстный капитал, 
который посредством глобализированных 
сетей или неполноценных договоров о 
службе создает мир великодержавной 
властной несоизмеримости: три отдельных 
мира – элита, средний класс, который рас-
падается, и массы деклассированных [13]. 
Интегрирующую функцию в обществе с 
ослабленной социальной функцией госу-
дарства, т. е. решение о том, как в будущем 
человечество будет понимать друг друга, 
заимствуют благодаря массовой доступ-
ности non-humans деятели.

В этих двух фазах воспитание (из него, 
прежде всего, выделено образование) пер-
вично управляется не сверхвременными 
ценностями, а общественным зака-
зом: в третьей – прежде всего, требовани-
ями государства, и отношения между ее 
участниками формализуются; в четвер-
той – требованиями глобализирующейся 
экономики, и личные отношения между 
участниками даже не нужны. Уход образо-
вания от сверхвременных идеалов в пользу 
целей социальной практики государства 
или жизни на Земле отдельного лица од-
новременно открывает угрозу злоупотре-
бления образованием как таковым; в тре-
тьем периоде – политикой государства или 
идеологией (например, в тоталитарных 
системах); в четвертом – уже не только 
экономикой, но даже посредством каких-
то non-humans деятелей. Это уже соответ-
ствует характеристике кризиса как угрозы 
выживания системы, в нашем случае – об-
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разовательной. Кризисным является то, что 
влиятельные non-humans средства дегума-
низируют образование, прежде всего, де-
культивируют личность, например влияние 
интернета, предпочтение человеку техно-
логий в разных областях государственной 
политики, включая область образования и 
исследований, даже до такой степени, что 
технологии становятся целью, а не сред-
ством. Если non-humans средства начали 
играть интегрирующую роль, впоследствии 
имеем здесь большой шанс образовательно 
овладеть ими и массово их использовать для 
гуманноценных образовательных целей. В 
то же время речь идет не только о внедре-
нии информационно-коммуникативных 
тех нологий в школу, а, прежде всего, об их 
использовании во всей ежедневной вне-
школьной жизни человеческого общества 
для расширения образовательно-ценного 
содержания и способов познания. К сожа-
лению, этот факт пока ни социальные нау-
ки, ни собственно наука об образовании не 
осмысливают в должной мере, а эта задача 
в свете развития человеческого общества 
является, по-видимому, более важной, чем 
мы вообще осознаем.

С точки зрения социологии, образова-
ние и школа, вплоть до начала Второй ми-
ровой войны, выполняли функцию храма, 
предназначенного для тех, кто должен ру-
ководить и управлять всеми теми, у кого 
отсутствуют выдающиеся способности. 
В соответствии с этим представлением, 
об ществом управляет кто-то «сверху»: 
воля Божия или ценности науки и разу-
ма, поэтому управление обществом нельзя 
пустить на волю случая. Образованию при-
суща прочная селективная функция. Обще-
ство имеет в этом плане форму пирамиды с 
небольшим слоем самых богатых и с самым 
широким слоем бедных.

В эпоху хозяйственного роста в широ-
ком объеме улучшились условия жизни, 
и в период успешного развития социаль-
ного государства быстро повысился спрос 
на образование. В третьей фазе массовое 
развитие образования превратило его, по 
мнению Келлера и Тврдого [14, 43–60], из 
храма для избранных в лифт, обеспечива-
ющий продвижение в высшие социальные 

слои посредством освоения управления и 
профессии. Демократизация обществен-
ной жизни создала представление о том, 
что финансовый капитал можно вполне 
заменить социальным – образованием, и 
этот путь доступен всем социальным сло-
ям. Массовое развитие образования пре-
вратило, таким образом, общество в виде 
пирамиды, скорее, в воздушный подъемный 
шар с самым широким наличием среднего 
класса [13, 179]. Распространение образо-
вания позволяет представить общество, 
управляемое наукой, с запланированным 
будущим, которое, благодаря экспертным 
анализам, преодолевает хаотичные силы 
рынка, а также социальное неравенство. 
Возникают теории просвещенного обще-
ства, центральной задачей которого явля-
ется образование как инструмент постоян-
ного хозяйственного роста [2; 3].

Всемирные процессы глобализации, 
которые концентрируют богатство во все 
меньшем количестве рук, допустили мощ-
ное наступление финансового капитала 
и сменили идеи равноправия и демокра-
тии на постоянный поиск дешевой рабо-
чей силы или получение сверхприбыли. 
Корыстолюбивый финансовый капитал 
меняет мир надежности крупных органи-
заций и учреждений на мир непрочных 
сетей и временных наемных служб; таким 
образом, из среднего он делает обслужи-
вающий класс (общество служб), который 
для повышения прибыли выгоднее нанять 
где-либо в мире на краткосрочный дого-
вор, чем дать ему работу в большой фирме. 
Но это способствует разложению среднего 
слоя общества. Формулируются теории, по 
которым общество должно опираться на 
множество независимых и суверенных ин-
дивидуумов, где каждый управляет самим 
собой, занимается предпринимательством 
с собственным образовательным капита-
лом, старается его постоянно оценивать, и 
он в тяжелых условиях, в которых сам не 
повинен, ответствен за свой собственный 
успех или неуспех. Философская идея 
индивидуальной творческой реализации 
человека, согласно гуманистическим цен-
ностям, оказывается экономически злоупо-
требленной в пользу идеологии индивиду-
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ализма и нужд рынка. Парадоксально – в 
обществе, обозначенном как общество по-
знания, вместо широкого универсального 
теоретического знания [2] предпочитаются 
практические знания, прагматическая ком-
петентность согласно требованиям посто-
янно меняющегося рынка труда.

Практика требует быстрого и дешевого 
обучения, предпочитает легко заменяемую 
полуобразованность, а не общее образова-
ние; зависит от быстро меняющегося рынка 
труда, а тем самым – от быстрого образо-
вания. Образование превращается в полис 
перед падением в самые бедные слои. По 
Келлеру и Тврдому [14, 75–77], оно стано-
вится вынужденной стратегией, благодаря 
которой человек может занимать посты, 
которые раньше он мог занимать и с более 
низким образованием. Принимая во вни-
мание постоянную необходимость в гибкой 
рабочей силе, а значит, и переквалифика-
ции, образование стало товаром и выгодным 
бизнесом, на котором зарабатывают пре-
жде всего те, кто на самом деле не явля-
ются его собственниками. Огромное обо-
гащение малой элитарной группы и уве-
личение бедных слоев создают общество 
наподобие песочных часов (Lipietz) [13]. 
Растет количество безработных людей с 
высшим образованием, т. е. образование им 
не обеспечивает соответствующий статус и 
существование, доказывает, что и функция 
полиса сегодня не является абсолютно од-
нозначной. Образование постепенно пре-
вращается из цели в средство и культурное 
содержание становится все менее важным, 
а решающим становится непосредственное 
применение. «В новой версии образован-
ного общества можно сказать, что речь идет 
не о самообразовании, и вообще не об об-
ществе» [14, 64].

Подтверждением тому, что в современ-
ном процессе кризис есть фактом, служит 
и то, что экономизации, давлению с тре-
бованием короткого протонаучного обра-
зования поддались и те, что должны быть 
интеллектуальным оплотом и храмом 
познания – университеты. Недостаток 
средств заставляет их обращаться к пред-
принимательской сфере, приспосабливать-
ся к требованиям рынка. Массовость, ниве-

лирование, конкурентная борьба за деньги 
и связанное с этим падение качества обра-
зования до «самоуверенного полуобразова-
ния», как это характеризует Лисманн [17], 
от которого упомянутый полис, в сущнос-
ти, не может защитить. Значит, полис реа-
лизуется только посредством социальных 
связей, которые выпускник выносит из 
университета. Кризисом является и то, что 
университеты, как центры отражения все-
го, добровольно сдали свои позиции носи-
телей настоящего ценного образования и 
системы, а также разработали системы са-
моуправления не на собственных научных 
основах, а заимствовали их у сектора 
менеджерских технологий [17, 85]. По-
рубски отмечает, что одной из причин 
кризиса можно считать явное отклонение 
школы от философствующих доктрин, 
делающих акцент на нематериальных 
ценностях в сторону экономизирующих 
образовательных доктрин, которые ак-
центируют эффективность, возвратность, 
аконтабильность и хозяйственность 
школьной системы [24, 2–3]. Критикуется 
отклонение от доктрин, акцентирующих 
ценность человека, жизни и гуманности, 
которое осуществляется в общественных 
науках на почве университетов, готовящих 
профессионалов для управленческой, со-
вещательной и образовательной работы с 
людьми.

Значение образования и значения в об-
разовании. В первых двух периодах раз-
вития образования, вплоть до середины 
ХХ века, образование воспринималось как 
значимое само по себе. Образование было 
ценностью, призванной к тому, чтобы в ее 
свете мерили все реалии этого мира; это 
было связано с недостижимым для масс 
идеалом эмансипированного, интеллек-
туально, физически и морально развитого 
человека. В третий период эта ситуация 
меняется: ценностью остается только об-
разование, которое действует как входной 
билет в «социальный лифт», или же луч-
ше служит нуждам государства, которое 
является главным субъектом его оценки. 
В этатизованном обществе образование 
(прежде всего диплом) служит основой для 
включения в иерархизованные профессии. 
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В нивелированном обществе, каким было, 
например, социалистическое, диплом ста-
новится единственным критерием, несмо-
тря на настоящее качество образования 
и настоящие способности студента (По-
рубски) [16]. Значимость образования 
снижается, значимость его символической 
репрезентации – диплома – повышается. 
Образование постоянно рассматривается 
как общественная ценность, так как оно 
дает людям возможность получить более 
высокий статус, чем был у их родителей.

В четвертом периоде решающим 
субъектом оценки образования стано-
вится рыночная экономика с критерием 
полезности. Дипломы уже не являются 
значимыми сами по себе, а от выпускников 
требуется способность мобилизировать 
свое познание по нынешним требованиям 
нанимателей. Главным субъектом оценки 
образования становится фирма, все чаще 
из предпринимательского сектора, кото-
рая провозглашается самой компетентной 
институцией для оценки способностей 
выпускника. Ищут систему измерения ка-
чества образования для школ разных сте-
пеней, исходя из требований хозяйствен-
ного развития. Во многих международных 
тестированиях критерием оценки резуль-
татов ученика или целой образовательной 
системы провозглашаются, прежде всего, 
способности, обещающие экономический 
успех; главные компетенции очень часто 
сужаются до целенаправленности и при-
менимости, когда целью является не лич-
ное развитие человека, а его место работы 
и конкурентоспособность.

При гигантском развитии науки и тех-
нологий знание быстро стареет, это делает 
из образования некий продукт для одно-
кратного использования, который должен 
постоянно обновляться. Ценность обра-
зования понижается до уровня товара и 
измеряется ценой, мерилами предоставля-
ющих работу, востребованностью на рынке 
труда, медиальными откликами и т. д. Кри-
зисной чертой является и то, что разные 
технократические квазикритерии выдают 
себя за критерии качества, и так вплоть до 
того, что качество школы измеряется не ве-
личием мыслей, ею развиваемых, а тем, где 

были эти мысли опубликованы; не тем, что 
изобрели, а на какую сумму.

Такая оценка образования и науки 
осуществляется в институциях, которые 
должны принципиально от нее отказать-
ся, – в университетах. Лисманн считает 
убийственным опровержением универ-
ситетских идей оценку качества науки по 
общему финансированию из внешних ис-
точников специальностей, для которых 
в ближайшем будущем предполагается 
всемирный рынок и прибыль, смыслом 
которых является не поддержка настояще-
го научного исследования, а планирование 
науки по представлениям о конечных це-
лях. Для общественных наук стало роковым 
то, что их исследования не дают быстро 
применимых ответов на острые проблемы 
человечества с хорошей финансовой возв-
ратностью. Это не свободная наука, потому 
что она «открыта всем направлениям, и 
результаты ее не детерминированы только 
непосредственными целями, общественной 
пользой или экономическими интересами» 
[8, 92]. Жаль, что эти мысли высказали не 
защитники науки в университетах, а напо-
мнил о них папа Иоанн Павел II. Общее 
развитие преференций наук, которые при-
носят быструю экономическую прибыль, 
повлекло за собой крупную недооценку 
общественных наук, что подвергает угрозе 
не только их развитие, но и способность 
показать настоящее лицо современной об-
щественной ситуации.

В области оценки образования и ценно-
стей в образовании имеют место несколь-
ко определенных кризисных проявлений, 
о которых шла речь выше. Под сомне-
ние поставлены признаваемые ценности 
вплоть до самого смысла образования, что 
заставляет сомневаться даже в действую-
щих принципах свободной науки. Также 
очевидны проявления равнодушного от-
странения от самых важных вопросов че-
ловеческого бытия и будущего вообще. По 
Арендтовой, так как мир создают смертные, 
он находится постоянно на пути к гибели. 
Чтобы спасти, его надо посредством обра-
зования постоянно восстанавливать [1, 55]. 
Также, по ее мнению, серьезным проявле-
нием кризиса воспитания является отказ 
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от вечных ценностей, от ответственности и 
авторитета.

Качество и значимость образова-
ния невозможно в целом измерить коли-
чественными средствами. Воспитание 
является, с одной стороны, введением в 
мир – значит образованием, социализаци-
ей. С другой стороны, оно является ведени-
ем другого человека к правде своей жизни, 
к свободе и ответственности [7, 150]. Это 
означает: воспитание, персонализацию, 
прежде всего понимание и самопонима-
ние, переориентирование в направлении 
к смыслу, закрепление и ангажирование в 
мире для определенных видов ценностей. 
Тестирование результатов образования 
имеет свое значение, но дает ответ только 
на половину вопроса. Вторая половина за-
ключается в том, какие жизненные цели че-
ловек изберет и что он сделает для их дости-
жения; как он распорядится своей жизнью 
и жизнями других людей, своей свободой и 
ответственностью; какими ценностями он 
руководствуется. Так как ценностное созна-
ние всегда главенствует над рациональным 
сознанием человека, то и в педагогике речь 
всегда идет о гуманитарных приоритетах в 
воспитании. Во всей истории педагогичес-
кой мысли прослеживаются, прежде всего, 
две основные ценности: идея человеческо-
го достоинства и идея гуманности, а также 
их взаимоотношения.

Идея человеческого достоинства про-
шла через исторические изменения: от 
понимания человеческого достоинства 
как подобия Господу, через укоренение в 
мышлении привилегированной позиции 
человека как центра мира и утверждение 
его естественных прав. В этом последнем 
сочетании – универсальная действитель-
ная ценность, присущая каждому челове-
ку, без каких-либо условий, которая ничем 
не заменима, не зависит от интерпретации 
мировых авторитетов, потому что чело-
век воспринимается как существо по сво-
ему значению независимое, его значение 
неотъемлемо ни от ценности целей или 
контекстов его жизни (значит, от природы, 
общества или трансцендентности), ни от 
того, что он сам эти значения утверждает 
в мире [19, 183]. Эта идея не может заме-

няться индивидуализмом или эгоизмом. 
В трендах гуманизации образования эта 
идея, в сущности, всегда диалектически со-
единяется с идеей гуманизма.

Идея гуманизма получила в истории 
более точное содержание там, где человек 
должен был противостоять напору сил, 
устремленных против него, часто возни-
кавших из-за его собственной свободы. 
Поэтому на каждом историческом этапе она 
должна заново определяться. Она являет-
ся, таким образом, постоянным процессом 
борьбы за подобие человечности, поэтому 
она воспринимается также как консенсу-
ально утверждаемая общечеловеческая 
ценность. Из признания человеческого 
достоинства другого человека вытекает 
требование равенства человеческих су-
ществ и ответственности. По Врайту, если 
каждый человек имеет шансы на осущест-
вление того, что является для него добром, 
должно существовать равновесие между 
институциональным урегулированием об-
щества и условиями для отдельных лиц и 
их хорошей жизни [30, 27], поэтому нельзя 
требование самореализации человека отде-
лять от солидарности между людьми. Гума-
нистический подход отвергает все, что огра-
ничивает возможность человека достойно 
устроить свою жизнь, и понимает, что эти 
возможности могут осуществляться только 
в рамках гуманного общественного поряд-
ка, который как таковой легитимен именно 
заботой о благе человека [30, 34]. Если эти 
условия будут нарушены, надо такой поря-
док изменить. На самом деле речь идет не o 
возвращении к этой ценности в смысле тра-
диции, а о новом определении смысла этой 
ценности в новых общественных условиях.

Университеты, прежде всего их 
общественные науки, предоставляют 
возможность выхода из кризиса. Они 
остались единственными институциями, 
способными реально отражать описанные 
явления, если они не изменятся или вер-
нутся к своему первичному назначению. 
В истории в целом, от эпохи Платона, 
Эразма Роттердамского или Гумбольдта, 
сущность университета воспринималась 
согласно характеру мышления, которое в 
нем развивается. Университет олицетво-
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ряет место, где наука, воспринимаемая в 
своей бесконечности, развивается самыми 
разными способами и где ищут правду, 
которая понимается в своей досягаемос-
ти только как временная часть целостного 
универсума. Место, где путь является более 
важным, чем его конец, потому что разви-
тие свободного и автономного мышления 
считается более важным – развитие чело-
веческого духа, открытость миру и всему 
новому, постоянное движение к сомнениям 
о том, что является априорным. Истори-
чески именно на этом основана идея со-
единения в университете науки и обуче-
ния. Преподаватели должны посредством 
своих собственных исследований учить 
других научному мышлению, учить не 
только находить новые знания, но также 
осмысливать их связи и ставить вопросы 
самому себе. Целью университетского об-
разования является понимание мира, себя 
и смысла своей жизни в нем [15].

Universitas (от латинского unum – 
один, vertere – обращаться) – «это комп-
лекс частностей, принцип целого» [20, 
93], целое мира, познания, науки. Поэтому 
всегда, когда в истории происходила про-
блематизация целостности науки, воз-
никал кризис университетов и универ-
ситетского образования. Так было после 
наступления эмпирических, аналитически 
ориентированных наук, так было под вли-
янием тоталитарных систем. Так проис-
ходит и сегодня, в эпоху главенствования 
техни ки над человеком и экономизации об-
разования. Защитники идеи университета, 
такие как Гумбольдт, Фихте, Ясперс, Лоб-
ковиц, Паточка, Палоуш и др., постоянно 
акцентируют, что «жизненность науки со-
стоит в ее отношении к целому» [5, 77]. Ни 
одна отдельная наука не может развиваться 
иначе, как отражая и развивая саму себя с 

другой точки зрения или в аспекте научно-
го познания в целом. Смысл каждой науки 
невозможно понять иначе, как через отно-
шение к общему смыслу мира и жизни че-
ловека. Поэтому обновление идеи универ-
ситета всегда заключалось в защите целого, 
а не в предпочтении отдельного типа наук.

И точные, и естественные, и технические 
науки, заботящиеся об объективной прав-
де, признают сегодня, что мы имеем доступ 
к природе и к технике только посредством 
конечного окна, которым является наше 
субъективное знание и его субъективная 
конструкция. Значит, нужно учесть, что 
мы сами являемся составной частью того, 
что научно описываем [25, 175], и мы 
ответственны за то, что создаем. Состояние 
человеческого духа (традиционный объект 
интереса социальных и гуманитарных 
наук) становится, таким образом, услови-
ем уровня эмпирического исследования и 
его результатов (единственно признанной 
реальностью естественных и технических 
наук). Излишняя переоценка фактографи-
ческой специализации несет одностороннее 
понимание действительности и опасность 
авторитарных способов мышления. Как 
сказано в обращении профессоров Карло-
ва университета 1993 года, мы переживаем 
кризис легитимности науки, потому что 
«науки, которые отрекаются от универ-
сальной точки зрения, слепо специализиру-
ются и делают ставку на свой собственный 
аппликационный успех, утрачивают свою 
собственную цель и теряют ориентацию 
в мире человеческой жизни. Вместо того, 
чтобы помогать человеку и делать мир луч-
ше, по-человечески более достойным, начи-
нают его незаметно порабощать и угрожа-
ют ему» [8, 92].

(Далі буде)
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Парадоксы глобализации и гуманитар-
ная миссия университета

Современные процессы интенсив-
ной модернизации экономики, внедрение 
высоких технологий в производство и по-
вседневную жизнь человека, обострение 
экологических проблем, возникновение 
центров региональной напряженности и 
задачи сохранения национального сувере-
нитета – эти и многие другие проблемы со-
временного этапа развития не могут быть 
успешно решены вне кардинального совер-
шенствования социального капитала и гу-
манитарной составляющей современной 
культуры. Это утверждение  приобрело 
статус аксиомы и не подвергается сомне-
нию ни  в одной стране мира, развивающей-
ся в направлении к постиндустриальным 
стандартам и качеству жизни. Сегодня ни 
одно значимое социально-политическое 
решение или технологическая инновация 
не могут быть приняты без гуманитарной 
экспертизы, отвечающей на вопрос о стра-
тегических последствиях, целях и смысле 
принимаемых решений.

Идеи и ценности постиндустриальной 
эпохи обнаружили свою радикальную не-
соизмеримость с социальными установка-
ми на экстенсивный экономический рост 
и безудержное накопление материального 
богатства. Да, сегодня еще большая часть 
мира испытывает огромные трудности в ре-
шении самых насущных проблем, в обеспе-
чении современных стандартов потребле-
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ния и достойного уровня жизни. Именно 
поэтому столь актуальны и востребованы 
для многих стран мира программы модер-
низации их экономик и освоения новых 
технологий производства.

Однако сегодня уже мало у кого вызывает 
сомнения тезис, что экономическая модер-
низация и технологический прогресс – 
это лишь эффективные средства реше-
ния социальных проблем. Сами по себе 
они не гарантируют понимания целей и 
смысла происходящих изменений в обще-
стве. Более того, недооценка роли и значе-
ния гуманитарной составляющей научно-
технического прогресса способна привести 
к поистине устрашающим последствиям. 
Когда деградирует нравственность чело-
века, чувство долга и ответственности, под 
вопрос ставится не только экономическая 
эффективность деятельности, но и само во-
спроизводство социальной жизни. Доста-
точно вспомнить Чернобыльскую траге-
дию или совсем недавние драматические 
события в Перми в печально знаменитой 
«Хромой лошади». 

Перед лицом грядущих испытаний, 
уготованных современному человеку 
эпохой экономической глобализации и 
технологических прорывов, многие снова 
обращают свой взгляд к религии, пытаясь 
усмотреть в ней универсальное средство 
гуманизации жизни и достижения нрав-
ственной гармонии. Но история уже про-
ходила этот сценарий. Под эгидой религи-
озной картины мира человечеству не уда-
лось достичь справедливого и гармонично-
го мироустройства. Поэтому, по меньшей 
мере, наивно полагать, что в современных, 
неизмеримо более сложных условиях, ре-
лигия сможет стать подлинным гарантом 
нравственного самосовершенствования 
человека, эффективным средством разре-
шения драматических коллизий техноген-
ной цивилизации. С этой глобальной за-
дачей можно справиться лишь тогда, ког-
да будут объединены усилия всех участ-
ников гуманитарного процесса, не толь-
ко религиозных деятелей, но и предста-
вителей социально-гуманитарных наук. 

Иными словами, проблема радикальной 
интенсификации развития социально-
гуманитарного знания сегодня становится 
как никогда актуальной.

В этом контексте очевидна необходи-
мость постоянного совершенствования 
социально-гуманитарного образования на 
всех уровнях профессиональной подго-
товки специалистов, и особенно в высшей 
школе.

Появление образования как специфи-
ческого вида деятельности и коммуника-
ции знаменовало собой становление прин-
ципиально новых форм взаимодействия 
человека с окружающим его природным 
и социокультурным миром. Такое взаимо-
действие становилось возможным, прежде 
всего, через усвоение традиций и культур-
ного фона, характерного для того или иного 
типа общества. Собственно, именно в этот 
период и закладывается внутреннее проти-
воречие образования, состоящее в том, что 
в нем сосуществуют традиции и новации, 
нормы социального консерватизма и дух 
постоянного саморазвития личности, ис-
следования и познания мира.

В разные исторические эпохи и в 
различных культурах и цивилизациях это 
противоречие проявляло себя по-разному.

После того, как человечество вышло из 
стадии варварства, существовало множе-
ство цивилизаций. Известный историк и 
философ А. Тойнби выделил и описал 21 
цивилизацию. Однако все они могут быть 
разделены на два больших класса соответ-
ственно типам цивилизационного разви-
тия – на традиционные общества и техно-
генную цивилизацию [12, 18–29].

Два последних столетия человеческой 
истории определял прогресс техногенной 
цивилизации, которая активно завоевывала 
все новые социальные пространства. Про-
цесс этот продолжается и сегодня, хотя во 
второй половине ХХ столетия он обна-
ружил ряд фундаментальных проблем и 
глобальных противоречий.

Традиционный и техногенный пути раз-
вития существенно отличаются друг от 
друга. Для традиционных обществ (Древ-
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няя Индия и Китай, Древний Египет, сла-
вянский и арабский мир в средние века 
и др.) характерны замедленные темпы 
социальных изменений. Инновации, как 
в сфере производства, так и в сфере регу-
ляции социальных отношений, допуска-
ются только в рамках апробированных 
традиций. Прогресс идет очень медлен-
но, виды и средства деятельности столе-
тиями не изменяются. Соответственно в 
культуре приоритет отдается традициям, 
канонизированным стилям мышления, 
образцам и нормам, аккумулирующим 
опыт предков. Эти особенности культуры 
традиционных обществ определяли и со-
ответствующий тип образовательных прак-
тик и технологий. Они отличали не толь-
ко первые европейские университеты, но 
во многом характерны и для современных 
учебных заведений.

Напротив, в техногенной цивилизации 
темпы социального развития резко уско-
ряются, экстенсивное развитие сменяет-
ся интенсивным. В культуре высшей цен-
ностью становятся инновации, творче-
ство, формирующие новые оригинальные 
идеи, генерирующие новые знания и тех-
нологии деятельности. Главным фактором, 
который определяет процессы социоди-
намики техногенных обществ, становится 
научно-технический прогресс, невиданным 
доселе образом интенсифицирующий все 
сферы социальной жизни. Сфера образо-
вания оказывается в самом эпицентре этих 
социальных изменений. Более того, она ста-
новится не только следствием ускоренных 
темпов социодинамики, но, прежде всего, 
одним из решающих условий ее дальней-
шего ускорения.

Возникает сакраментальный вопрос – на-
сколько перспективна эта цивилизационная 
стратегия. Сегодня изолированные сообще-
ства и государства, не интегрированные в ми-
ровую экономическую систему, обречены на 
быстрое технологическое отставание и пере-
мещение на обочину истории. Современные 
процессы слияния транснациональных кор-
пораций (ТНК) в нефтегазовой, телекомму-
никационной, медицинской и других сфе-

рах только усиливают данный вывод. Почти 
2000 ТНК контролируют более 60 % миро-
вого промышленного производства, око-
ло 80 % движения капиталов и почти 96 % 
«know-how».

«В результате глобализации в конце 
XX – начале XXI столетий мир стал иным, 
нежели 10, 15, 20 лет назад. Понятно, что 
иной должна стать и подготовка личнос-
ти к жизни. Очевидно, должна измениться 
роль образования и воспитания» [1, 133].

Представляется, что в этой ситуа-
ции процессам глобализации не только 
в мировой экономике, но и в социально-
культурной сфере – нет альтернативы. 
В полной мере это относится и к сфере 
образования. Очевидно, в ней должны до-
минировать процессы интенсификации и 
инноваций, в частности развитие системы 
дистанционного образования на основе ис-
пользования современных компьютерных 
и телекоммуникационных технологий. При 
этом важно понимать, что использование 
этих новых технологий предполагает реше-
ние не только технических, материальных 
и финансовых проблем, но и в не меньшей 
степени психологических, управленческих 
и организационных проблем. Прежде всего, 
существенно изменяется организация тру-
да преподавателя. Определенная часть пре-
подавателей начинает концентрировать-
ся на разработке новых учебных курсов и 
информационных баз данных, созданных 
на принципах потенциального проекти-
рования. Непосредственный контакт с 
обучаемыми осуществляют специальным 
образом подготовленные преподаватели – 
тьюторы. Подобное разделение препода-
вательского труда призвано значительно 
повысить эффективность учебного процес-
са в целом.

Подразделения дистанционного образо-
вания уже активно функционируют во мно-
гих западных университетах. На их осно-
ве часто развиваются такие новые формы 
университетского образования:

а) консорциум университетов;
б) телеуниверситет;
в) виртуальный университет.
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Все эти новые формы университетского 
образования обнаруживают высокую сте-
пень эффективности при существенном 
снижении материальных и финансовых 
затрат по сравнению с традиционными 
образовательными технологиями.

Однако нельзя не заметить, что эти 
образовательные новации, предпола-
гающие формирование соответствую-
щей инфраструктуры постиндустри-
ального, информационного общества, 
направлены на достижение, прежде все-
го, экономического эффекта и интен-
сификацию учебного процесса в сфере 
инструментальных навыков и технических 
знаний и умений. Иными словами, с помо-
щью этих новейших образовательных тех-
нологий едва ли реально ставить задачи 
формирования целостной картины мира, 
решения не инструментально-технических, 
а нравственно-мировоззренческих за-
дач. Они призваны обеспечить более эф-
фективное и доступное многим обучение в 
сфере конкретно-технологических знаний 
и умений, т.е. в области ремесла, но не ин-
теллекта и культуры.

Конечно, в эпохи кризисов и догоняющих 
модернизаций непросто устоять против со-
блазна превратить университетское обра-
зование в инструмент решения насущных 
прагматических задач, сделать его макси-
мально прибыльным, рентабельным и со-
циально эффективным предприятием. Но 
такая ориентация чревата глобальными 
угрозами и проблемами.

Прежде всего, эта ориентация вступает в 
очевидное противоречие с самой идеей уни-
верситетского образования, с ее историчес-
кими корнями и истоками. Известно, что 
уже первые европейские университеты (Па-
рижский – 1215 г., Кембриджский – 1209 г., 
Лиссабонский – 1290 г., Карлов универси-
тет в Праге – 1348 г., Ягелонский в Крако-
ве – 1364 г. и др.) возникали и конструиро-
вались как учебные заведения классичес-
кого типа. А это означает, что в них обуче-
ние ремеслу врача, юриста, теолога не сво-
дилось только к передаче узкоспециальных 
профессиональных знаний. В обязатель-

ном порядке оно предполагало усвоение 
значительного объема знаний в области 
свободных искусств (или, как бы сейчас 
сказали, социально-гуманитарной сферы).

Средневековый университет, как прави-
ло, состоял из таких факультетов: артисти-
ческого или свободных искусств, который 
оценивался как подготовительный, и трех 
высших факультетов: юридического, ме-
дицинского и теологического. На артисти-
ческом факультете, который позднее стал 
называться философским, преподавали 
семь свободных искусств: сначала триви-
ум – грамматику, риторику, диалектику, 
затем квадриум – арифметику, геометрию, 
астрономию, теорию музыки. Процесс обу-
чения состоял из лекций и диспутов. По-
сле овладения курсом тривиума и сдачи 
соответствующего экзамена присуждалась 
степень бакалавра искусств, после овладе-
ния курсом квадриума – степень магистра 
искусств. На высших факультетах присуж-
дались степени магистра и доктора наук, 
соответственно профилю факультета.

Как учебное заведение классический 
университет средневековья наследовал 
образовательные традиции античности, и, 
прежде всего, идею обучения либеральным, 
или свободным, искусствам.

Таким образом, своеобразным идеалом 
системы либерального образования стано-
вится не столько обучение ремеслу и прак-
тическим, профессиональным навыкам, 
сколько развитие интеллекта и приобще-
ние студентов к возвышенным духовным 
и культурным ценностям. Можно сказать, 
что такой тип образования преследовал в 
конечном итоге культурно-идеологические 
цели – воспитание свободного человека по-
средством развития его интеллекта и при-
общения к духовным традициям в форме 
свободных искусств.

Со временем за основу либерального 
образования в университетах принимают 
преимущественно изучение классической 
литературы (философской, исторической, 
художественной), считавшейся кладезем 
«вечных и нетленных истин». Тем самым 
постепенно либеральное образование ста-
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новится синонимом гуманитарного, бази-
рующегося на изучении литературы, фило-
софии, истории и приобщении обучающих-
ся к классическим духовным традициям. 
Таким образом, гуманитарное образование 
становится необходимым и неотъемлемым 
компонентом университетской подготов-
ки или, иными словами, атрибутом класси-
ческого университета. Причем на протяже-
нии многих столетий европейской истории, 
по требности в профессиональном обуче-
нии, запросы со стороны государства, церк-
ви и других подсистем общества не были 
опреде ляющими и смыслообразующими 
фак торами, детерминирующими приро-
ду и функции университета. Они по-преж-
нему сохраняли свою автономию и остава-
лись поэтому уникальными сообщества-
ми, соединяющими в себе творческие инно-
вационные ценности и верность традициям.

Критическая оценка инструментально-
прагматической стратегии развития со-
временного университета зависит не толь-
ко от исторических аналогий и опыта тра-
диционной системы высшего образования. 
В не меньшей степени она подтверждается 
и анализом современной социокультурной 
ситуации.

Доктрина либерализма как осно-
ва современной глобальной идеоло-
гии и техногенных форм социодинами-
ки в последнее десятилетие очевидно 
эволюционирует в направлении к либер-
таризму, т.е. американизированной вер-
сии социального проекта «модерн». По-
сле победы Запада в «холодной войне» эта 
идеология все более очевидно обнаружи-
вает черты экспансионизма. По сути, про-
исходит отказ от высоких идеалов Просве-
щения и традиционных гуманистических 
ценностей. Либертаризм в форме теории 
«глобального открытого общества» ста-
новится символом западного гегемониз-
ма с его требованиями открытия всех гра-
ниц для экономического, информационно-
го и социокультурного вторжения в сферу 
национальных интересов, культурных тра-
диций и обычаев. Естественно, что одним 
из важнейших объектов такого вторжения 

становятся национальные системы образо-
вания, и прежде всего классического уни-
верситетского образования [9, 11–15].

Задача университета – формировать но-
вую систему ценностей и социальных це-
лей, готовить таких специалистов, которые 
будут способны воплотить их в жизнь. Эта 
задача несравненно более сложна и суще-
ственна, нежели разработка и внедрение 
в практику инструментальных проектов, 
новых технологий и прикладных знаний. 
Понимание этого важнейшего обстоятель-
ства является непременным условием со-
хранения университета как идеи и подлин-
ной ценности культуры. 

Философия как уникальная форма 
духовного опыта

В структуре социально-гуманитарного 
образования особое место принадлежит 
философии. Это вполне объяснимо как 
с исторической, так и с концептуально-
содержательной точек зрения. Философия 
всегда претендовала на то, что в ее языке и 
категориальных моделях отражаются наи-
более глубинные и сущностные основы 
природной и социокультурной реально-
сти. В современной ситуации именно фи-
лософия позволяет органично соединять 
рациональное содержание классических 
идей и подходов с новыми ценностями и 
инновационными программами. Философ-
ский разум всегда был ориентирован на 
внимательное и уважительное отношение 
к традиции, вместе с тем, ему всегда была 
свойственна интенция на формирование 
творческого мышления, направленного на 
критическую рефлексию по поводу осново-
полагающих вопросов жизни и познания. 
В этом смысле вполне можно согласиться 
с К. Поппером, который считал, что «глав-
ной задачей философии являются крити-
ческие размышления об устройстве все-
ленной, о нашем месте в мире, а также о на-
ших познавательных возможностях и спо-
собности творить добро и зло» [11, 135].

Первые успехи и триумф философии в 
эпоху «осевого времени» были основаны 
на великом открытии древних мудрецов, 
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которые утверждали, что только с помо-
щью разума или рационального мышления 
можно постичь сущность вещей, уяснить 
предельные основания и причины бытия, 
сформулировать принципы, которыми 
дол жен руководствоваться человек в его 
жизнедеятельности. Философия явилась 
той формой культуры, в которой впервые 
в истории человеческого общества стало 
оформляться и развиваться теоретическое 
мышление.

Она рационализирует складывающиеся 
в различных сферах духовной культуры 
образы мира и человека, выраженные 
в форме категорий или универсалий 
культуры. В этом процессе формируется 
язык философии как совокупность пре-
дельно обобщенных категориальных форм, 
или особых идеальных объектов. Благода-
ря этому философия в значительной мере 
преодолевает чувственно-эмоциональную 
конкретность, образность и синкретич-
ность художественно-мифологического 
мышления, а также символизм и метафо-
ричность языка религиозных форм миро-
воззрения, установок здравого смысла и 
максим обыденного сознания.

Как теоретически обоснованная 
квинтэссенция конкретно-исторического 
типа культуры философия выражает 
глубинные, фундаментальные основания 
человеческого бытия в природном и соци-
альном мире, а также важнейшие характе-
ристики духовной жизни и самосознания 
личности.

Вместе с тем, с первых шагов свое-
го триумфального утверждения в роли 
рационально-теоретического типа миро-
воззрения философия неизменно исполь-
зовала выразительные средства образно-
художественного языка культуры. Приоб-
щая человека к миру высших ценностей 
и нравственных идеалов, она обращается 
к языку метафор, символов, аллегорий и 
парадоксов. Эта неизбежная амбивалент-
ность философского сознания породила 
нескончаемый спор между мыслителями 
о том, что представляет собой философия, 
какова природа ее языка, в чем состоит ее 

предмет, каким образом выразить ее смысл 
и ценность в культуре. Существует доста-
точно обоснованное мнение, что этот спор, 
или критический диалог, фиксирует важ-
нейший аспект сущности самой филосо-
фии и позволяет охарактеризовать ее как 
уникальный тип духовно-теоретической 
рефлексии над важнейшими основополо-
жениями культуры во всем многообразии 
ее форм и проявлений.

Философия действительно уникаль-
на в том смысле, что она перманентно про-
блематизирует свой предмет, и разные ее 
представители обосновывали существен-
но различные интерпретации целей, за-
дач и выразительных средств философско-
го познания. Это обстоятельство отмеча-
ется многими философами. В частности, 
К. Ясперс пишет: «В то время, как наука в 
сфере своей деятельности добилась стро-
го определенных и признанных всеми ре-
зультатов познания, философия, несмотря 
на тысячелетние усилия, не достигла этого. 
Действительно, в философии нет единоду-
шия в определении того, что можно тракто-
вать как окончательно познанное» [14, 224].

Поистине философия многолика, и весь-
ма непросто совместить разные ее образы и 
понимания. Причем такой плюрализм ха-
рактерен как для профессиональной фи-
лософской традиции, так и для массово-
го сознания. Понимание этого важнейше-
го обстоятельства приобретает немаловаж-
ное значение для адекватной оценки той 
реальной ситуации, которая сложилась в 
преподавании философии в современной 
высшей школе.

Действительно, еще Платон утверждал, 
что философия есть познание сущего, вечно-
го и непреходящего. Душа философа, «сле-
дуя разуму и постоянно в нем пребывая, со-
зерцая истинное, божественное и непрелож-
ное» [10, 40], обретает уверенность в том, 
что именно так и должно жить.

И. Кант задачей подлинного философ-
ствования считал обоснование границ вся-
кого возможного знания. «Философия слу-
жит не органоном для расширения, а дисци-
плиной для определения границ, и, вместо 
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того, чтобы открывать истину, у нее скром-
ная заслуга: она предохраняет от заблужде-
ний» [6, 581–582].

По мнению Гегеля, идея философии 
есть «знающий себя разум, абсолютно все-
общее…» [2, 407]. В предисловии к «Фи-
лософии права» он дает свою знаменитую 
характеристику философии, в которой ее 
смысл и предназначение утрачивают черты 
неоправданного оптимизма, но сохраня-
ют незыблемую веру в исключительность 
и уникальность этой формы духа, позволя-
ющей осмыслить и выразить в понятии из-
меняющийся мир природы и истории. «Что 
же касается поучения, то … для этого фило-
софия всегда приходит слишком поздно. …
Когда философия начинает рисовать своей 
серой краской по серому, тогда некая фор-
ма жизни стала старой, но серым по серому 
ее омолодить нельзя, можно только понять; 
сова Минервы начинает свой полет лишь с 
наступлением сумерек» [3, 56].

Вильгельм Дильтей утверждал, что 
неотъемлемой характеристикой философа 
является «свобода его мышления», кото-
рая «никогда не должна быть ограничена» 
[4, 80]. Основным свойством всех функ-
ций философии должно стать стремление 
духа выйти за пределы конечности и под-
чинить ее одной общей идее. При этом фи-
лософия призвана выразить проникающий 
всю культуру дух критики, универсального 
синтеза и обоснования [4, 81].

В XX столетии в среде профессиональ -
ных философов все более осязаемо стрем-
ление не столько прояснить сущность фило-
софии и эксплицировать ее социокультур-
ные функции, сколько зафиксировать ре-
лятивную природу ее языка, ускользающую 
определенность целей и предназначения. 
Вполне типичной в этом отношении явля-
ется позиция М. Хайдеггера, согласно ко-
торой «философия» есть путь, по которому 
мы идем. И уяснить природу этого пути мы 
не сможем без достаточного осмысления 
языка, в котором философия открывается 
нам не только как «особая манера пове-
ствования», но и как соответствие, «кото-
рое приводит зов Бытия к речи» [13, 158].

Близкой к такому пониманию природы 
философии является и ее интерпретация, 
характерная для К. Ясперса. По его мне-
нию, «поиск истины, а не обладание исти-
ной составляет суть философии… Филосо-
фия означает быть в пути. Ее вопросы более 
сущностны, чем ее ответы, и каждый ответ 
превращается в новый вопрос» [14, 227].

С ним солидарен и Ж. Маритен, утверж-
дающий, что «философия, по существу, – 
незаинтересованная деятельность, ориенти-
рованная на истину, притягательную саму 
по себе, а не утилитарная активность, на-
правленная на овладение вещами. И именно 
поэтому мы нуждаемся в ней» [7, 275].

Природа этой потребности проистека-
ет из самых глубин европейской культуры 
и цивилизации. Согласно Э. Гуссерлю, 
забвение философского разума чрева-
то глобальными испытаниями человече-
ства, кризисом самих оснований его нау-
ки, культуры, духовного статуса. Эти идеи 
немецкого философа во многом оказа-
лись пророческими, обнаружив к исходу 
XX века свою осязаемую реальность в ка-
таклизмах и противоречиях современной 
техногенной цивилизации. Сегодня уже об-
щепризнанной максимой культуры стано-
вится утверждение о радикальной необ-
ходимости ценностной революции в со-
знании человека. Наука, техника, цивили-
зация, на первый взгляд, гарантируют ему 
все возрастающую степень комфортного 
бытия в системе природной и социальной 
реальности. На самом деле неуемный по-
требительский дух такого типа бытия неот-
вратимо трансформирует жизнь человека в 
перспективу ожесточенной и все более про-
блемной борьбы за выживание. Выживание, 
за пределами которого оказываются смысл 
и фундаментальные ценности человеческо-
го существования и культуры. Философия 
всегда была и остается духовным средо-
точием и подлинной формой воплощения 
этих ценностей. Вот почему ее сохране-
ние в культуре и образовании – важнейшее 
условие реальных перспектив преодоления 
эпохи глобальной нестабильности, кризиса 
духа и сознания человека. 
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Завершить краткий обзор практически 
необозримого количества различных ин-
терпретаций философии и ее роли в сис-
теме культуры можно весьма симптома-
тичной ее характеристикой, которую дал 
известный испанский философ Х. Ортега-
и-Гассет. «Философия есть синоним 
возвышенного теоретического героизма. 
Ей, как и ее предмету, видимо, суждено по-
стоянно пребывать в поисках собственной 
абсолютности и универсальности. Имен-
но поэтому Аристотель, родоначальник на-
шей дисциплины, назвал ее «философи-
ей» – «наукой, которая постоянно ищет 
саму себя»» [8, 35].

Конечно, трактовка целей и задач фило-
софии во многом определяется личностью 
философа, его духовными ориентациями, 
социальными и культурными традициями, 
обусловившими то или иное понимание 
философского мышления. Имманентная 
логика развития философии, ее законы и 
тенденции реконструируются в различных 
историко-философских концепциях, каж-
дая из которых обладает собственной спе-
цификой и претендует на то или иное 
объяснение реального плюрализма фило-
софских школ и учений. Причем эти моде-
ли объяснения, как правило, выполнены в 
специальной терминологии и адресованы 
тем, кто профессионально занимается фи-
лософией.

Вместе с тем, философия как фор-
ма духовного опыта всегда вызывала 
неподдельный интерес в общественном со-
знании на его обыденном уровне, в фор-
мах здравого смысла. На этой основе фор-
мируются представления о философии, 
которые условно можно обозначить как ее 
образы, сложившиеся в массовом сознании 
того или иного общества. Среди наиболее 
типичных образов философии можно ука-
зать следующие.

1. Философия как любомудрие. Этот об-
раз сложился еще в античности и отража-
ет высокую оценку роли и статуса фило-
софии и философов в обществе, которые 
всегда вызывали чувство высокого почте-
ния и уважения.

2. Философия как образ жизни. Такое 
понимание философии предполагает по-
иск самостоятельных ответов на сложные 
мировоззренческие вопросы на основе 
размышления и обобщений непосредствен-
ного опыта жизни и познания окружающей 
действительности.

3. Философия как вид «языковой игры». 
В этом образе философия воспринимается 
непрофессиональным сознанием как прак-
тически бесполезное и далекое от реальных 
жизненных проблем интеллектуальное за-
нятие, направленное на продуцирова-
ние текстов абстрактно-эзотерического 
содержания, в которых нет внятных и 
конструктивных ответов на насущные 
вопросы жизни человека и общества.

4. Философия как идеология. Данный 
образ философии складывается обычно в 
таких социальных системах, где господ-
ствуют жесткие тоталитарные режимы 
и репрессивные формы государственной 
власти и управления. В этих социальных 
условиях ценностно-идеологическая функ-
ция философии становится доминирующей 
и вытесняет другие ее функции, радикаль-
но трансформируя критическую и твор-
ческую природу философского познания. 
Благодаря усилиям власти и тотальному 
контролю над духовно-образовательными 
процессами в массовом сознании форми-
руется представление о философии как 
форме апологетики и идеологического 
оправдания существующего общественно-
политического строя.

5. Философия как наука. Несмотря на 
радикальную критику философского ра-
зума в современной постклассической 
культуре, образ философии как воплоще-
ния научной рациональности и огромных 
познавательных возможностей теорети-
ческого мышления устойчиво сохраняет-
ся в массовом непрофессиональном созна-
нии. Философия трактуется им не только 
как одна из множества наук, но и как осо-
бая наука, обоснованно претендующая на 
духовное и интеллектуальное лидерство в 
современной культуре.

Эти и другие возможные образы фило-
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софии, возникающие в общественном со-
знании, свидетельствуют о том, что, сколь 
бы часто ни звучал тезис о смерти фило-
софии в современной культуре, она была, 
есть и будет одной из самых загадочных и 
в то же время востребованных форм духо-
вного опыта.

Парадигмальное пространство 
современной философии и перспективы 

ее преподавания в классическом 
университете

В 90-е годы ХХ века складывается кар-
динально новая конфигурация мирового 
сообщества, и человечество оказывается 
перед вызовом глобальных трансформаций 
в важнейших сферах жизнедеятельности 
большинства стран и регионов планеты. 
Перед философским сообществом возни-
кла сложнейшая задача – обосновать но-
вую концептуальную модель курса фи-
лософии, ориентированного на традиции 
мировой философской мысли и несводи-
мого только к марксистской философии. 
На этой основе предстояло сформировать 
принципиально иную парадигму пони-
мания природы и функций философии в 
культуре, образовании, социальной жиз-
ни. Выполнение этой масштабной социо-
культурной задачи было успешно начато и 
продолжается сегодня усилиями ведущих 
представителей философской интеллиген-
ции на всем постсоветском пространстве. 
Аналогичные процессы идут и в Беларуси, 
где накоплен определенный опыт в созда-
нии современной системы философского 
образования.

В нашей республике основные 
профессиональные силы в области фило-
софских исследований и соответствую-
щих образовательных технологий сегод-
ня сконцентрированы в четырех основных 
секторах: институт философии НАН; фа-
культет философии и социальных наук 
БГУ; кафедры философии и философских 
дисциплин государственных вузов респу-
блики; негосударственный сектор образо-
вания, ориентированный на программы 
социально-гуманитарного профиля. Во 

всех этих четырех структурах идет слож-
ная и весьма противоречивая работа по 
освоению современных философских па-
радигм и их адаптации к специфическим 
условиям Беларуси, находящейся в ситу-
ации стратегического цивилизационного 
выбора.

Необходимо отметить, что современ-
ное состояние философии как научной 
дисциплины и учебного курса характеризу-
ется высокой степенью проблематизации, 
очевидной размытостью парадигмальных 
основ и предметной неопределенностью. 
Эта тенденция релятивизации философ-
ской культуры приобрела осязаемые очер-
тания в постклассической философии. 
В последней трети ХХ столетия она замет-
но усилилась и была дополнена самокри-
тикой философского сознания в контексте 
идей и ценностей эпохи постмодерна.

О динамике образовательных парадигм 
принято говорить в разных контекстах. Так, 
в исторической ретроспективе, начиная с 
эпохи Возрождения вплоть до сегодняш-
него дня, можно зафиксировать, по мень-
шей мере, три базовых парадигмы: гума-
нитарную, политехническую и социокуль-
турную [5, 250–253]. Предпосылки первой 
из них были заложены в греко-римской 
школе, а в эпоху Ренессанса они прояви-
лись в программной ориентации на изуче-
ние человека в его природных и духовно-
нравственных воплощениях.

Основоположником политехнической 
парадигмы считают Александра Гумболь-
дта, который обосновал необходимость ин-
струментализации и профессионализации 
образования, связав его цели с освоением 
естественнонаучных и технических знаний.

В социокультурной парадигме, которая 
явилась своеобразной реакцией на издержки 
технократизма в образовании, акцент делает-
ся на многомерности образовательного про-
цесса, который призван органично соединить 
ценности технологической эффективности 
и социокультурной приемлемости любых 
форм социальных инноваций.

Парадигмальное пространство совре-
менного философского образования так-
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же может быть рассмотрено через призму 
обозначенных выше исторических этапов 
развития образовательных практик. Од-
нако при этом довольно сложно зафик-
сировать специфику философского об-
разования с его интенцией на воспроиз-
водство культурно-мировоззренческих и 
когнитивно-методологических оснований 
социальной деятельности и культуры.

Гораздо более продуктивной в этом отно-
шении будет типология парадигмальных 
ориентаций, которая основывается на 
различных концептуальных стратегиях со-
временного философствования (анали-
тическая, социально-критическая, экзис-
тенциально-феноменологическая, герме-
невтическая, постмодернистская и др.).

Выбор одной из этих парадигмальных 
ориентаций (либо обоснованной их сово-
купности), как правило, осуществляется 
тогда, когда профессиональное сообщество 
интегрировано исследовательской тра-
дицией и продуктивно работающей «на-
учной школой». В противном случае плю-
рализм парадигмальных оснований свиде-
тельствует, с одной стороны, о своеобраз-
ном полицентризме и демократических 
ориентациях в процессе освоения класси-
ческого и постклассического философско-
го наследия. С другой – о мировоззрен-
ческой неопределенности и релятивизме 
духовно-нравственных предпосылок фи-
лософствования, что всегда свидетель-
ствовало о кризисных симптомах в куль-
туре и растерянности духа. На практике 
это проявляется в таких «странных» си-
туациях, когда преподаватель  вынужден 
играть роль эксперта по любым философ-
ским вопросам и претендовать на статус 
профессионала относительно необозримо-
го множества идей, концепций и учений, 
аккумулированных философской тради-
цией за более чем двухтысячелетнюю исто-
рию существования философии.

Программа конструктивного рефор-
мирования сложившейся практики фи-
лософского образования в высшей шко-
ле должна органично сочетать прин-
цип преемственности и установку на 

системно-инновационное использова-
ние информационных и методологичес-
ких ресурсов современной философии. Но 
при этом необходимо со всей определен-
ностью подчеркнуть, что любые попытки 
элиминировать философию как уни-
кальную форму духовно-теоретического 
опыта либо заменить ее какими-то иными 
типами социально-гуманитарного по-
знания и образовательных практик не-
избежно приведут к самым тяжелым и 
непредсказуемым последствиям. Филосо-
фия в любом обществе составляла духов-
ную квинтэссенцию эпохи, особенно осяза-
емо возрастала ее роль в периоды великих 
ценностных и интеллектуальных револю-
ций. Именно такой период переживает сей-
час наше общество. Поэтому проблема со-
стоит не в том, чтобы пытаться найти более 
продуктивный эквивалент философии, а в 
том, чтобы придать ей современную и по-
длинно актуальную форму существования. 
Такую форму, в которой она будет спосо-
бна эффективно выполнять свои основные 
социокультурные функции:

1. Быть концептуальной и содержа-
тельной основой системы социально-
гуманитарного образования. Это означа-
ет, что важнейшей задачей философско-
го образования должно быть системати-
ческое приобщение молодежи к мирово-
му философскому наследию, в котором 
аккумулирован тысячелетний опыт чело-
веческой культуры. Приобщение к наибо-
лее значительным достижениям мировой 
философской мысли является одним из 
непременных условий воспитания подлин-
но свободной личности, способной творчес-
ки и конструктивно решать те проблемы, с 
которыми столкнулось человечество на ру-
беже ХХ и XXI веков. 

2. Способствовать достижению стабиль-
ного и, вместе с тем, динамично развива-
ющегося общества, которое созидает соб-
ственное будущее, исходя из национальных 
культурных традиций и мировых тенден-
ций современной социодинамики. Иными 
словами, в преддверии радикальной цен-
ностной революции философия должна 
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выполнять функции социокультурной и 
идеологической прогностики, задавая пер-
спективу такого видения социальной ре-
альности, в котором не только локальные, 
но и глобальные проблемы современности 
будут успешно и оптимально разрешаться 
либо эффективно блокироваться.

Данное обстоятельство требует пере-
осмысления традиционных философских 
проблем с позиций выживания цивилиза-
ции. В этом плане особой актуальностью 
отличаются исследования в области соци-
альной экологии, стратегии устойчивого 
развития, социального прогнозирования.

3. Традиционно важной функцией фи-
лософии должна остаться ее нормативно-
эвристическая и методологическая роль 
в естественнонаучном, техническом, со-
циальном познании и конструировании. 
В постсовременную эпоху, когда наука и 
высокие технологии радикально изменяют 
биосферу, когда мировое сообщество обре-
тает невиданные доселе очертания, фило-
софия способна предложить и обосновать 
такие пути и методы научного познания 
и преобразования мира, которые позво-
лят избежать глобальной экологической 
катастрофы либо социальной конфронта-
ции между Севером и Югом, Востоком и 
Западом, развитыми и развивающимися 
странами и регионами.

Системно-инновационная методология, 
а также многолетний опыт преподавания 
философских дисциплин в Белорусском 
государственном университете позволили 
предложить и обосновать комплексную мо-
дель чтения философских курсов для сту-
дентов, магистрантов и аспирантов. 

В предлагаемой модели, исходя из целей 
и задач университетского образования, на 
первом его уровне в рамках базового кур-
са «Философия» закладываются основы 
философско-мировоззренческой подготов-
ки студента и обеспечивается возможность 
освоения им мировой классической фило-
софской традиции в форме системно орга-
низованного знания.

На втором уровне, который может вклю-
чать либо студентов-выпускников по про-

грамме «специалист», либо обучающихся 
по магистерским программам, предлагает-
ся курс «Философия в современном мире». 
Отличительной особенностью этого курса 
является его акцентированная направлен-
ность на проблематику и содержательные 
особенности современной философской 
мысли. Основная цель курса заключает-
ся в том, чтобы, опираясь на базовые зна-
ния по философии, которые уже имеют-
ся у студентов, ознакомить их с наиболее 
значительными и актуальными идеями и 
концепциями современной философии.

Очевидно, что в условиях реформиро-
вания сложившейся практики преподава-
ния философии и в связи с переходом на 
многоуровневую систему курс «Филосо-
фия в современном мире» должен читать-
ся на разных факультетах с учетом профи-
ля подготовки будущих специалистов. Ре-
ально это означает, что под рубрикой курса 
«Философия в современном мире» можно 
предложить несколько его модификаций. 
Например:

1. «Философская антропология и совре-
менная философия культуры» – для сту-
дентов гуманитарно-филологического про-
филя;

2. «Современная социальная филосо-
фия и философия истории» – для студен-
тов, изучающих социальные науки и исто-
рические дисциплины;

3. «Развитие естествознания и со-
временная аналитическая филосо-
фия» – для студентов математических и 
естественнонаучных специальностей и др.

Такой подход, учитывающий фактор 
профилизации философского образова-
ния и возможности его дифференциации 
и углубления, соответствует современным 
тенденциям и широко представлен во мно-
гих западных университетах.

Третий уровень философского образо-
вания должен быть ориентирован на зада-
чи философско-методологического обеспе-
чения научно-профессиональной деятель-
ности аспирантов. Он предполагает чтение 
курса «Философия и методология науки», 
в котором основной акцент сделан на твор-
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ческом осмыслении того сегмента фило-
софской проблематики, который имеет не-
посредственное отношение к вопросам ло-
гики, методологии, социологии науки и об-
разования.

Такая комплексная модель преподава-
ния философских курсов в рамках универ-
ситетской образовательной программы по-
зволяет вполне эффективно использовать 
новейшие технологии обучения, а также 
находить перспективные решения по ряду 
дискуссионных вопросов, касающихся пре-
подавания философии. К ним, в первую 
очередь, следует отнести:

• проблему оптимальной содержатель-
ной структуры курса философии, соединя-
ющей в себе вопросы истории философии 
и систематической философии;

• проблему органичного соединения в 
рамках университетского курса филосо-
фии классического философского насле-
дия и постклассических концепций и идей;

• отношение к курсу марксистско-
ленинской философии (диамат, истмат), 
формы и методы ассимиляции марксист-
ской философской традиции в современных 
курсах философии;

• методы и формы использования 
оригинальных философских текстов (пер-
воисточников) в процессе преподавания 
курса «Философия»;

• возможности и границы использования 
в преподавании философии компьютерных 
и телекоммуникационных технологий, 
тестовых методик и современных дидакти-
ческих приемов;

• проблему предметной определенности 
философии и четкое уяснение ее специфики 
по отношению к таким формообразованиям 
культуры, как наука, искусство, религия.

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что современные унифицирующие 
технологии образования, в которых все бо-
лее отчетливо доминируют формальные 
критерии, в ущерб содержательным и миро-
воззренчески значимым параметрам акаде-
мических курсов и программ, лишают пре-
подавателей философии в БГУ возможнос-
ти использовать в дальнейшем очевидные 

преимущества рассмотренной модели, ко-
торая на протяжении более 15 лет убеди-
тельно демонстрировала свою конструк-
тивность и высокий образовательный по-
тенциал. В связи с принятием нового об-
разовательного стандарта по философии 
и утверждением типовой программы по 
данной дисциплине учебный курс «Фило-
софия в современном мире», который ор-
ганично входил в систему философского 
образования классического университета 
и читался для студентов практически всех 
факультетов БГУ, исключен из программы 
гуманитарного образования. Представля-
ется, что эта тенденция необоснованной ре-
дукции социально-гуманитарной и, в част-
ности, философско-мировоззренческой 
под готовки будущих специалистов чрева-
та весьма негативными последствиями и 
явно не соответствует исконным традици-
ям классического университетского обра-
зования.

Конечно, в условиях глобализирующе-
гося мира и с учетом актуальных задач 
экономической и социально-политической 
модернизации, которые стоят перед на-
шей страной, философия как специфичес-
кое формообразование культуры и учеб-
ная дисциплина не могут не изменять-
ся, и достаточно радикальным образом. 
Очевидно, что в современных условиях 
выпускник философского отделения или 
факультета должен владеть знаниями и 
компетенциями в широкой междисципли-
нарной сфере социально-гуманитарного 
знания (социология, культурная антропо-
логия, социальная экология, конфликто-
логия и др.). Только в этом случае он бу-
дет реально востребован на современном 
рынке труда и сможет обоснованно пре-
тендовать на статус социального анали-
тика, профессионально подготовленно-
го для участия в проведении этических 
и гуманитарных экспертиз научных, 
промышленных, экологических, техноло-
гических и иных проектов. Однако осно-
вополагающим базисом его профессио-
нальной подготовки, несомненно, долж-
но быть качественное образование в сфере 
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истории философии, а также теоретичес-
кой и практической философии, которая 
всегда и обоснованно рассматривалась как 
категориально-методологический каркас 
социальных и гуманитарных наук. Имен-
но фундаментальное философское обра-
зование открывает перед выпускниками 
философских отделений и факультетов 
перспективы не только успешной ака-
демической карьеры, но и возможнос-
ти органично интегрироваться в наибо-
лее востребованные профессиональные 
кластеры информационного общества. 

Выводы. Исходя из сказанного, мож-
но интегрировано представить и основные 
социальные функции философии, которые 
наиболее востребованы в современном об-
ществе. Во-первых, это анализ и обосно-
вание наиболее перспективных стратегий 
ценностной революции (революции созна-
ния), необходимость которой признает-
ся сегодня не только учеными и интеллек-
туалами, но и политиками, экономистами, 
представителями самых различных 
социальных движений и инициатив.

Во-вторых, философия – это еще и 
уникальный культурный ресурс, без ко-

торого невозможно сформировать и вос-
питать критически мыслящую и подлин-
но свободную личность. Личность, для 
которой идеалы демократии, прав чело-
века, уважения национальных святынь 
и традиций являются несомненными 
и органичными. Личность, которая не 
только духовно свободна, но и социаль-
но ответственна, ибо опыт подлинной 
философии всегда конструктивен и со-
зидателен.

Сегодня, в преддверии кардинальной 
ценностной революции, о необходимости 
которой так настойчиво и солидарно го-
ворят ученые, политики, философы, очень 
важно не забывать о смыслообразующей и 
уникальной роли философии в системе со-
временного социально-гуманитарного об-
разования. Опираясь на духовный опыт 
прошедших эпох и цивилизаций, фило-
софия учит всякий раз конкретно и твор-
чески сопрягать традиции культуры и 
технологические новации. Именно эта 
стратегия в полной мере соответствует 
постиндустриальным приоритетам разви-
тия и реально позволяет избежать рециди-
вов нового технократизма.
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світа в сучасному світі у сво-
єму системному вимірі не 
може існувати поза проце-
сами постійної модернізації 
і трансформації, адже саме 
освітнє середовище є про-

вісником ключових соціальних змін, які 
динамічно відбуваються в рамках інфор-
маційної цивілізації, що постійно прагне 
до цивілізації знання і гуманізму. В націо-
нальних суспільствах, що перебувають че-
рез певні історичні обставини на трансфор-
маційному рівні розвитку, освітні системи 
відіграють роль основного творця ключо-
вих соціально-світоглядних, ціннісних орі-
єнтацій, за якими надалі таке суспільство 
розвиватиметься. Україна нині перебуває 
на етапі цивілізаційного вибору, в рамках 
якого національна освіта тяжіє до євро-
пейських демократично-гуманістичних 
цінностей, тим самим багато в чому визна-
чаючи подальший розвиток усієї країни. 
Отже, трансформація, уніфікація, модер-
нізація української освіти є процесами, які 
значною мірою впливають на суспільну і 
національну свідомість нашого народу й 
потребують і соціально-філософського, 
і системно-структурного аналізу. Зупи-
нимося детальніше на концептуально-
теоретичному аналізі цих процесів та ви-
значенні їхніх характерних особливостей і 
пріоритетних напрямів.

УДК 37.013.74: 37.014.25

олена увАркІнА

укрАїнсЬкА 
освІтА нА ШЛЯХу 
до сПІЛЬноГо 
ЄвроПейсЬкоГо 
освІтнЬоГо 
Простору

Трансформація української осві-
ти розглядається у контексті та-

ких європейських домовленостей, 
як «Європейська конвенція про екві-

валентність дипломів», «Європей-
ська конвенція про еквівалентність 
періодів університетської освіти», 
«Європейська конвенція про акаде-

мічне визнання університетських 
кваліфікацій», «Конвенція про ви-

знання навчальних курсів, дипломів 
про вищу освіту і вчених ступенів у 

державах Європейського регіону», 
«Європейська конвенція про загаль-
ну рівнозначність термінів універ-

ситетської освіти» і «Конвенція 
про визнання кваліфікацій, яка сто-

сується вищої освіти в Європей-
ському регіоні». Автор підкреслює, 

що Болонський процес став своєрід-
ним змістовим підсумком домовле-

ностей у галузі освіти, які виявляли 
прагнення європейської освітян-

ської та дослідницької спільноти до 
єдності у різноманітті.

Ключові слова: людина, освіта, куль-
тура, освітня політика, європейський 
освітній простір, трансформація освіти, 
Болонський процес.
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Освіта як соціальний інститут, який ви-
значає когнітивно-аксіологічні пріорите-
ти суспільного й особистісного розвитку, 
має виняткові соціально-формувальні та 
людинотворчі можливості, перебуваючи 
в особливому випереджальному стано-
вищі щодо інших соціальних підсистем. 
У зв’язку з цим, розвиток і модернізація 
освітньої системи України, а також ви-
бір їхнього магістрального спрямування 
визначають те, як розвиватимуться на-
ціональне суспільство, держава і місцеві 
громади. «Освіта має стати основним гене-
ратором соціальних цінностей і орієнтацій 
діяльності для кожної окремої людини та 
для суспільства в цілому, що здійснює ви-
переджувальне проектування соціальних 
реальностей на багато років наперед. Інши-
ми словами, потенціальні можливості роз-
витку людства, перш ніж актуалізуватися 
у реальних соціальних структурах, мають 
бути спроектовані в рамках системи освіти 
та реалізовані в ціннісних орієнтаціях, ког-
нітивних здатностях і мотивах поведінки 
людей, що створюватимуть ці соціальні ре-
алії» [3, 468]. Усвідомлення цього принципу 
первинності освіти щодо інших соціальних 
процесів надзвичайно актуалізує питання 
про вибір модернізаційних перспектив на-
ціональної української системи освіти, век-
тору її подальшого розвитку та визначення 
її світоглядно-ціннісних пріоритетів.

Нині, здавалося б, остаточно зрозу-
міло, що на шляху змін в освітньому се-
редовищі нашої країни зроблено вибір 
на користь європейської інтеграції і на 
структурно-організаційному, і на ціннісно-
методологічному рівнях. «Шлях європей-
ської та світової інтеграції, обраний Укра-
їною, зумовлює необхідність інтенсивних 
змін у політичному, економічному й соці-
альному житті нашої держави. Саме тому 
останніми роками відбуваються реформа-
ційні процеси в освітній галузі, спрямовані 
на досягнення рівня найкращих світових 
стандартів» [9, 5]. Водночас, не можна не 
відзначити, що ефективність таких рефор-
маційних процесів із різних причин не 
відповідає поставленим цілям та сподіван-

ням, що покладаються на євроінтеграцію 
української національної системи освіти. 
Це надзвичайно актуалізує теоретичний 
аналіз причин недостатньої ефективності 
у реалізації європейських прагнень наших 
освітян, а також тих наслідків, до яких ве-
дуть процеси трансформації, уніфікації та 
модернізації національної освіти на шляху 
до єдиного європейського освітнього про-
стору.

Розглянемо ключові процеси та етапи 
їхнього впровадження, що внормовують 
різнобічну співпрацю української освітян-
ської спільноти і європейських та світових 
організацій в освітній сфері. Важливо, на 
нашу думку, виокремити Лісабонський та 
Болонський процеси. У 1997 році під егідою 
Ради Європи та ЮНЕСКО було розробле-
но і прийнято Лісабонську конвенцію про 
визнання кваліфікацій, запроваджених у 
системі вищої освіти Європи. Ця конвенція 
зафіксувала домовленості щодо ключових 
термінів, за допомогою яких окреслюють-
ся моделі вищої освіти в європейському 
просторі. «Вона визначила компетенцію 
державних органів, головні принципи оці-
нювання кваліфікації в період навчання, 
узгодила механізми визнання рівня вищої 
освіти. Як зазначено у конвенції, велике різ-
номаніття систем освіти в європейському 
регіоні відбиває його культурне, соціальне, 
політичне, філософське, релігійне та еконо-
мічне різноманіття, яке складає винятковий 
здобуток кожної країни та заслуговує на 
повагу, оскільки забезпечує можливості ви-
користання цього різноманіття, полегшує 
доступ громадян до освітніх ресурсів інших 
держав» [11, 277]. Цю конвенцію підписали 
43 країни (зокрема й Україна), більшість із 
яких пізніше сформулювали принципи Бо-
лонської декларації. Лісабонська угода де-
кларує наявність і цінність різноманітних 
освітніх систем та ставить за мету створення 
умов, за яких велика кількість людей, ско-
риставшись усіма цінностями і досягнен-
нями національних систем освіти і науки, 
стане мобільнішою на європейському ринку 
праці. Отже, світоглядні принципи Лісабон-
ських домовленостей мали два надважливих 
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культуротворчих та гуманістичних виміри: 
по-перше, визнання полікультурності та різ-
номанітності національних систем освіти, 
що унеможливлювало їхню надмірну уні-
фікацію за умови взаємного визнання якос-
ті та конкурентоспроможності, а по-друге, 
можливість для кожної окремої людини – 
суб’єкта освітнього простору певної країни, 
реалізовувати себе або в освітньому, або в 
професійному плані у будь-якому іншому 
національно-культурному середовищі, тим 
самим збагачуючи свої культуротворчі, са-
моідентифікаційні та компетентнісні вмін-
ня та здатності.

В історичній перспективі можна гово-
рити про те, що Болонський процес, який 
зароджувався на зламі тисячоліть, став 
логічним продовженням Лісабонських до-
мовленостей у галузі визнання освітніх 
кваліфікацій і, водночас, розширив можли-
вості освітньої та дослідницької мобільнос-
ті для особистісного саморозвитку. Хоча, на 
нашу думку, процес європейської інтеграції 
в освітній сфері сягає ще середи ни минуло-
го століття, коли в Європі, особливо в євро-
пейському університетському середовищі, 
яке історично завжди складало певну ціліс-
ність, зароджуються та втілюються у кон-
кретних домовленостях ідеї про спільність 
та змістову і якісну єдність освітнього про-
стору. «Основи Болонських тенденцій по-
чали закладатися в Європі вже після Другої 
світової війни завдяки таким документам: 
«Європейська конвенція про еквівалент-
ність дипломів» (1953 р.) і Протокол до 
неї (1964 р.), «Європейська конвенція про 
еквівалентність періодів університетської 
освіти» (1956 р.), «Європейська конвенція 
про академічне визнан ня університетських 
кваліфікацій» (1959 р.), «Конвенція про 
визнання навчальних курсів, дипломів про 
вищу освіту і вчених ступенів у державах 
Європейського регіону» (1979 р.), «Єв-
ропейська конвенція про загальну рівно-
значність термінів університетської осві-
ти» (1990 р.) і «Конвенція про визнання 
кваліфікацій, яка стосується вищої освіти в 
Європейському регіоні» (1997 р.) [10, 80]. 
Отже, необхідно говорити про два великі 

сучасні історичні етапи інтеграції європей-
ської освіти в певну цілісність: перший – за 
часів холодної війни, коли до справжніх 
єднальних процесів були залучені країни 
Західної Європи, і другий – останні роки 
ХХ століття й перше десятиліття ХХІ, коли 
коло суб’єктів європейського інтеграційно-
го процесу в галузі освіти значно розши-
рилося, що, з одного боку, привело до його 
ускладнення та певної розмитості, а з іншо-
го – до посилення його культуротворчого 
потенціалу внаслідок збільшення рівня со-
ціокультурного різноманіття.

Болонський процес став своєрідним 
змістовним підсумком перерахованих 
нами тенденцій, які виявляли прагнення 
європейської освітянської та дослідницької 
спільноти до єдності у різноманітті. Євро-
па спрямована на цілісне самовизначення 
за умови підтримання соціокультурної різ-
номанітності, що сприяє і євроінтеграцій-
ним устремлінням України, яка історично, 
особливо в освітній сфері, є невід’ємним 
складником європейської спільноти наро-
дів. Під «Болонським» розуміють процес 
формування країнами Європи спільного 
освітнього простору. Оскільки європейські 
освітні системи далекі від одноманітності, 
створення зони європейської вищої освіти 
зумовлює потребу їхньої гармонізації, уні-
фікації та порівнянності. Це можливо за 
умови структурних перетворень європей-
ських освітніх систем зі збереженням їхніх 
національних особливостей. «Попередни-
ками Болонської угоди стали Велика хартія 
університетів (Magna Charta Universitatum) 
і Сорбонська декларація. Велику хартію 
університетів було прийнято 18 вересня 
1988 року на з’їзді європейських ректорів на 
честь святкування 900-річчя найдавнішого 
навчального закладу Європи – Болон-
ського університету. «Magna Charta 
Universitatum» стала справжнім «cre-
�o» європейських університетів: вона 
заклала фундамент подальшого розвитку 
університетів як центрів культури, знання 
та досліджень. Ініціаторами Болонського 
процесу виступили міністри освіти 
Німеччини, Франції, Італії, Великої 
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Британії, які 25 травня 1998 року підписали 
в Парижі декларацію, спрямовану на 
гармонізацію національних систем вищої 
освіти (Сорбонська декларація). У ній 
міністри закликали країни Європейського 
співтовариства та інші країни приєднатися 
до їхньої ініціативи зі створення загальної 
системи, спрямованої на розширення 
доступу до європейської освіти та під-
вищення конкурентоспроможності єв ро-
пейського ринку праці та освітніх послуг» 
[5, 178–179]. Болонську декларацію було 
підписано в 1999 році в м. Болонья (Італія) 
міністрами освіти 29 країн. Сьогодні 
Болонський процес об’єднує 46 країн. 
Болонський процес в Україні розпочався 
19 травня 2005 року з підписання 
Декларації на Бергенській конференції. 
Отже, перші десять років ХХІ століття стали 
для Європи часом значної інтенсифікації 
процесу інтеграції освітянських систем 
різних країн і, що особливо важливо для 
нашого дослідження, Україна намагається 
бути активним і повноцінним членом 
цього процесу. Попри безліч проблем, 
внутрішніх структурних та методологічних 
суперечностей, певного рівня спротиву 
самих освітян, загалом українська освітньо-
педагогічна спільнота чітко визначилася 
нині з основними напрямами власної 
трансформації і модернізації – і всі ці 
напрями мають європейську спрямованість, 
що підкреслює прагнення і освітян, і всього 
українського суспільства до європейських 
цінностей демократії, гуманізму, єдності 
в різноманітті, поваги до прав людини і 
громадянина тощо.

Тяжіння до таких цінностей є природною 
ознакою націотворення, ключовим суб’єк-
том якого, безумовно, має виступати ос-
віта, адже формування української на-
ції відбувається в складному світі ін-
фор маційної цивілізації, глобальному 
середовищі, у якому важко визначати 
і особистісні, і суспільні цінності й 
пріо ритети. Освітня система України 
має стати середовищем народження 
і розвитку тих соціокультурних пе-
редумов, змістів, образів і символів, на 

яких грунтуватиметься відродження і 
становлення нашої нації як суспільно-
політичної спільноти європейського зразка. 
На нашу думку, такий процес об’єктивно 
зумовлений сучасними соціокультурними 
та цивілізаційними реаліями, як і процеси 
міжнародної інтеграції в освітній сфері. 
В. Андрущенко, визначаючи об’єктивні 
передумови розвитку Болонського про-
цесу, а також необхідність активної 
участі в ньому української системи ви-
щої освіти, наголошує на системному і 
багатовекторному характері зовнішніх 
детермінант даного процесу. Він зазначає: 
«Цей рух обумовлений реальними зміна-
ми, які відбуваються на теренах Європи і 
світу: проблемами глобалізації, станов лен-
ня інформаційного суспільства, посилен-
ням міграційних процесів, мобільності 
ринку праці, обміну між культурами, а 
головне – об’єктивно сформованою по тре-
бою на вчи тися «жити разом», зберігаючи 
при цьому власні етнічні, культурні, релі-
гійні та інші розмаїтості, одночасно ро-
зуміючи і поважаючи одне одного» [1, 12]. 
Європейська інтеграція в усіх сферах, 
зокрема й в освіті, є важливою історичною 
можливістю для України трансформувати 
і модернізувати власне суспільство на 
принципах демократичності та плюралізму, 
які сповідуються в Європі, а не на 
посткомуністичних ідеях ідеологічного 
одноманіття й уніфікованості. Світоглядне 
підґрунтя для європейської інтеграції 
вибудовується саме в освітній системі 
України, чому особливою мірою сприяє 
участь нашої освітньої системи в Болон-
ському процесі, покликаному створити 
на теренах Європи спільне освітньо-
ціннісне середовище знання, демократії та 
гуманізму.

Участь української національної системи 
вищої освіти в Болонському процесі є 
важливим виявом того, що наше суспільство 
готове до впровадження і реалізації 
європейських цінностей демократії, 
поваги до прав людини і громадянина, 
які прищеплюються сучасній молоді 
саме в структурі освіти. Демократична 
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трансформація суспільної свідомості 
можлива лише за умови створення для 
неї освітнього фундаменту, у зв’язку з чим 
участь України в Болонському процесі є 
одним із важливих чинників демократизації 
українського суспільства в цілому. 
«Інтеграції в освіті властиві свої, відмінні 
від інших, ознаки. Насамперед, виділяється 
комплексний багатоплановий характер 
впливу у сфері інтеграції світової освіти на 
весь хід сучасного суспільного розвитку. 
Безпосередньо пов’язана з цією ознакою 
і така особливість інтеграції в освіті, як 
потреба в її випереджальному характері. За 
сучасних умов інтернаціоналізації, знання 
виступає як вирішальний ресурс, а процес 
його нагромадження набуває безперервного 
характеру. Співробітництво у сфері освіти 
має випереджати подібний процес у будь-
якій іншій сфері» [2, 32]. Отже, україн-
ська система освіти і її євроінтеграційні 
прагнення та дії можна назвати передови-
ми, випереджальними трансформаційно-
модернізаційними моделями, за якими і на 
основі результатів яких здійснюватимуться 
інтеграційні процеси в інших сферах сус-
пільного функціонування. Зрештою, саме 
європейська спрямованість розвитку освіти 
України є необхідною передумовою прище-
плення національній суспільній свідомості 
тих демократичних і громадянських стан-
дартів мислення, які визначають європей-
ський стиль життя. Саме в освіті нині фор-
мується той прошарок населення, який на-
далі визначатиме долю нашої країни і нації, 
і європейська спрямованість трансформацій 
в освіті є необхідною передумовою для вті-
лення національних прагнень до утверджен-
ня повноцінної європейської нації.

Окрім загальних прагнень та декларуван-
ня необхідності входження української сис-
теми вищої освіти до єдиного європейського 
освітнього простору необхідними є потужні 
внутрішні структурні трансформації, спря-
мовані на утвердження в межах національ-
ної системи освіти високого рівня вимог до 
якості освіти, стандартів її методологічно-
го і наукового забезпечення, світоглядної 
підтримки європейських цінностей у по-

єднанні із відродженням і примноженням 
глибинних традицій української народної 
освіти. Приєднанню України до Болонської 
декларації та інтеграції вищої освіти Укра-
їни у Європейську систему немає альтер-
нативи. Входження у Болонський простір 
є для українського суспільства важливим і 
необхідним через потребу розв’язати про-
блеми визнання українських дипломів за 
кордоном, підвищення ефективності та 
якості освіти і, відповідно, конкурентоспро-
можності українських вищих навчальних 
закладів та їхніх випускників на європей-
ському й світовому ринку праці. «Важливим 
є те, що Болонський процес вийшов за межі 
Європейського Союзу (ЄС) та Європи і стає 
частиною процесу глобалізації вищої освіти 
та глобального ринку праці. Приєднання до 
Болонського процесу сприятиме утверджен-
ню принципу автономії в університетській 
освіті України, послабленню, а в перспекти-
ві зникненню жорсткого адміністративного 
та фінансового контролю з боку державних 
органів за функціонуванням університетів, 
ефективному залученню та використанню 
власних ресурсів у навчальному процесі, ор-
ганізації стажування та обмінів для студен-
тів і викладачів. У внутрішньо-суспільних 
процесах ці зміни сприятимуть розвитку 
громадянського суспільства, формуванню 
громадянської культури та відповідальнос-
ті, поглибленню демократичних трансфор-
мацій» [8, 96–97]. Успішні кроки України у 
цій сфері співробітництва та інтеграції з ЄС 
позитивно вплинуть на прискорення проце-
сів співпраці в інших сферах, сприятимуть 
зміні ставлення ЄС до України, подоланню 
наявних стереотипів. Отже, досягнення ба-
гатьох стратегічних цілей та пріоритетів, 
що поставлені перед усім українським сус-
пільством, зокрема в аспекті національного 
становлення та європейської інтеграції, без-
посередньо залежить від успішної та ефек-
тивної участі української системи освіти в 
Болонському процесі, а також від система-
тизації європейської спрямованості освіти 
України в цілому.

Принцип європейської спрямованос-
ті трансформаційних та модернізаційних 
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процесів розвитку освіти України має бути 
також гармонізований із процесом розвит-
ку багатих освітніх, педагогічних, органі-
заційних, дослідних і виховних традицій і 
здобутків української національної освіти. 
Модернізація національної української 
освітньої системи має ґрунтуватися на 
власних здобутках і традиціях, а вже потім 
досягати мети європейської інтеграції, яка 
дасть можливість гармонійно вписати в на-
ціональне підґрунтя цінності європейсько-
го демократизму та плюралізму. «Доля сис-
теми вищої освіти України в болонських 
перетвореннях має бути спрямована лише 
на її розвиток, а не на втрату кращих тра-
дицій, зниження національних стандартів 
її якості. Орієнтація на Болонський процес 
не має призводити до надмірної перебудо-
ви вітчизняної системи освіти. Навпаки, її 
стан треба глибоко осмислити, порівняти 
з європейськими критеріями та стандарта-
ми, визначити можливості її вдосконален-
ня на новому етапі. При цьому еволюцію 
системи освіти не слід відокремлювати 
від інших сфер суспільства. Вона має роз-
виватися в гармонійному взаємозв’язку із 
суспільством у цілому, беручи на себе роль 
його провідника» [4, 53–54]. У зв’язку з 
цим, у змісті та філософсько-світоглядному 
осмисленні й обґрунтуванні самої осві-
ти має відбутися усвідомлення того, що 
трансформаційні та модернізаційні зміни 
в ній мають відбуватися на основі гармо-
нійного соціокультуротворчого поєднання 
найкращих традицій національної системи 
освіти з тими ціннісними здобутками де-
мократичності, полікультурності, людино-
центризму, якими відомий європейський 
простір освіти.

Заради такої гармонізації нехай навіть 
односпрямованих процесів необхідним є 
проведення значних внутрішніх змістово-
структурних трансформацій у національній 
системі освіти. Всі її рівні, від визначення 
загальнополітичних цілей і адміністратив-
ного управління до взаємин між учителем 
і учнем, мають модернізуватися на основі 
поєднання традицій гуманістичної націо-
нальної народної педагогіки з європейськи-

ми демократичними цінностями суб’єкт-
суб’єктного, інноваційно-гуманістичного 
навчання. «Тому «Болонські» зміни у віт-
чизняній системі вищої освіти мають сто-
суватися не так методик викладання та оці-
нювання, як змісту навчально-виховного 
процесу» [6, 179]. Якщо трансформація та 
модернізація національної системи освіти 
України справді зазнає змістового напо-
внення на всіх рівнях її розвитку, і це напо-
внення буде гуманістично та демократично 
спрямоване, ця система, на нашу думку, 
матиме шанс на підвищення власної кон-
курентоспроможності на світовому ринку 
освітніх послуг та праці.

Такі загальні завдання зумовлюють не-
обхідність чітко визначити конкретні цілі 
і механізми їхньої реалізації на різних рів-
нях функціонування національної укра-
їнської системи освіти, а також сприяти її 
європейській спрямованості. Тобто, лише 
зацікавленість абсолютно всіх суб’єктів 
національного освітнього процесу в до-
сягненні європейських стандартів та цін-
ностей навчально-педагогічного й вихов-
ного процесу сприятиме реалізації цих 
прагнень. У зв’язку з реаліями співпраці 
в рамках Болонських домовленостей, пе-
ред державою нині постають такі основні 
освітні проблеми:

• розробка принципів, механізмів та 
процедур запровадження докторського на-
вчання як третього Болонського циклу;

• працевлаштування випускників пер-
шого циклу – бакалаврів;

• створення системи оцінювання якості 
вищої освіти, яка б відповідала європей-
ським стандартам і нормам;

• забезпечення мобільності студентів 
та професорсько-викладацького складу в 
міжнародному освітньому просторі;

• розширення практики соціального 
партнерства вищих навчальних закладів з 
роботодавцями, громадянами і соціальни-
ми об’єднаннями та залучення їх до проце-
су вироблення й ухвалення рішень із про-
блем вищої освіти [7, 40].

Отже, враховуючи такий рівень кон-
кретизації цілей і принципів роботи укра-
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їнської освітньої системи в рамках Болон-
ського процесу, можемо стверджувати, що 
він не є вже просто проектом міжнародної 
співпраці у певній сфері, а перетворився 
на внутрішню реформаційну необхідність 

національної системи освіти, використан-
ня потенціалу якої здатне привести до ре-
альних, а не удаваних й адміністративно 
імітованих суспільних трансформацій та 
модернізацій.
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новІтнЯ нАукА тА сучАснА освІтА
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а думку багатьох експертів, 
XXI століттю буде прита-
манний не тільки стрімкий 
розвиток нанотехнологій, а 
й широке застосування їх у 
науці та практиці. Сучасні 

продукти нанотехнологій – це тверді або 
рідкі тіла з нанорозмірною структурою і 
відповідними новими властивостями. Їх 
отримують, використовуючи хімічні ре-
акції у рідких фазах або ж унаслідок хі-
мічного розпилення твердих заготовок у 
рідких середовищах. Застосовують також 
різні фізичні методи розпилу і випару ре-
човин у вакуумі – іонно-плазмові, електро-
дуги та електронно-променеві технології. 
Невід’ємна частина реальних нанотехно-
логій – потрібне для цього устаткування 
(певні промислові або дослідно-промислові 
установки).

З огляду на це, в Інституті електрозварю-
вання ім. Є. О. Патона ще в кінці 50-х ро-
ків XX ст. було розпочато дослідження у 
галузі різних електронно-променевих тех-
нологій – електронно-променевого зварю-
вання, електронно-променевої плавки та 
електронно-променевого випару різних ре-
човин з подальшою конденсацією парових 
молекулярних потоків у вакуумі. Ці дослі-
дження дали змогу створити нові матері-
али і покриття (теплозахисні, жаростійкі, 
корозійностійкі тощо) з металевої та кера-
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мічної основи з високодисперсними част-
ками (наночастками) другої фази. Було 
також розроблено відповідні технологічні 
процеси й устаткування, виготовлено нові 
матеріали, які набули практичного застосу-
вання у створенні різних виробів авіаційної 
та космічної техніки.

Нанотехнології відкрили реальні мож-
ливості для подальшого технологічного та 
економічного прогресу в різних галузях ви-
робництва і споживання сучасного суспіль-
ства, зокрема й у створенні та виробництві 
різних функціональних матеріалів, яким 
притаманні певні запрограмовані фізико-
хімічні властивості. Завдяки останнім нано-
технології вже нині широко застосовують-
ся в електроніці й інформатиці, в хімічній 
промисловості, енергетиці та у транспорті, 
в сільському господарстві й виробництві 
харчових продуктів, в оборонному комплек-
сі, у медицині, екології тощо. Як зауважує 
В. Локтєв, «народилося знання загальних 
законів розвитку самої науки, яке не дозво-
ляє давати необґрунтовані обіцянки. Тож 
нанотехнології – це лише нова культура, що 
об’єднує відомі нам науки, орієнтована, зо-
крема, на конструювання принципово нових 
матеріалів шляхом їх атомномолекулярного 
збирання. На такі матеріали існує попит у 
всіх сферах виробництва – від будівництва і 
легкої промисловості до медицини та інфор-
матики» [2, 9].

Отже, вже нині нанотехнології допома-
гають розв’язувати цілу низку народногос-
подарських завдань. Наведемо лише кілька 
прикладів. За допомогою нанотехнологій 
налагоджено виробництво нанодисперс-
них порошків, сфера застосування яких є 
дуже широкою. У вигляді суспензії вони 
додаються у мастило для автомобіля, дви-
гун якого вже за сотню кілометрів пробігу 
починає працювати набагато ефективніше: 
підвищується його компресія, знижується 
вібрація і шум, вирівнюється робота ци-
ліндрів, економія палива складає 5–15 %, 
а викиди шкідливих газів зменшуються на 
50 %. За умови широкого впровадження, це 
може дати значний економічний ефект не 
тільки у масштабах окремої держави. Така 

технологія застосування нанодисперсних 
порошків нині апробована в Росії, Китаї, 
Туреччині, Чилі та інших країнах.

Не менш вражаючим є використання на-
нодисперсних порошків у машинобудуван-
ні. В Україні є величезний верстатний парк 
із мільйонами одиниць зношеного устат-
кування. Для заміни цього парку потрібні 
десятки років. Проте застосуванням нано-
технологій ефективну роботу застарілого 
устаткування можна значно продовжити, 
оскільки наноструктурування робочих по-
верхонь інструментів підвищує їхню зно-
состійкість у півтора – два рази.

Водночас технології, що панують нині, – 
це переважно технології переробки вже го-
тових речовин, рослин, тварин, які створила 
сама природа. «Сума нанотехнологій дає 
можливість виробляти будь-які речовини, 
енергію, інформацію безпосередньо із ато-
мів та молекул. Саме тому перехід до суми 
нанотехнологій спричинює не лише гло-
бальні економічні, соціальні, екзистенціаль-
ні наслідки, а й гігантське розширення меж 
людського існування. В контексті «філосо-
фії нанотехнології» людина розглядається 
як суб’єкт планетарних дій, що здійснюють-
ся за допомогою дедалі потужнішої інду-
стрії нанотехнологій. Нанокосмос для тако-
го суб’єкта – це необмежене нагромадження 
енергетичних, речовинних, інформаційних 
ресурсів. Але людина – це не пасивний спо-
живач ресурсів наносвіту. З них вона творчо 
конструює такі самовідтворювані штучні 
молекулярні машини, яких не існує в при-
роді. Незважаючи на свою штучність, такі 
наномашини здатні ефективніше викону-
вати всі ті корисні функції, які виконують 
природні ДНК, РНК, гени, геноми, віруси, 
бактерії, рослини, тварини. Створюючи де-
далі потужніший «парк» таких неприродних 
молекулярних машин, людина сподівається 
з їхньою допомогою виробляти всі ресурси, 
необхідні для самовідтворення планетарної 
цивілізації» [9, 101].

Тому вже нині у світовій медичній і фар-
мацевтичній практиці інтенсивно поши-
рюється використання наночасток і нано-
систем із метою підвищення ефективності 
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наявних лікарських форм та створення 
нових препаратів для спрямованої достав-
ки ліків у живому організмі безпосередньо 
до потрібних органів і клітин. Цей варіант 
транспортування лікарських препаратів в 
організмі застосовний в усіх галузях меди-
цини – від онкології до пульмонології, кар-
діології тощо. Вже створено наносенсори 
для ранньої діагностики, які здатні працю-
вати в живому організмі. Українські вчені-
матеріалознавці, медики, хіміки, біологи на 
громадських засадах об’єдналися в міждис-
циплінарну групу і роблять перші кроки зі 
створення електронно-променевої техноло-
гії для потреб медицини. Наприклад, у Між-
народному центрі електронно-променевих 
технологій Інституту електрозварювання 
ім. Є. О. Патона розроблено і виготовлено 
універсальну електронно-променеву уста-
новку (потужністю 80 кВт), призначену 
для створення медичних субстанцій (напів-
фабрикатів) у формі нанопорошків і рідких 
колоїдних систем, а також градієнтних і по-
ристих матеріалів та покриттів [1; 6].

Ширше практичне застосування нано-
технологій є справою часу. У найближчому 
майбутньому людство користуватиметься 
речами, виготовленими за допомогою нано-
технологій. Вже зараз можна говорити про 
вироби, які пройшли шлях від лабораторії 
до заводу. Вони мають у своєму складі вуг-
лецеві нанотрубки, відкриті у 1991 році, які, 
своєю чергою, є основою для інших нано-
продуктів, що нині виробляються. Завдяки 
дивовижним властивостям нанотрубок, їм 
було знайдено безліч застосувань: в елек-
троніці, комп’ютерній індустрії, медицині й 
навіть у промисловості. Зокрема, в медици-
ні наноматеріали можуть застосовуватися 
для заміни тканин людини. Такі клітини 
організм розпізнає як власні. Вже нині до-
сягнуто успіхів у виготовленні наноматері-
алу, який може імітувати кісткову тканину. 
Їх також можна використовувати як фільтр 
для очищення організму від шкідливих ре-
човин та вірусів. Значного поширення на-
були мініатюрні пристрої, які розташову-
ються всередині організму для діагностики 
і лікувальних цілей [10; 14].

У харчовій галузі завдяки застосуванню 
нанотехнологій з’являться унікальні мож-
ливості з контролю якості та безпеки про-
дуктів у процесі їх виробництва. Йдеться, 
зокрема, про діагностику із застосуванням 
різних наносенсорів, здатних швидко та на-
дійно виявляти в продуктах наявність сто-
ронніх або шкідливих речовин. Ще один 
напрям використання нанотехнологій – 
розробка методів транспортування і збері-
гання продуктів. За попередніми оцінками, 
промислове виробництво нанотехнологіч-
них упаковок розпочнеться вже цього року. 
А на подальшу перспективу вже заявлені 
проекти застосування нанотехнологій для 
виготовлення уніфікованих інтерактивних 
напоїв та їжі: купуючи таку продукцію, спо-
живач за допомогою нескладних маніпуля-
цій зможе змінювати колір, запах і навіть 
смак продукту [16, 44].

Значний поступ спричинили нанотех-
нології і в сільському господарстві завдяки 
практичному використанню наночасток 
біогенних металів для збагачення мікро-
елементами, а отже, нормалізації розвитку 
і функціонування біологічних організмів. 
Розв’язання цієї проблеми пов’язане, на-
самперед, із біодоступністю зазначених мі-
кроелементів та присутністю їх у ґрунті й 
ґрунтовому середовищі. Від них залежать 
швидкість хімічних реакцій і напрям проце-
сів синтезу білків, жирів, вуглеводів у рос-
линах. Тому для одержання максимального 
ефекту від застосування наноматеріали по-
винні мати зручну препаративну форму та 
бути біологічно доступними. Ще один при-
клад застосування нанотехнологій у сіль-
ському господарстві – обробка наночастка-
ми насіння озимих і ярових зернових куль-
тур та рослин, які вегетують. Це забезпечує 
їхні потреби протягом онтогенезу, стимулює 
розвиток рослин, прискорює дозрівання, 
підвищує стійкість до хвороб, забезпечує 
морозостійкість та засуховитривалість. 
Окрім забезпечення екологічної чистоти ви-
рощеної зеленої маси, нанопрепарати допо-
магають підвищити врожайність зернових 
культур та їхні біологічні показники якості. 
Також наноматеріали дедалі більше вико-
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ристовують для обробки насіння не тільки 
з метою підвищення врожайності, а й для 
його кращого збереження. Водночас їх по-
чали застосовувати для очищення кормів і 
продукції тваринництва, під час лікування 
тварин як альтернативу сучасним антибі-
отикам. У клінічній практиці, наприклад, 
бактерицидні властивості срібла є ефек-
тивним природним антибіотиком, і тому їх 
активно використовують для ліквідації за-
пальних процесів у гнійній хірургії, лікуван-
ня маститів тощо. Понад півстоліття тому в 
Інституті колоїдної хімії та хімії води НАН 
України було науково обґрунтовано процес 
дезинфекції води за допомогою срібла, яке 
активно використовується як консервант у 
багатьох технологічних процесах [8, 7].

Широкий спектр дії, зручність препа-
ративної форми та біологічна доступність 
препаратів на основі наночасток дають змо-
гу максимально ефективно використовува-
ти їх не лише в рослинництві, тваринництві 
та ветеринарній медицині. М’ясна промис-
ловість передбачає випуск широкого асор-
тименту продукції. Початок інновацій у 
цій галузі можна ототожнити з розробкою 
функціональних м’ясних виробів, які ма-
ють сприяти підтримці та корекції здоров’я 
споживачів, забезпечувати підтримку іму-
нітету тощо. Проте такі продукти швидко 
псуються і потребують нових методів, під-
ходів та розробок для подовження терміну 
їх придатності. Одним із основних напря-
мів у розв’язанні цієї проблеми є викорис-
тання досягнень нанотехніки – створення 
технології спеціального захисту для гото-
вої м’ясної продукції з принципово новим 
комплексом властивостей так званої «ак-
тивної» або «розумної» упаковки. Для цьо-
го необхідно перейти до створення нових 
матеріалів із підвищеними функціональ-
ними характеристиками [11; 13]. 

Отже, перспективи розвитку пакуваль-
них технологій для м’ясної промисловості 
визначаються саме можливостями нано-
техніки і нанотехнологій. У процесі розроб-
ки нових упаковок створюються поєднані з 
упаковкою сенсорні системи, що допомагає 
завчасно виявити джерела псування і запо-

бігти йому. Розроблені на молекулярному 
рівні упаковки не тільки швидко руйнують 
біодеградуючі матеріали, а й забезпечують 
введення у м’ясний продукт корисних для 
здоров’я функціональних добавок. Це мо-
жуть бути антибактеріальні, ароматичні 
та вітамінні комплекси, а також біофунк-
ціональні процесори для контрольованого 
селективного поглинання зайвої вологи. 
Це передбачає упровадження добавки не 
в їжу, а в матрицю полімерної оболонки, 
допомагає пролонгувати дію добавки, ре-
гулюючи швидкість її масоперенесення у 
м’ясопродукт. Окрім того, забезпечується 
необхідний градієнт концентрації добавки 
на поверхні захисної оболонки, яка безпо-
середньо контактує з продуктом. Суттєвою 
перевагою «активних» упаковок є те, що 
завдяки іммобілізації добавок міграція їх у 
продукт зведена до мінімуму і тому є без-
печною для здоров’я [15, 342–343].

На думку науковців, результати нано-
технологічних досліджень уже найближ-
чим часом мають дати можливість не тіль-
ки виробляти високотехнологічні товари 
з новими споживчими властивостями, а й 
значно зменшити їхню вагу і габарити, за-
безпечивши економію вихідної сировини 
та енергоресурсів. За оцінками зарубіж-
них експертів, до 2015 р. ємність світового 
ринку таких товарів може досягти 1 трлн 
євро. Тому вчені світу протягом останніх 
років здійснюють інтенсивні дослідження 
з нанотехнологій, наноелектроніки, нано-
медицини, нанобіології, нанотермодина-
міки, наноматеріалів, нанопрепаратів, які 
об’єднуються під загальною назвою «нано-
наука». Десятки країн світу впроваджують 
національні програми в цій галузі знання, де 
вже зроблено багато відкриттів у фізичних, 
хімічних, біологічних, технічних, медичних 
науках. Усе це формує передумови створен-
ня глобального ринку нанотехнологій об-
сягом 1–1,2 млрд євро [7, 3]. Нині головне 
завдання дослідників – з’ясувати фізико-
хімічні властивості наночастинок, механіз-
ми їх дії на організм і зовнішнє середовище. 
Впровадження нанотехнологій у різні галу-
зі господарства, зокрема обчислювальну і 
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мікрохвильову техніку, радіозв’язок, радіо-
логію і радіонавігацію, молекулярну біоло-
гію, медичні технології, контроль довкілля, 
створення наноелектричних приладів, на-
номедикаментів, сонячних батарей та фото 
екранів, буде своєрідною нанореволюцією 
ХХІ ст. Її наслідки будуть більш значущи-
ми, за комп’ютеризацію діяльності людини 
в другій половині ХХ ст. [4, 64].

Завдяки інтенсивному розвиткові нано-
науки і нанотехнологій знайдено практичне 
застосування для таких наноматеріалів і на-
ночастинок, як ліпосоми, фулерени, дендри-
мери, наносфери, нанострижні, наноплівки, 
нанотрубки, нанокомпозити, нанокристали, 
нанодротинки, нанопорошки, нанороботи, 
нанокапсули, нанобіосенсори, нанопри-
строї, нанобіоматеріали, наноструктурні 
рідини (колоїди, міцели, гелі, полімери), 
нанопрепарати та ін. [11, 8–9]. Останнім 
часом досліджено фізичні, фізико-хімічні, 
квантово-хімічні властивості малих атом-
них агрегацій (кластерів, наночастинок, 
ізольованих нанокристалів), що вже най-
бижчим часом сприятиме активнішому 
впровадженню продуктів нанотехнологій у 
практичну діяльність людини [5; 12]. «Для 
ефективного застосування результатів на-
нотехнологій майже в усіх країнах світу 
створюють нові спеціальні лабораторії, цен-

три, інститути, комітети та інші установи 
(і державні, і приватні), у яких проводять 
дослідження з різних напрямів нанонауки. 
У США у 2000 р. створено науковий центр 
«Національна Нанотехнологічна Ініціати-
ва», де зосереджено основні дослідження з 
цього наукового напряму. У Російській Фе-
дерації функціонує Комітет із нанотехноло-
гій при президентові країни і затверджено 
державну програму «Стратегія розвитку 
наноіндустрії». Головною організацією, від-
повідальною за реалізацію цієї програми, 
призначено російський науковий центр 
«Курчатовський інститут». Стрімко прогре-
сує нанонаука в Японії, фірми якої розвива-
ють і вдосконалюють методики в галузі мі-
кроскопії. Значного розвитку дослідження 
з нанотехнологій та наномедицини набули 
в країнах ЄС. На розвиток цих досліджень 
виділяють значні кошти, створюють творчі 
наукові колективи» [3, 19].

Отже, впровадження нанотехнологій в 
Україні має обов’язково розгортатися на 
основі сформованої комплексної програми 
дій, яка має враховувати не тільки передові 
досягнення науково-технічного і техніко-
технологічного піднесення нанотехноло-
гій, але й ґрунтуватися на належному рів-
ні інвестування та передбачати практичне 
впровадження результатів.
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озвиток науково-технічної 
сфери в сучасному світі є тим 
демаркаційним критерієм, 
на основі якого визначаєть-
ся соціокультурна вартість 
і цивілізаційний рівень роз-

витку нації та держави. «Розвиток науки 
і техніки є визначальним фактором про-
гресу суспільства, підвищення добробуту 
його членів, їхнього духовного та інтелек-
туального зростання. Цим зумовлено необ-
хідність пріоритетної державної підтримки 
розвитку науки як джерела економічного 
зростання і невід’ємного складника націо-
нальної культури й освіти, створення умов 
для реалізації інтелектуального потенці-
алу громадян у сфері наукової і науково-
технічної діяльності, цілеспрямованої по-
літики у забезпеченні використання досяг-
нень вітчизняної та світової науки і техніки 
для задоволення соціальних, економічних, 
культурних та інших потреб» [3]. У зв’язку 
з цим, процес державотворення в сучасних 
умовах обов’язково має супроводжуватися 
активним розвитком науково-інноваційної 
сфери суспільства, і водночас ґрунтуватися 
на найновітніших наукових досягненнях у 
відповідних сферах суспільствознавства та 
державного управління.

Від колишньої радянської системи роз-
витку науки і техніки в Україні залишила-
ся доволі ресурсомістка, але недостатньо 
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раціонально структурована система на-
укових досліджень та установ. Як наслі-
док, у період державотворення українська 
держава мусила і далі мусить витрачати 
значну кількість ресурсів, і людських, і 
матеріально-фінансових для переформа-
тування наукової сфери країни на новітні, 
інноваційні принципи організації та роз-
витку. Але кількість цих ресурсів є обме-
женою і щорік скорочується, адже саме 
інноваційно спрямована наукова система 
має їх продукувати і відтворювати. «Кіль-
кісні показники, що характеризують науко-
ву і науково-технічну діяльність в Україні, 
є загалом порівнянними з відповідними 
міжнародними показниками і свідчать про 
наявність значного, але недосконало струк-
турованого науково-технічного потенціа-
лу» [5, 3]. Нині українське суспільство на 
етапі національного державотворення пе-
реживає зламний історичний момент, який 
визначатиме, чи залишиться Україна кон-
курентоспроможною сучасною європей-
ською державою зі значним інноваційним 
потенціалом розвитку, чи перетвориться 
на країну третього світу зі споживацько-
орієнтованими суспільно-економічними 
та виробничими можливостями. Саме в 
рамках сучасного українського державот-
ворення у нашої країни з’являється шанс 
обрати і реалізувати першу зі згаданих 
можливостей.

Водночас, реалізація інноваційно-про-
гресивного проекту розвитку національного 
державотворення, соціально-економічного, 
виробничого, громадянсько-культурного 
роз витку ставить перед нашим суспіль-
ством надскладні виклики, що зумовле-
но, насамперед, тривалим нехтуванням 
цілеспрямованим розв’язанням проблем 
науково-технологічної переструктуриза-
ції та реформи української інноваційної 
сфери. «Близько 70 % парку наукового об-
ладнання перебуває в експлуатації понад 
10 років, зокрема чверть – понад 20 років. 
До 75 % обладнання, призначеного для 
виконання науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт (НДДКР), фізич-
но спрацьоване більш як на 50 %, трети-

на – цілком фізично спрацьована. Майже 
80 % організацій, що виконують НДДКР, 
оснащені морально застарілим і фізично 
спрацьованим обладнанням. Коефіцієнт 
оновлення обладнання, за експертними 
оцінками, не перевищує 1–1,5 % на рік. 
Критичний стан матеріально-технічного 
забезпечення наукової і науково-технічної 
діяльності спричинює згортання експери-
ментальних досліджень у низці важливих 
напрямів, насамперед природничих і тех-
нічних наук» [5, 5]. Така ситуація потребує 
негайної та докорінної зміни ставлення 
держави, виробництва, бізнесу, громад-
ськості до науково-технологічного роз-
витку суспільства. Насамперед, важливо 
збільшити ресурсне забезпечення науково-
інноваційного сектору, підвищити пре-
стижність наукової праці, забезпечити гар-
монійний зв’язок освіти з наукою, який дав 
би змогу формувати ефективний кадровий 
баланс у сфері інноваційного розвитку і по-
літики. Все це потребує і значних соціаль-
них реформ, і фундаментальних трансфор-
мацій у світоглядно-ціннісній структурі 
української національної суспільної свідо-
мості, які мають супроводжувати процес 
сучасного державотворення в нашій країні.

Протягом двох десятиліть незалежнос-
ті в Україні спостерігається нарощування 
негативних, кризових чи навіть катастро-
фічних тенденцій у розвитку науково-
технологічної сфери. Державні структури, 
бізнес, громадськість відверто нехтують по-
стійними закликами до необхідності більше 
уваги приділяти науково-інноваційній сфе-
рі, не відбувається реалізації справжньої 
державної політики щодо реструктуризації 
та оновлення науково-технічного сегменту 
національної економіки, відверто провалю-
ється забезпечення наукових досліджень 
необхідними матеріально-технічними, фі-
нансовими і людськими ресурсами. «Че-
рез непослідовність у проведенні науково-
технологічної та інноваційної політики в 
Україні закріплюються тенденції до тех-
нологічного відставання від розвинених 
країн світу. Наслідком цього стає знижен-
ня конкурентоспроможності національної 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 32012 53

економіки, гальмування розвитку висо-
котехнологічних галузей промисловості, 
падіння кваліфікованості робочої сили. Це 
зумовлює зростання загроз національній 
безпеці, подальше відставання України від 
економічно розвинених країн світу та пере-
творення її на ресурсний придаток країн-
лідерів» [13, 12]. Така ситуація, безумов-
но, визначає актуальність реформування 
науково-інноваційної сфери нашої країни, 
адже втрата міцного науково-теоретичного 
підґрунтя розвитку держави і суспільства 
призведе до неминучої кризи у підтри-
манні духовної наснаги різних прошарків 
населення, особливо молоді, та втрати спо-
дівання на позитивні перспективи процесу 
національного державотворення. Це зумов-
люється тим, що наука нині є не просто ру-
шієм виробничого чи економічного прогре-
су, а й фундаментом духовно-світоглядних 
орієнтирів та сподівань кожного народу, 
який прагне до національно-будівничої та 
державотворчої самореалізації.

Ще однією надзвичайно важливою 
і невід’ємною частиною духовно-енер-
гетичного підґрунтя національного держа-
вотворення є національна культура, яка по-
требує і збереження й плекання історично-
культурної традиції, і запровадження но-
вітніх культурно-художніх форм, що відпо-
відають світоглядно-аксіологічним запитам 
людини інформаційної доби. Національна 
культура є тим середовищем, у якому й ре-
алізуються духовні прагнення кожної люди-
ни до самоідентифікації та самореалізації, 
зокрема у державотворчій сфері. «Націо-
нальна культура створює невидиму сферу, 
яка формує людину і її характер, менталі-
тет, стиль життя, тут людина потрапляє у 
сферу несвідомих шаблонів, які йдуть з нею 
пліч-о-пліч усе життя. Національна культу-
ра визначає світогляд особи, який не може 
виникнути на порожньому місці і зникнути 
безслідно в небуття» [4, 204–205]. Куль-
тура як ключова сфера реалізації духовно-
енергетичного та світоглядно-ціннісного 
потенціалу людини і суспільства несе в собі 
й базові образи та смисли національного бу-
дівництва і державотворення.

Взаємини держави та культурно-
національної сфери в рамках державотвор-
чих процесів мають амбівалентний харак-
тер: з одного боку, в культурно-духовній 
енергії зберігаються основні потенційні ру-
шійні сили процесу державотворення, а з ін-
шого – сфера культури та художньо-творча 
спільнота кожного суспільства потребують 
безпосередньої та різноманітної допомоги 
самої держави. Отже, держава зацікавлена в 
тому, щоб діячі культури й творчі спільно-
ти спрямовували особистісно-громадянські 
культуротворчі вияви в русло, яке сприяло 
б активізації та інтенсифікації національ-
ного державотворення. «Своєю чергою, 
культура потребує владної підтримки для 
своїх гуманітарних починань і запитів. Не 
випадково у перехідні періоди, в кризових 
ситуаціях головна увага концентрується 
на соціально-економічних та соціально-
політичних проблемах, оскільки їхні пози-
тивні чи негативні наслідки швидко дають 
про себе знати. Культура в цьому аспекті є 
певним винятком, бо її наслідки виявля-
ються у суспільстві опосередковано, стають 
відчутними лише через декілька поколінь, а 
втрати до того часу бувають непоправними. 
Нині ж культура витісняється на перифе-
рію соціальних перетворень, вона майже 
вилучається з процесу трансформації на-
шого суспільства» [8, 252]. Така негативна 
тенденція, безумовно, сприяє послабленню 
зв’язку між сучасним українським держа-
вотворенням і національною культурою на-
шого народу, що призводить до аксіологіч-
ного вакууму в діяльності державних орга-
нів та структур громадянського суспільства, 
до безперспективності реалізації справжніх 
національних проектів розвитку.

Значною проблемою для культурної сфе-
ри сучасної України є й тривалий період пе-
ребування у статусі вторинної щодо загаль-
норадянської. Після розпаду Радянського 
Союзу, з одного боку, в аксіологічному полі 
суспільства надзвичайно актуалізувалася 
національна українська культура, а з іншо-
го – велика частина населення втратила 
традицію самоідентифікації на основі цін-
ностей та образів цієї культури. «Сучасне 
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українське суспільство – це складне пере-
хідне суспільство пострадянського просто-
ру, яке потребує системи базових цінностей, 
чітко окреслених економічних і соціокуль-
турних орієнтацій. Тому надзвичайно важ-
ливою проблемою постає соціокультурна 
ідентифікація України, тобто усвідомлен-
ня своєї тотожності з певною культурною 
моделлю на основі національної ідеї» [12, 
157]. На нашу думку, тільки таке феноме-
нологічне підґрунтя здатне забезпечити 
сталий поступальний розвиток державот-
ворчих процесів, адже для них надзвичайно 
важливою є свідома підтримка населення 
на основі національно-культурних переко-
нань та ідентифікаційних топосів.

Розвиток національно-культурного се-
редовища є одним із пріоритетних завдань 
української держави в процесі сучасного 
державотворення, що зумовлює необхід-
ність приділяти надзвичайну увагу і нада-
вати необхідні ресурси для подолання ан-
тропокультурної кризи, яка склалася під 
впливом масово-інформаційної культури, 
а також негативних тенденцій, що ведуть 
до витіснення національних цінностей та 
світоглядних орієнтирів зі структури сус-
пільної свідомості. «Найпотужнішою се-
лективною системою затвердження куль-
тури виступають національні чинники, бо 
нація і є визначальною сферою функціо-
нування культури. Культура існує тільки в 
національному вигляді, бо нація є специ-
фікованим автопортретом людства і вод-
ночас історичною особистістю, втілює іс-
торичний досвід і, головне, ті вимоги часу, 
епохи, історичної перспективи, які і до-
зволяють уявити ціннісний зміст культу-
ри» [10, 58]. Отже, щоб не втратити власне 
культурно-ідентиче обличчя, наша країна, 
насамперед в особі державних установ, 
мусить зробити все для збереження на-
ціональних духовних традицій. З іншого 
боку, саме культурно-національні ціннос-
ті, смисли та символи є найважливішими 
енергетичними чинниками розвитку дер-
жавотворення, що актуалізує теоретичний 
аналіз сучасного етапу розвитку україн-
ської національної культури.

Зрештою, найважливішою духовною 
основою українського державотворення 
є розвиток національної системи освіти і 
виховання, адже саме ці сфери суспільно-
особистісного функціонування формують 
духовний потенціал кожної людини, а та-
кож у своєму системному вимірі визнача-
ють ключові пріоритети розвитку суспіль-
ства. Перед системою освіти і виховання 
сучасної держави постає багато суспільно 
значущих завдань, але найважливішим із 
них є збагачення духовного потенціалу на-
ції. «Процес виховання духовності перед-
бачає: виховання духовних почуттів, розу-
мове виховання, виховання волі, вихован-
ня любові до праці та творчості, виховання 
усвідомленого прагнення жити і діяти за 
моральними законами» [1, 395]. Усе це є 
надзвичайно важливим не лише з огляду 
виховання високодуховної особистості, а 
й в аспекті формування духовно-творчого 
потенціалу, необхідного для розвитку про-
цесів національного державотворення у 
світі, що розвивається за законами глоба-
лізації.

Окрім того, жодна сучасна держава не 
може повноцінно функціонувати і розви-
ватися без освітньої системи, організованої 
за інноваційними принципами, й такої, що 
ставить собі за мету формування особис-
тості, важливим ціннісним пріоритетом 
якої є державотворчий поступ свого на-
роду. Високоякісна освіта є показником 
спроможності держави до розвитку та 
конкурентоздатного партнерства у євро-
пейському та світовому просторі. «Забез-
печення «гідної» і високоякісної освіти є 
одним із головних складників гуманітарної 
політики держави. Суспільству потрібна 
освіта, що постійно оновлюється знання-
ми, технологіями, засобами навчання, ор-
ганізаційними та управлінськими підхо-
дами» [14, 476]. Побудова інноваційного 
освітньо-виховного національного просто-
ру є важливим викликом для української 
держави і громадянського суспільства, які 
мають об’єднати свої зусилля для створен-
ня такої системи освіти, яка реально була 
б здатна збагачувати духовний потенціал 
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українського народу з метою посилення 
його державотворчих прагнень.

Побудова такої системи освіти і вихо-
вання можлива лише в тому разі, якщо в 
основі прагнень держави і структур грома-
дянського суспільства буде такий феномен 
державотворчого характеру, як національна 
ідея. «Національна ідея мусить стати одним 
із аксіологічних векторів розвитку укра-
їнської освіти. Вона не повинна набувати 
актуальності лише в періоди національно-
го відродження чи усвідомлення небезпек 
щодо втрати етнічної окремішності. Її слід 
постійно плекати й утверджувати і на дер-
жавному, і на регіональному рівнях. Вона 
мусить стати природною основою для тво-
рення нових освітньо-виховних стратегій та 
концепцій. Кожна цивілізована країна дбає 
про збереження й розвиток своєї культури, 
використовуючи для цього не лише освіт-
ню, а й інші сфери суспільного життя» [11, 
7–8]. Отже, освіта й виховання, які ґрун-
туватимуться на національно-ідейній фе-
номенологічній платформі, справді будуть 
ефективним інструментом розширення ду-
ховних обріїв сучасного українського дер-
жавотворення, що, насамперед, полягатиме 
у формуванні здатності кожного громадя-
нина до особистого усвідомлення цінності 
й пріоритетності національно-будівничих 
та державотворчих стратегій свого народу.

На сучасному етапі в українському сус-
пільстві підвищився рівень усвідомлення 
необхідності національно-культурного 
та державницького самовизначення, що, 
своєю чергою, підвищує актуальність 
зростання якості національної освіти, її 
інноваційно-державотворчої спрямова-
ності. «Бурхливі перетворення у різних 
сферах життєдіяльності українців приве-
ли останнім часом до змін у їхніх погля-
дах щодо значення рідної історії і набутого 
попередниками досвіду в житті сучасного 
суспільства. Вони глибоко усвідомили, 
що активізація людського потенціалу при 
забезпеченні соціально-економічного, по-
літичного розвитку країни, духовне збага-
чення суспільства великою мірою залежать 
від якості навчання та виховання молоді, 

яка має виконати заповіти дідів і прадідів, 
щоденно плідно працюючи задля збагачен-
ня, слави і процвітання України» [2, 17]. 
Така традиційно-виховна функція освіти 
є надзвичайно актуальною в умовах роз-
шарування суспільної думки щодо питань, 
пов’язаних із трактуванням історичних по-
дій, процесів, постатей і цінностей. У такій 
ситуації саме на освіту покладається за-
вдання аксіологічного об’єднання суспіль-
ства, нації навколо спільних пріоритетів.

«На початку ХХІ століття освітній про-
стір України характеризується актуалізаці-
єю проблеми якості виховання. Виховання 
на законодавчому рівні розглядається як 
необхідний компонент освітнього процесу. 
Реформа освіти передбачає реформування 
обох її складників – виховання і навчан-
ня» [9, 96]. Реформування освітнього про-
стору країни загалом є одним із ключових 
суспільних пріоритетів періоду активного 
національного державотворення, що має 
виявлятися в активній участі держави 
у формуванні світоглядно-ціннісної та 
матеріально-технічної бази національної 
системи освіти в усіх її вимірах та на всіх 
рівнях.

Потенціал виховання громадян полягає 
не тільки в педагогічно-інноваційних тех-
нологіях, а й у глибинній виховній тради-
ції, притаманній культурі нашого народу. 
Використання такого потенціалу є необ-
хідним і для виховання моральної особис-
тості, і з огляду на необхідність формуван-
ня загальносуспільної аксіологічної бази 
державотворення, яка ґрунтувалася б на 
загальнолюдських цінностях і принципах 
гуманізму. «В усі часи вихованню був при-
таманний національний характер, який ви-
являвся у змісті й засобах його реалізації. 
…Національні особливості є тим підмур-
ком, на якому закладається народна сис-
тема виховання. Кожен народ обирає свою 
стежку національного виховання, але всі 
народи прагнуть до єдиної мети – вихова-
ти гуманну особистість» [7, 72]. Врахову-
ючи це, необхідно в процесі формування і 
розвитку новітньої системи національної 
освіти враховувати той духовний потенці-
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ал державотворення, що його несе в собі 
українська народна традиція виховання 
духовно-творчої особистості та національ-
но свідомого громадянина. «В Україні, як 
в інших країнах світу, традиційно склалася 
своя система виховання, що враховує на-
ціональні риси, самобутність, історичний 
досвід народу. Національне виховання – це 
виховання дітей на культурно-історичному 
досвіді рідного народу, його традиціях, зви-
чаях і обрядах, багатовіковій виховній тра-
диції, духовності; національне виховання 
є конкретно-історичним виявом загально-
людського гуманістичного і демократич-
ного виховання. Виховний процес має 
утверджувати єдність уселюдської і націо-
нальної культури» [6, 231]. Саме в такому 
разі розвиток національної системи осві-
ти й виховання буде справжнім духовно-
енергетичним підґрунтям процесу сучас-
ного українського державотворення, що 
сприятиме ефективності цього процесу, а 
також його спрямованості на забезпечення 
загальнолюдських аксіологічних пріорите-
тів та цінностей демократії.

Отже, розглянувши ключові духовні 
пріоритети українського державотворення, 
можемо зробити такі висновки.

По-перше, дослідивши можливості ви-
користання духовного потенціалу народної 
моралі та естетичної культури у вихован-
ні патріотично-державотворчих почуттів і 
прагнень української молоді як найактив-
нішого в соціокультурному плані прошар-
ку населення, визначаємо необхід ність ви-
роблення педагогічно-інноваційних ме то-
дів актуалізації для дітей і молоді державо-
творчої проблематики на основі багатогран-
них народно-культурних образів, смислів, 
традицій тощо. Генетичною особливістю 
української нації є поглиблена чуттєвість 
світосприйняття, що особливо яскраво ви-
являється у фольклорі, народній творчос-
ті, моралі та ставленні до людини, родини, 
громади, природи. У цьому полягає також 
глибинний духовний взаємозв’язок кож-
ного українця зі своїм народом як соціо-
культурною цілісністю, зв’язок, який не 
був втрачений навіть за багато століть без-

державності, гноблення всього національ-
ного, українського. Враховуючи це, мож-
на впевнено стверджувати, що народна 
мораль та естетична культура є ключови-
ми фундаментальними елементами у фор-
муванні державотворчих прагнень україн-
ського народу, що, своєю чергою, зумовлює 
необхідність використання цього духовно-
енергетичного потенціалу у формуванні 
патріотичної молоді.

По-друге, проаналізувавши сучасний 
стан розвитку науки і культури в Україні 
як духовних горизонтів національного дер-
жавотворення, визначаємо наявність три-
валих і потужних негативних, навіть руй-
нівних тенденцій у цих сферах суспільно-
національного розвитку. Наука, техніка, 
технологія, інноваційний складник прогре-
су сучасного суспільства є основними кри-
теріями визначення рівня розвитку і конку-
рентоспроможності національного соціуму 
у регіональному і світовому просторі, що 
актуалізує для нашої держави необхідність 
надзвичайних заходів та залучення всіх 
необхідних ресурсів для відновлення та 
розвитку науково-інноваційного сегменту, 
без чого не лише економічна сфера україн-
ського суспільства зазнає значних втрат, а й 
буде втрачено потенціал духовного станов-
лення та розвитку сучасної держави і нації. 
Іншим необхідним складником духовного 
фундаменту процесів сучасного україн-
ського державотворення є відродження та 
розвиток національної культури в її тради-
ційному та новітньому вимірах, адже лише 
на основі національно-культурних ціннос-
тей, образів, смислів формується духовна 
наснага і прагнення кожного народу до 
національно-політичної та державотворчої 
самоідентифікації. У зв’язку з цим, розви-
ток науки і культури визначаємо як один 
із ключових напрямів зміцнення духовно-
го підґрунтя державотворчого процесу в 
Україні.

По-третє, підкресливши важливість 
використання в процесі державотворення 
таких чинників формування національної 
духовності, як освіта і виховання, ми ви-
значаємо пріоритети створення національ-
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ної системи освіти і виховання, яка була б 
здатна однаково ефективно використову-
вати і найновіші педагогічно-інноваційні 
та виховні методи й технології, і глибокі 
національні традиції виховання гуманної 
особистості й свідомого громадянина. На 
нашу думку, саме таке поєднання аксіо-
логічних орієнтирів національної освіти 
і виховання сприятиме формуванню міц-
ного духовно-енергетичного підґрунтя 

інтенсифікації процесу національного 
державотворення, який нині потребує ду-
ховного підживлення, що в суті своїй має і 
національно-українську ціннісну систему, 
і світоглядно-аксіологічну пріоритетність 
загальнолюдських цінностей гуманізму, 
поваги до прав людини та громадянина, 
єдності особистісного та національного в 
процесі самоідентифікації та саморозвитку 
кожної окремої людини.
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оПАнувАннЯ 
освІтнІХ 
теХноЛоГІй – 
невІд’Ємний 
скЛАдник 
ПІдГотовки 
новоГо вчитеЛЯ

На основі аналізу специфі-
ки основ них концептуально-

теоретичних визначень поняття 
«технології освіти» зроблено ви-

сновок про те, що в процесі під-
готовки нового вчителя як ключо-
вого суб’єкта навчально-виховної 

творчості освітньо-педагогічні 
технології відіграють важливу 

роль в інтеграції та системати-
зації освітнього середовища; під-

креслено, що освоєний студентами 
технологічний складник освітнього 

простору сприяє цілісному визна-
ченню цілей педагогічного процесу, 

виробленню відповідних методик 
та засобів, а також ефективному 
досягненню цих цілей, діагностиці  

їх та відтворюваності.

Ключові слова: людина, освіта, освіт-
ня політика, освітні технології, педагогіч-
ні технології, технології навчання.

сучасному світі надлишко-
вої інформації надзвичайно 
важливо вміти вибірково та 
компетентно застосовувати 
творчі здібності особистос-
ті для самореалізації у про-

фесійному середовищі. У педагогічній ді-
яльності від такої самореалізації залежить 
формування світоглядно-ціннісних орієн-
тирів дітей, юнацтва, молоді, що покладає 
на нового вчителя особливу відповідаль-
ність. Одним із найважливіших складників 
компетентності вчителя нової формації є 
володіння освітніми технологіями, що осо-
бливо актуалізує теоретичний аналіз того, 
яке технологічно-педагогічне середовище 
створюється саме у процесі підготовки но-
вого вчителя.

Новий учитель є носієм прогресивної 
інноваційно-гуманістичної педагогічної 
свідомості, що, насамперед, виявляється у 
творчому ставленні до власної професійної 
діяльності, а отже зумовлює необхідність 
постійного самовдосконалення у сфері 
методологічно-розвивального використан-
ня найновітніших освітніх технологій. Таке 
вміння використовувати технологічну сфе-
ру професійної діяльності, що за сучасних 
умов постійно розвивається, залежить від 

у

чАс реФорм: методоЛоГІЯ І методикА  
освІтнЬоГо ПроЦесу
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того, до якої міри технологічно прогресив-
ним було освітнє середовище вищого на-
вчального закладу, де відбувався перший 
етап становлення вчителя як професіонала. 
«Професіонал у галузі освіти має глибоко 
усвідомлювати місце та роль позитивної 
взаємодії тих, хто є учасниками освітньо-
го процесу як засобу самореалізації, само-
вдосконалення, саморозвитку, самоствер-
дження. Необхідно підготувати вчителя з 
творчим науково-педагогічним мисленням, 
з певною системою знань, умінь і навичок 
та особистісних і професійних якостей, 
що актуалізує проблеми застосування ін-
новаційних технологій навчання» [1, 73]. 
Концептуально-теоретичний аналіз і філо-
софська рефлексія щодо створення та за-
стосування новітніх технологій підготовки 
нового вчителя є надзвичайно актуальними 
в аспекті побудови національного освіт-
нього простору на основі європейських 
цінностей із застосуванням доробків, на 
які багата українська педагогічна думка і 
практика. «Проблеми освітніх технологій, 
величезний досвід педагогічних інновацій, 
авторських шкіл та вчителів-новаторів по-
стійно потребують узагальнення та систе-
матизації» [3, 13]. Така потреба зумовлює 
надзвичайну актуальність теоретичного до-
слідження провідних технологій підготов-
ки нового вчителя, адже охоплює два над-
звичайно динамічні складники освітнього 
простору: по-перше, це стосується самого 
феномену «нового вчителя», який за своєю 
суттю передбачає постійну творчу динаміку 
самостановлення і саморозвитку, особисту 
творчо-вольову активність, а по-друге – 
технологічний складник педагогічного про-
цесу, який, як і в інших сферах сучасного 
життя, є швидко змінюваним та надзвичай-
но варіативним. Отже, дослідження провід-
них технологій підготовки нового вчителя 
ставить перед сучасними науковцями цілу 
низку різнорівневих та поліваріантних 
концептуально-теоретичних завдань.

Актуальність теоретичного дослідження 
тенденцій становлення і розвитку техноло-
гічного середовища підготовки нового вчи-
теля зумовлена ще й тим, що перед україн-

ською системою освіти постало завдання 
вийти на рівень найкращих європейських та 
світових педагогічних стандартів, що є необ-
хідним для побудови сучасного конкурен-
тоспроможного національного суспільства. 
Таке завдання безпосередньо пов’язане з 
рівнем технологічної здатності нового вчи-
теля до вільної особистісної самореалізації, 
адже в європейській традиції педагог – це, 
насамперед, творчо-вольова одиниця, здат-
на пробуджувати творчі поривання своїх 
вихованців. У європейському освітньому 
просторі нині визначено декілька основних 
проблем, пов’язаних із технологією про-
фесійної самореалізації сучасного вчителя, 
серед яких основними є «по-перше, до якої 
міри вільно вчителі можуть упроваджува-
ти власні педагогічні технології і методи; 
по-друге, відбір навчального матеріалу 
та підручників для навчального процесу; 
по-третє, організаційні виміри технологій 
навчальної активності» [11, 25]. Отже, од-
ним із найважливіших вимірів європей-
ського освітньо-педагогічного простору 
визнано можливість змістово-ціннісної і 
технологічно-методологічної самореаліза-
ції вчителя, що особливо важливо для фор-
мування у суспільній свідомості нашої кра-
їни переконання у необхідності підготовки 
вчителя нової формації. «Підготовка вчи-
теля до педагогічної творчості забезпечує 
його здатність і до формування та розвитку 
творчої особистості учня, і до власного про-
фесійного та особистісного саморозвитку, 
що є домінувальними цілями його профе-
сійної підготовки» [8, 13]. Технологічний 
простір освітнього середовища підготовки 
нового вчителя залишається одним із най-
важливіших феноменів, що підлягають 
концептуально-теоретичному досліджен-
ню у таких взаємопов’язаних світоглядно-
формувальних та науково-педагогічних 
напрямах, як філософія освіти, педагогічна 
теорія та методика навчання, методологія 
організації навчально-виховного процесу, 
інноваційно-гуманістичні технології на-
вчання і виховання тощо.

Важливо дотримуватися принципу, за 
яким змістово-ціннісна суть навчально-
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виховного процесу, з одного боку, є чіт-
ко демаркованою від технологічного, але 
з іншо го саме технологічний складник 
педагогічної дії допомагає втіленню тих 
гу ма ністичних смислів, образів та цін-
ностей, продукувати які покликаний но-
вий учитель. «Відомо, що гуманістичний 
підхід не зводиться до якихось конкрет-
них технологій чи методів навчання – це 
цілісна орієнтація, в основі якої – пере-
будова особистісних установок педагога» 
[3, 5]. Але конкретизація гуманістичної 
сутності освіти у певних навчальних, ви-
ховних, педагогічно-організаційних, мето-
дологічно-розвивальних технологіях є 
важливим складником сучасного іннова-
ційного освітнього простору на будь-яких 
рівнях його функціонування.

Отже, визначивши актуальність кон-
цептуально-теоретичного аналізу пробле-
ми вироблення, впровадження та розвитку 
провідних технологій підготовки нового 
вчителя, розглянемо основні позиції, сфор-
мульовані щодо поняття «технології освіти» 
в українському науково-педагогічному дис-
курсі, а також проаналізуємо дискусії на-
вколо нього та його змістового наповнення. 
Загалом, у вітчизняній науковій літературі, 
присвяченій проблемам методологічного, 
дидактичного, організаційного, технологіч-
ного забезпечення освітньо-педагогічного 
процесу, доволі активно використовується 
теоретичний концепт освітніх і педагогіч-
них технологій. Його визначенню, теоре-
тичному аналізу, взаємозв’язкам з інши-
ми феноменами освітнього простору та 
навчально-виховного процесу присвячені 
роботи таких дослідників, як А. Алексюк, 
В. Андрущенко, І. Бех, В. Волович, Т. Дем-
ків, О. Дубасенюк, В. Єремєєва, І. Єрма-
ков, І. Завадський, І. Зязюн, В. Карпухі-
на, В. Каюков, П. Кононенко, В. Кремень, 
В. Огнев’юк, А. Осмоловський, Л. Пара-
щенко, Д. Румянцева, Г. Сазоненко, Г. Се-
левко, С. Сисоєва, Л. Сохань, Л. Черняв-
ська та багатьох інших. Великий масив 
аналітично-дослідницької інформації з цієї 
проблематики зумовлений і світоглядно-
ціннісною та філософсько-освітньою її 

актуальністю, і багатовимірністю самого 
феномену «освітньо-педагогічних техноло-
гій», а також різноманітністю умов, засобів, 
методик його реалізації на практиці.

Нашою метою є формулювання певного 
інтегративного, узагальненого розуміння 
феномену «освітні технології» в аспекті 
його практичної реалізації в освітньому 
середовищі підготовки нового вчителя, 
що утворює своєрідний комплекс теоре-
тичної проблематики. Адже відбувається 
аналіз і педагогічних технологій, які ви-
користовуються для підготовки нового 
вчителя, і формування здатності й твор-
чих можливостей самого вчителя до за-
стосування таких технологій у власній 
професійній діяльності. Освітні технології 
постають тут як формувальний елемент 
навчально-виховного простору формуван-
ня особистих і професійних компетенцій 
нового вчителя, а поняття «освітня техно-
логія» визначається як «інтегративна мо-
дель, що об’єднує в єдину цілісну систему 
мету, зміст, дидактичний комплекс (педа-
гогічні умови, методи, прийоми, засоби, 
інформаційно-технічне забезпечення) та 
результат навчально-виховного процесу, 
побудованого на філософії й методології 
життєствердження та життєтворчості осо-
бистості» [5, 17]. Отже, освітні технології 
підготовки нового вчителя розглядати-
муться нами як один із ключових елементів 
побудови цілісного простору навчально-
виховної та організаційно-методичної пе-
дагогічної дії, який забезпечує прищеплен-
ня майбутньому педагогові і філософсько-
світоглядної ціннісної переконаності у гли-
бинній життєтворчості та гуманістичності 
власної професії, і конкретних умінь про-
фесійної навчально-виховної діяльності, 
що виявляються у потенційній здатності до 
особистісного самовдосконалення у сфері 
професійно-технологічної майстерності.

Необхідно наголосити на поліварі-
антності трактувань понять освітніх та 
педагогічних технологій у вітчизняній 
філософсько-освітній та педагогічній дум-
ці, що зумовлено, насамперед, процесами 
плюралізації та демократизації освітнього 
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простору країни, методологічного забез-
печення навчально-виховного простору 
закладів освіти різних рівнів. Понятійний 
аналіз термінів «освітня технологія», «пе-
дагогічна технологія» перебуває у центрі 
уваги вітчизняних і зарубіжних учених: 
Н. Абашкіної, К. Баханова, В. Безпаль-
ка, Е. Бережної, І. Богданової, В. Бонда-
ря, Б. Блума, В. Воронова, С. Гончарен-
ка, В. Дорошенка, М. Кларіна, І. Марева, 
А. Нісімчука, О. Падалки, І. Прокопенка, 
О. Савченко, Г. Селевка, І. Смолюка, М. Чо-
шанова, О. Шпака та ін. Але зміст поняття 
ці автори трактують по-різному, залежно 
від того, як вони уявляють структуру та 
складники навчального процесу. Введення 
до наукового обігу поняття «педагогічна 
технологія» на теренах України та близько-
го зарубіжжя зумовлене багатьма чинника-
ми. Зокрема незадовільним функціонуван-
ням традиційних форм і методів навчання, 
і хоча й не бурхливим, як у далекому зару-
біжжі, проте помітним розвитком науки й 
техніки, що привело до технологізації не 
тільки виробничих, а й гуманітарних галу-
зей [5, 13–14]. Така технологізація не має 
призводити до дегуманізації відносин між 
суб’єктами освітньо-педагогічного просто-
ру, в чому й полягає основне завдання наці-
ональної педагогічної спільноти, головним 
ідейним та духовно-енергетичним рушієм 
якої є саме постать нового вчителя, здатно-
го на основі новітніх технологій навчання 
і виховання, власної педагогічної творчості 
реалізовувати високі ідеали інноваційно-
гуманістичної педагогіки.

У структуру поняття «педагогічна тех-
нологія» закладається принцип, за яким ті 
систематичні засоби, що застосовуються в 
її рамках, здатні привести до реалізації за-
гальних інноваційно-гуманістичних прин-
ципів і настанов, що визначаються як мета 
навчально-виховної діяльності. «Педаго-
гічна технологія – це система, комплекс 
педагогічних прийомів, що здійснюються 
у певній послідовності і за умови дотри-
мання цієї послідовності гарантують успіх 
і результативність навчально-виховної 
роботи» [9, 13–14]. Отже, освітня техно-

логія містить у власній змістовій частині 
такий ключовий елемент, як принцип ці-
лепокладання щодо системної реалізації 
інноваційно-гуманістичного педагогічно-
го процесу підготовки нового вчителя, що 
в майбутньому транслюватиметься через 
його особистісно-професійну самореаліза-
цію. Обов’язковими критеріями техноло-
гічності є: концептуальність, системність, 
скерованість, ефективність та відновлюва-
ність. На основі цих критеріїв російський 
дослідник Г. Селевко визначає таку струк-
туру педагогічної технології: 1) концепту-
альна основа; 2) змістова частина навчан-
ня (цілі навчання – загальні та конкретні, 
зміст навчального матеріалу); 3) проце-
суальна частина – технологічний процес 
(організація навчального процесу, методи 
і форми навчальної діяльності; діяльність 
педагога щодо керування процесом засво-
єння навчального матеріалу, діагностика 
навчального процесу) [10, 15–16]. Отже, 
важливість і актуальність концептуально-
теоретичного аналізу провідних технологій 
підготовки нового вчителя полягає ще й у 
тому, що цей феномен інтегрує і системати-
зує весь навчально-виховний процес, зав-
даннями якого є реалізація гуманістично-
творчих принципів освіти і прищеплення 
цих принципів новому вчителю, який у 
майбутньому муситиме творчо транслю-
вати їх у власній педагогічно-професійній 
діяльності.

У вітчизняній наукові думці останніх 
десятиліть також спостерігаємо форму-
вання переконання дослідників цієї про-
блематики в тому, що освітні, педагогічні 
технології мають значний потенціал по-
долання негативних тенденцій, наявних у 
національній освітній сфері і пов’язаних 
із застарілими принципами й методиками 
навчання і виховання та із низкою про-
блем, що виникають нині. Наприклад, 
Т. Подобєдова зазначає, що «для сучас-
ної педагогічної практики характерним є 
те, що процес підготовки вчителя повною 
мірою не сприяє формуванню у студента 
системного бачення педагогічної дійсності, 
прогностичного мислення» [7, 4]. На нашу 
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думку, подолання такої негативної тенден-
ції функціонування вищої педагогічної 
освіти, здебільшого залежить саме від сис-
тематичного, інноваційно-прогресивного 
впровадження провідних технологій під-
готовки нового вчителя, які були б здатні 
долати застарілість традиційних методик 
і створювати цілісний простір інновацій-
ної навчально-виховної активності. «Сис-
темотворчим компонентом педагогічної 
системи дедалі частіше називають техно-
логію навчально-виховного процесу. Тех-
нологічність – внутрішня якість системи, 
що визначає її можливості й організаційну 
(управлінську) логіку. Від методики тех-
нологія відрізняється відтворюваністю 
результатів, відсутністю безлічі «якщо». 
Технологія проектується з урахуванням 
конкретних умов та орієнтацією на зада-
ний, а не передбачуваний результат» [6, 5]. 
Отже, українська науково-дослідницька 
і навчально-педагогічна спільнота роз-
глядає нині освітні й педагогічні техно-
логії як один із найефективніших засобів 
організації та розвитку цілісної, система-
тичної, науково обґрунтованої педагогіч-
ної активності, метою якої є створення 
інноваційно-гуманістичного освітнього 
простору підготовки нового вчителя, а 
згодом і його професійної діяльності.

Важливо також розглянути ті різно-
манітні тлумачення поняття «педагогічна 
технологія», що існують у сучасній науці. 
Багатоваріантність концептуальних визна-
чень технологічного складника освітньої 
системи та педагогічного процесу зумов-
лена тим, що інноваційно-гуманістична 
парадигма навчання і виховання передба-
чає поліваріантність методологій, індиві-
дуальні траєкторії навчання, особистісно 
зорієнтований процес визначення цілей, 
методів та діагностичних засобів навчання 
і виховання. У сучасній педагогічній науці 
існують різні підходи до тлумачення і само-
го терміну «педагогічна технологія». Наве-
демо найбільш типові:

• сукупність і порядок функціонування 
усіх особистісних, інструментальних та ме-
тодологічних засобів, тобто певна алгорит-

мізація спільної навчально-виховної діяль-
ності (М. Богданова, О. Кіяшко, М. Кларін, 
І. Лернер, Б. Лихачев, В. Шепель);

• впровадження у педагогіку системного 
способу мислення, проекту певної моделі 
педагогічної системи, реалізованої на прак-
тиці (В. Безпалько, В. Монахов, Т. Самой-
ленко, Д. Чернілевський);

• спеціально організований процес, який 
передбачає визначення найбільш раціо-
нальних засобів реалізації поставлених ці-
лей (І. Волков, С. Гунько, М. Касьяненко, 
Г. Селевко, Н. Тализіна);

• процес модернізації дидактичної систе-
ми на основі вивчення і дослідної перевір-
ки елементів, що її утворюють (Ф. Януш-
кевич). Йдеться про оптимізацію навчаль-
ного процесу, тобто поняття «технологіч-
ність» розглядається як синонім поняття 
«ефективність» (М. Кларк, Ф. Персиваль, 
К. Чедуїк) [11, 192–193].

Отже, спільними імперативами впрова-
дження новітніх технологій підготовки но-
вого вчителя є налагодження систематич-
ності, цілісності, змістово-формальної інно-
ваційності й модернізованості того освітньо-
педагогічного простору, в якому вчитель 
формується як ключовий суб’єкт подальшо-
го вдосконалення цього ж простору, як най-
активніший елемент творчо-вольової реа-
лізації гуманістичних принципів і настанов 
сучасного навчання і виховання.

Окрім цілісності й систематичнос-
ті, провідні технології підготовки нового 
вчителя мають бути доволі гнучкими для 
того, щоб задовольняти навчально-творчі 
потреби всіх суб’єктів освітнього середо-
вища педагогічного навчального закладу. 
Впровадження у практику ВНЗ елементів 
гнучких технологій активізує навчально-
пізнавальну діяльність студентів. Завдяки 
змінам у змісті й методичному комплек-
сі навчально-пізнавальна діяльність стає 
гнучкою, а саме розкривається через прин-
ципові положення, які концептуально об-
ґрунтовані в такий спосіб:

• нова технологія має бути динамічною 
та гнучкою, що сприяє реалізації індивіду-
альних можливостей та інтересів студентів;
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• закладаються принципово нові фор-
ми контролю та оцінювання знань студен-
тів і рейтинги: захисти підсумків практики, 
контрольні заходи, індивідуальні співбесіди;

• розглядається логіка та послідовність 
вивчення окремого курсу в цілому. Це ре-
алізується на основі обрання альтернатив-
них варіантів;

• технології педагогічного процесу мо-
дернізуються, набувають кращого кваліфі-
кованого підходу викладачів, методично-
технологічного оснащення;

• поєднання деяких форм організації 
процесу з його матеріальними засобами;

• методи та засоби навчально-пізнаваль ної 
діяльності, форми організації поєднуються 
у цілий комплекс викладання, стають вирі-
шальним чинником правильної організа ції 
навчально-пізнавального процесу;

• у навчально-виховний процес коректи-
ви треба вносити з урахуванням динаміки 
здібностей, інтересів та прагнень студентів 
[4, 132].

Тому, розглянувши специфіку поняття 
«освітні технології», основні теоретичні 
концепти, які формуються на його основі 
у вітчизняній педагогічній науці, а також 
його змістове та ціннісне наповнення, під-
креслимо надзвичайну актуальність упро-
вадження провідних технологій підготовки 
нового вчителя. Маємо підстави наголо-
сити на необхідності цілісного, науково об-
ґрунтованого та світоглядно-ціннісного за-
стосування цих технологій у педагогічному 
вищому навчальному закладі. «Технологія 
навчання – це науково обґрунтована органі-
зація навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів у структурі певної педагогічної сис-
теми. Вона визначає спосіб реалізації змісту 
освіти, який передбачений навчальними 
програмами, системою методів, форм і засо-
бів навчання з позицій ефективного забез-
печення діагностичних цілей. Зміст навчан-

ня при цьому виступає не стільки у вигляді 
складу навчальної інформації, комплексу 
навчальних задач, завдань і вправ, скільки 
– цілісної структури, яка визначає харак-
тер формування професійних і навчальних 
навичок і умінь, накопичення досвіду про-
фесійної діяльності. Технологія навчання 
потребує використання таких дидактичних 
підходів, які перетворюють навчання на 
організований процес із гарантованим ре-
зультатом» [2, 11]. Пошук та впровадження 
адекватних для кожного студента техноло-
гій, спрямований на розкриття творчого по-
тенціалу педагога і студента для ефективної 
підготовки майбутнього вчителя, є ключо-
вим завданням формування технологічного 
середовища педагогічного вищого навчаль-
ного закладу. 

Отже, проаналізувавши специфіку по-
няття «освітні технології», його основні 
концептуально-теоретичні визначення та 
змістово-формальне й світоглядно-цін-
нісне наповнення, робимо висновок про те, 
що в процесі підготовки нового вчителя як 
ключового суб’єкта навчально-виховної 
творчості освітньо-педагогічні технології 
відіграють важливу роль інтеграції та систе-
матизації освітнього середовища підготовки 
такого вчителя. Незважаючи на різнома-
нітні та поліваріантні визначення поняття 
«освітні технології» в сучасній науково-
педагогічній літературі, спільним знамен-
ником у них є те, що технологічний склад-
ник освітнього простору сприяє цілісному 
визначенню цілей педагогічного процесу, 
виробленню відповідних до них методик 
та засобів навчально-виховного процесу, а 
також ефективному досягненню цих цілей, 
діагностиці їх та відтворюваності. Все це дає 
підстави стверджувати надзвичайну акту-
альність концептуально-теоретичного ана-
лізу та систематичного дослідження провід-
них технологій підготовки нового вчителя.
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олена коФАновА

системно-
синерГетичний ПІдХІд 
до модеЛювАннЯ 
комПетентнІсно 
орІЄнтовАної 
методичної системи 
ХІмІчної ПІдГотовки 
мАйБутнІХ 
ІнЖенерІв-екоЛоГІв 

У статті розглянуто розро-
блену модель методичної системи 

хімічної підготовки майбутніх 
інженерів-екологів, яка базуєть-

ся на комплексному застосуванні 
системно-синергетичного, компе-

тентнісного, блочно-модульного та 
особистісно орієнтованого підходів; 
досліджено її основні складники; ви-

значено напрями її розвитку й 
удосконалення. 

Ключові слова: хімічна підготовка, 
підготовка інженерів-екологів, вища 
технічна екологічна освіта, методична 
система, компетентнісний підхід, си-
нергетичний підхід, особистісно орієн-
товане навчання.

видкі темпи науково-тех-
нічного прогресу, динамічні 
зміни у суспільстві потре-
бують постійного розвитку 
компетенцій, посилення 
від по відальності молодої 

лю  дини за своє майбутнє, за досягнення 
успіху в житті й професії. Людина існує, 
розвивається й формується як особистість 
через взаємодію з навколишнім середови-
щем, яка відбувається у формі діяльності, 
а тому «знання перестають бути єдиною 
метою освіти, а стають засобом пізнання й 
самовизначення» [2, 69]. Це повною мірою 
стосується й підготовки й формування осо-
бистості майбутнього інженера-еколога. 

Аналіз літературних джерел засвідчив, 
що потенційні можливості вітчизняної ви-
щої технічної школи щодо підготовки ком-
петентних інженерів-екологів нині реалі-
зуються не повністю внаслідок відсутності 
науково обґрунтованого підходу до органі-
зації цього процесу. За таких обставин до-
речним і дієвим є звернення до системного 
підходу, який дасть можливість застосувати 
методологію загальної теорії систем до ана-
лізу й управління педагогічною діяльністю. 
Отже, з метою реалізації завдання модерні-
зації та вдосконалення хімічної підготовки 
майбутніх фахівців-екологів у технічних 
ВНЗ ми розробляємо якісно нову методич-
ну систему, яка базується на комплексно-

ш
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му застосуванні системно-синергетичного, 
компетентнісного, блочно-модульного та 
особистісно орієнтованого підходів. 

У навчальній і науковій педагогічній 
літературі донині тривають дискусії щодо 
трактування терміна «методична система», 
немає також чіткого уявлення щодо струк-
тури та функцій цієї системи [3, 10]. На-
приклад, за визначенням А. М. Пишкало [8, 
7], методична система навчання являє со-
бою сукупність таких ієрархічно підлеглих 
компонентів, як цілі, зміст, методи, форми 
і засоби навчання. На його думку, функці-
онування системи підпорядковано і зако-
номірностям, пов’язаним з її внутрішньою 
будовою, коли зміна одного чи декількох 
її компонентів спричинює зміни всієї сис-
теми, і закономірностям, пов’язаним із зо-
внішніми зв’язками системи, оскільки кож-
на система функціонує на певному соціаль-
ному і культурному фоні [8, 12]. 

В. Плахотник під методичною системою 
розуміє «сукупність спеціально організо-
ваних засобів навчання, яка на основі віді-
браного змісту … у взаємодії з найближчим 
середовищем сприяє досягненню навчаль-
них цілей» [3, 10]. А оскільки такі системи 
є надзвичайно складними за організацією, 
відкритими та стохастичними (ймовірніс-
ними), то визначити точні результати їх-
нього функціонування, на його думку, ви-
являється практично неможливим [3, 8]. 
Відомий психолог Н. Кузьміна зауважує, 
що виокремити структурні елементи сис-
теми ще не означає її описати. Для цього 
потрібно виявити й описати всю сукуп-
ність зв’язків між її структурними еле-
ментами, визначити, як саме складники 
методичної системи залежать один від 
одного [7]. 

Метою роботи є створення моделі ме-
тодичної системи хімічної підготовки 
майбутніх фахівців-екологів у технічних 
ВНЗ на основі комплексного застосування 
системно-синергетичного, компетентніс-
ного, блочно-модульного та особистісно 
орієнтованого підходів; дослідження стану 
системи та визначення напрямів її розвит-
ку й удосконалення. 

У нашому дослідженні під методичною 
системою ми розуміємо теоретично обґрун-
товану, практично апробовану сукупність 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених 
компонентів, спрямовану на підвищення 
ефективності хімічної підготовки май-
бутніх бакалаврів-екологів – випускників 
технічних ВНЗ. Одним із методологічних 
положень щодо побудови такої системи є 
програмно-цільовий принцип організації 
педагогічного процесу, згідно з яким зміст 
і організація хімічної підготовки студентів 
мають бути зорієнтовані на кінцевий ре-
зультат – набуття ними необхідних ключо-
вих і хімічних компетенцій, які за подаль-
шого вивчення професійно орієнтованих і 
фахових дисциплін трансформуватимуть-
ся у компетентність професійну. 

Хімічній підготовці властива багато-
компонентна, розгалужена структура, що 
пов’язує діяльність викладача й студента, 
мету і завдання хімічної підготовки, на-
вчальний матеріал з хімічних і хімічно 
спрямованих дисциплін (модулів), мето-
ди, форми і засоби навчання тощо. Реальне 
уявлення про навчальний процес хімічної 
підготовки студентів-екологів можна діс-
тати лише тоді, коли педагогічні категорії 
розглядаються в єдності з психологічни-
ми (темперамент, характер, потреба, мо-
тивація, інтерес, воля, пам’ять, активність, 
рефлексія, творчість та ін.) [6]. Отже, для 
подальшого дослідження комплексного, 
складного процесу хімічної підготовки 
студентів-екологів необхідно звернутися 
до ідей синергетики.

Синергетика як міждисциплінарний 
напрям вивчає самоорганізацію неліній-
них (багатофункціональних) відкритих 
систем різноманітної природи. «Синер-
гетика … надає змогу виявити законо-
мірності у процесах утворення, стійкого 
існування і руйнування впорядкованих 
структур у відкритих нерівноважних сис-
темах, де діють нелінійні закони і якими є 
більшість об’єктів – від хімічних реакцій 
до біологічних, екологічних, соціальних 
систем» [2, 42]. Тобто, всі освітні системи 
також є складними, відкритими, неліній-
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ними та неврівноваженими, яким власти-
ві певні флуктуації (випадкові відхилен-
ня від середнього значення). 

Отже, синергетичний підхід до фор-
мування й реалізації змісту хімічної під-
готовки студентів-екологів потребує ура-
хування таких характеристик освітньої 
системи, як складність, відкритість, неста-
більність, нелінійність і самоорганізація. 
Зокрема складність системи виявляється 
не лише в її багатокомпонентності, а й у 
синергізмі чи антагонізмі її компонентів, 
які визначають напрями розвитку сис-
теми, а відкритість системи передбачає її 
потенційні можливості щодо подальшого 
збагачення змісту, втілення в ньому інте-
гративних ідей тощо. Урахування синер-
гетичної природи процесу хімічної підго-
товки студентів-екологів надає змогу здій-
снювати цілеспрямований педагогічний 
вплив на розвиток особистості майбутньо-
го фахівця-еколога відповідно до його по-
тенційних можливостей [2, 85–86].

Будь-яке порушення рівноваги у процесі 
набування знань сприяє розвитку освітньої 
системи й формуванню нових знань у нелі-
нійних умовах (коли результат може бути 
відмінним від запланованого). Окрім того, 
синергетична модель навчання хімічних 
дисциплін (модулів) має враховувати по-
передню підготовку студентів-екологів і з 
хімічних, і з інших фундаментальних дис-
циплін, можливість вибору рівня, індивіду-
ального темпу й засобів навчання. 

Самоосвіта й самовизначення є провід-
ними тенденціями в освітньому процесі, 
якому властива самоорганізація за вну-
трішніми законами [2, 86]. Оскільки нестій-
кість і неврівноваженість освітньої системи 
є умовою її розвитку [2, 44], то необхідність 
модернізації хімічної підготовки студентів-
екологів випливає з потреби врахування 
новітніх досягнень наукового знання, ін-
форматизації і комп’ютеризації сучасного 
навчального процесу. Така система не існує 
ізольовано, вона обмінюється енергією та 
інформацією з навколишнім середовищем, 
тобто є відкритою. 

Погляд на процес хімічної підготов-

ки студентів-екологів як на нелінійний 
процес, що проходить у своєму розвитку 
через точку біфуркації, надає змогу усві-
домити можливість несподіваних змін у 
педагогічному процесі навчання хімічних 
і хімічно спрямованих дисциплін (моду-
лів), отримання результату, відмінного 
від очікуваного. Цей результат, насампе-
ред, стосується формування особистості 
майбутнього фахівця-еколога, оскільки з 
погляду синергетики особистість, з одно-
го боку, підпадає під вплив, а з іншого – 
протистоїть йому. Тому, наприклад, щодо 
особистісно орієнтованого навчання хі-
мічних дисциплін, варто говорити не про 
прямий методичний вплив на особистість 
студента-еколога, а про створення таких 
умов навчального середовища, яких він 
потребує [2, 46]. 

Зовнішній методичний вплив може на-
віть виявитися марним, якщо він проти-
стоїть внутрішнім властивостям системи. 
Тобто, потрібний не сильний, а «типоло-
гічно правильно організований» вплив на 
студента з боку викладача. Тоді, знаючи 
механізми самоорганізації педагогічного 
процесу хімічної підготовки, можна спря-
мовувати систему в потрібному напрямку з 
урахуванням її потенційних можливостей. 

Методичну систему хімічної підготовки 
студентів-екологів ми розглядаємо як час-
тину складнішої системи – системи профе-
сійної підготовки майбутнього бакалавра-
еколога в технічному ВНЗ, тому її можна 
охарактеризувати як відкриту систему, яка 
нелінійно розвивається в навколишньому 
середовищі й здатна до самоорганізації. 
Розвиток такої системи залежить від бага-
тьох чинників (і зовнішніх, і внутрішніх), 
а її ефективність і функціональність визна-
чається тим, які зовнішні чинники сильні-
ше на неї впливатимуть. 

Комплексність і нелінійність розвитку 
методичної системи виявляються в її ба-
гатокомпонентності, ієрархічності склад-
ників, здатності реагувати на малі впливи, 
що резонують із закономірностями її влас-
ного розвитку, неможливості жорсткого 
керування такою системою. Плануван-
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ня і структурування системи, зовнішній 
контроль за її розвитком сприятимуть 
стабільному стану системи, тоді як певні 
нововведення, інновації спричинятимуть 
її нестабільність. Отже, нестабільний стан 
методичної системи, певний хаос у її роз-
витку є закономірним явищем, оскільки 
навчання – процес динамічний і характе-
ризується пошуком нових цілей, завдань, 
форм і методів [2, 44]. 

Розвиток методичної системи, як і 
будь-якого іншого синергетичного об’єкту, 
відбувається завдяки незворотним, ціле-
спрямованим змінам її стану. Тому, розро-
бляючи методичну систему хімічної підго-
товки студентів-екологів, ми враховували 
різноманітні зв’язки між її компонента-
ми (ієрархічні, змістові, організаційно-
функціональні, технологічні, комуніка-
тивні та ін.), а до структурних складників 
системи віднесли принципи її побудови, 
компоненти (підсистеми), функції, умо-
ви й фактори її розвитку. Отже, побудова 
методичної системи як синергетичного 
об’єкта базувалась на системному підході з 

урахуванням складного взаємного впливу 
внутрішніх і зовнішніх чинників на розви-
ток системи, її спрямованості на набуття 
студентами-екологами необхідних компе-
тенцій та подальший саморозвиток у про-
фесійній діяльності.

Поведінку комплексних, складних сис-
тем, а також особливості їхньої взаємодії з 
навколишнім середовищем неможливо по-
яснити однією причиною, оскільки на сис-
тему завжди впливає сукупність декількох 
чинників. Тому, щоб наша методична сис-
тема була функціональною, вона має вра-
ховувати багато різноманітних чинників, 
зокрема характер соціального замовлення 
на підготовку висококваліфікованих ком-
петентних інженерів-екологів, цілі, прин-
ципи і зміст хімічної підготовки студен-
тів, а також обов’язково містити елементи 
планування, контролю, аналізу й коригу-
вання педагогічного процесу (зворотні 
зв’язки). Якщо говорити про хімічну під-
готовку студентів-екологів, то за компе-
тентнісного підходу зв'язок компонентів 
методичної системи відмінний від просто-

Рис. 1. Структура компетентнісно орієнтованої методичної системи хімічної підго-
товки студентів-екологів технічних ВНЗ
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го ієрархічного підпорядкування зверху 
вниз (рис. 1). 

На основі аналізу психолого-педа-
гогічної і методичної літератури щодо під-
готовки студентів з хімічних дисциплін, 
власного викладацького досвіду під час 
проектування нашої методичної системи 
було закладено низку принципів, а саме: 
1) відповідності соціальному замовленню 
суспільства; 2) системності; 3) цілісності; 
4) прогностичності; 5) відкритості систе-
ми для подальшого вдосконалення й роз-
витку; 6) компетентнісної орієнтації сис-
теми, її спрямованості на саморозвиток і 
самовдосконалення особистості студента-
еколога, на самостійне набуття знань; 7) 
наступності, взаємозв’язку всіх елементів 
змісту; 8) міждисциплінарності, інтегра-
тивності, зв’язку теорії і практики, поси-
лення професійної спрямованості хіміч-
ної підготовки; 9) особистісної орієнтації, 
диференціації та індивідуалізації хімічної 
підготовки студентів-екологів; 10) ін-
форматизації і комп’ютеризації хімічної 
підготовки; 11) перцепції (комплексного 
сприйняття інформації); 12) адаптивності, 
пристосованості системи до змінних умов 
навколишнього середовища. 

Розроблена методична система хіміч-
ної підготовки студентів-екологів має 
виконувати такі основні функції: гносео-
логічну (пізнавально-інформаційну), ме-
тодологічну, інтеграційну, мотиваційно-
перетворювальну, особистісно-рефлек-
сивну, контрольно-коригувальну та роз-
вивальну. Оскільки система хімічної під-
готовки студентів-екологів реалізується 
нами у навчальному процесі технічного 
ВНЗ, то її моделювання в статиці дає змогу 
виокремити п’ять взаємопов’язаних компо-
нентів (блоків): 

1) концептуально-цільовий – містить 
цілі, завдання і мотивацію навчання хіміч-
них і хімічно спрямованих дисциплін (мо-
дулів); 

2) змістовий – передбачає відбір змісту 
хімічної підготовки студентів-екологів на 
основі компетентнісно орієнтованого під-
ходу, а також інтеграцію хімічних знань 

студентів у зміст професійно орієнтованих 
і фахових курсів; 

3) організаційно-діяльнісний – міс-
тить методи та методичні прийоми на-
вчання хімічних і хімічно спрямованих 
дисциплін (модулів), засоби вимірюван-
ня й контролю засвоєння знань, рівнів 
сформованості хімічних компетенцій, 
спроможності їх реалізації у самостійній 
науково-дослідницькій роботі, інші орга-
нізаційні форми; 

4) діагностико-рефлексивний – перед-
бачає певне співвідношення цілей хімічної 
підготовки студентів-екологів і її результа-
тів, розробку критеріїв, показників та рівнів 
набуття студентами-екологами необхідних 
компетенцій; 

5) особистісний – враховує мотиваційну 
сферу студентів, попередній рівень їхньої 
підготовки з хімічних та інших фундамен-
тальних дисциплін, спрямованість на досяг-
нення успіху в житті, навчанні, професійній 
діяльності тощо. Центральною ланкою цьо-
го компонента є взаємопов’язана діяльність 
студента і викладача, їхні суб’єкт-суб’єктні 
та суб’єкт-об’єктні стосунки з переважан-
ням перших [5, 15].

Схематично модель компетентнісно 
орієнтованої методичної системи хіміч-
ної підготовки студентів-екологів у тех-
нічному ВНЗ, яка базується на ідеях си-
нергетики, провідних положеннях сучас-
ної теорії пізнання, психології, дидактики 
і методики навчання хімічних дисциплін 
та враховує концепцію особистісно орі-
єнтованого навчання [1, 12], зображено 
на рис. 2. Особливість розробленої моделі 
методичної системи хімічної підготовки 
ми вбачаємо, по-перше, в її узагальненому, 
цілісному, системному і прогностичному 
характері, а по-друге, в її спрямуванні на 
організацію такого педагогічного процесу 
хімічної підготовки студентів, кінцевим 
результатом якого є формування компе-
тентного фахівця-еколога.

Складники методичної системи тісно 
пов’язані між собою та взаємозумовле-
ні. Розглянемо детальніше зміст кожно-
го з них.
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Рис. 2. Модель компетентнісно орієнтованої методичної системи хімічної підготовки 
студентів-екологів у технічних ВНЗ
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1. Концептуально-цільовий компонент 
є провідним у методичній системі, оскіль-
ки він спрямовує і коригує весь педагогіч-
ний процес хімічної підготовки майбутніх 
екологів, стимулюючи їхню навчально-
пізнавальну діяльність. Він є складним 
комплексним елементом і визначається су-
часними концепціями щодо підготовки ком-
петентного спеціаліста-еколога. Отже, для 
ефективного функціонування методичної 
системи передбачаємо можливість коригу-
вання цілей її розвитку залежно від проміж-
них результатів з метою адаптації системи 
до умов навколишнього середовища.

Методологічну основу концептуально-
цільового компоненту системи становлять 
компетентнісний, блочно-модульний та 
особистісно орієнтований підходи, причому 
компетентнісний підхід реалізовуватиметь-
ся через спрямованість усієї методичної 
системи на досягнення кінцевого результа-
ту. Синтез освітніх, виховних і розвиваль-
них аспектів хімічної підготовки студентів-
екологів дає змогу визначити цільовий 
компонент нашої системи так: набуття та 
розвиток ключових і хімічних компетенцій 
студентів-екологів у процесі навчання хіміч-
них і хімічно спрямованих дисциплін (моду-
лів) у сучасному освітньо-інформаційному 
середовищі, формування спрямованості 
студентів на досягнення успіху в навчанні, у 
професійній діяльності тощо.

2. Змістовий компонент методичної 
системи являє собою педагогічно обґрун-
тований, логічно упорядкований комп-
лекс хімічних знань, які мають вивчатися 
у дисциплінах (модулях) хімічного спря-
мування. Він визначає і специфіку педаго-
гічної діяльності викладача, і навчально-
пізнавальну діяльність студентів. Зміст 
хімічної підготовки майбутніх екологів є 
ядром, навколо якого нашаровуються ме-
тоди, засоби і форми організації педагогіч-
ної діяльності, які чинять зворотний вплив 
на нього. Тому розроблена нами модель ме-
тодичної системи передбачає необхідність 
внесення змін у зміст хімічної підготовки, 
його модифікацію та гнучке переструкту-
рування навчального матеріалу. 

У зв’язку з цим ми плануємо модерні-
зувати навчальні програми хімічних і хі-
мічно спрямованих дисциплін (модулів), 
а також упроваджувати у педагогічний 
процес хімічної підготовки студентів-
екологів методи диференційованого й 
особистісно орієнтованого навчання. На 
нашу думку, наявність навчальної про-
грами з певної дисципліни чи модуля не 
виключає подальшої творчої роботи ви-
кладача щодо добору змісту, зміни струк-
тури курсу та ін. Він має також звертати 
увагу на ті структурні елементи (розділи, 
теми, поняття курсу), вивчення яких по-
требує посилення професійної спрямова-
ності матеріалу. 

3. Організаційно-діяльнісний компо-
нент методичної системи містить дві 
головні підсистеми: 1) навчальну (блок 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів), що містить цілі, зміст, методи, засоби 
й очікуваний результат хімічної підготов-
ки студентів-екологів. Її системотворчим 
елементом є спрямованість на кінцевий ре-
зультат – набуття студентами-екологами 
необхідних ключових і хімічних компе-
тенцій; 2) організаційно-технологічну, 
яка приділяє увагу управлінському ком-
поненту, плануванню аудиторних занять, 
самостійної і науково-дослідницької ро-
боти студентів; поєднує методи, засоби та 
форми організації хімічної підготовки, а 
також технології навчання хімічних і хіміч-
но спрямованих дисциплін (модулів). Ця 
підсистема сприяє посиленню зворотного 
зв’язку в процесі формування ключових і 
хімічних компетенцій студентів-екологів, 
активізації їхньої навчально-пізнавальної 
діяльності тощо. 

Специфічною технологічною базою хі-
мічної підготовки майбутніх бакалаврів-
екологів слугує освітньо-інформаційне се-
редовище технічного університету, під яким 
ми розуміємо сукупність умов, що забезпе-
чують здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності студентів-екологів з викорис-
танням інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, Інтернету, інтерактивних засобів 
навчання та ін.
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4. Діагностико-рефлексивний компо-
нент методичної системи містить, по-
перше, результативний компонент (під-
систему), за допомогою якого контролю-
ється відповідність хімічної підготовки 
студентів-екологів поставленій меті. 
Оскільки в процесі дослідження було 
з’ясовано, що навчально-пізнавальна діяль-
ність студентів стає ефективнішою внаслі-
док застосування такої схеми: навчання  
діагностика  рефлексія  корекція  
діагности ка  рефлексія  навчання, то 
другим елементом (підсистемою) вважає-
мо рефлексивний компонент, який забез-
печує осмислення студентами-екологами 
результатів своєї діяльності, оцінювання 
своїх здібностей, помилок, потенційних 
можливостей та сприяє формуванню їх-
ньої спроможності коригування індивіду-
альних цілей навчання. 

Третьою підсистемою цього блоку є 
контрольно-коригувальний компонент, 
який, по-перше, забезпечує моніторинг на-
вчальних досягнень студентів-екологів з 
хімічних і хімічно спрямованих дисциплін 
(через контроль різних форм навчальної 
діяльності студентів: лабораторних робіт, 
підготовки до практичних занять, резуль-
татів тестування, виконаних проектів, ре-
зультатів самостійної роботи тощо), що дає 
викладачам можливість вносити необхідні 
корективи у педагогічний процес, а по-
друге, містить параметри й критерії оціню-
вання сформованості набутих студентами 
хімічних компетенцій, методи їх діагносту-
вання та ін. Специфічними умовами органі-
зації контрольно-коригувальної діяльності 
є розроблення контрольно-вимірювальних 
матеріалів, створення критеріальної бази 
оцінювання навчальних досягнень сту ден-
тів-екологів з дисциплін хімічного спряму-
вання та виокремлення показників сфор-
мованості їхніх хімічних компетенцій. 

5. Особистісний компонент. Розробле-
на модель методичної системи хімічної під-
готовки спрямована на студента-еколога 
як на суб’єкт педагогічної діяльності та 
передбачає його особистісний розвиток у 
ціннісно-мотиваційному, змістовому й про-

цесуально-діяльнісному аспектах під час 
вивчення хімічних і хімічно спрямованих 
дисциплін (модулів) [4]. Тому особливе міс-
це в нашій системі належить визначенню ролі 
викладача і студента в педагогічному проце-
сі, вибору конкретної дидактичної концепції 
їхніх від носин, а також урахуванню потен-
ційних можливостей і умов активізації ін-
дивідуальних здіб ностей студентів-екологів, 
їхньої пот реби у самовдосконаленні й само-
розвитку. 

Авторська методична система хімічної 
підготовки майбутніх бакалаврів-екологів 
функціонує в спеціально організованому 
освітньо-інформаційному середовищі тех-
нічного університету, що безпосередньо 
або опосередковано впливає на розвиток 
усіх її компонентів. Окрім того, досягнен-
ня мети підвищення ефективності хімічної 
підготовки студентів-екологів можливе 
лише за активної навчально-пізнавальної 
діяльності самих студентів і під час ауди-
торних занять, і у самостійній та науково-
дослідницькій роботі, що вимагає посилен-
ня мотивації студентів-екологів до вивчен-
ня дисциплін хімічного циклу, формування 
їхньої спрямованості на успіх. 

Отже, методичну систему хімічної підго-
товки майбутніх інженерів-екологів спроек-
товано на основі кореляції змісту хімічних, 
професійно орієнтованих і фахових дисци-
плін, а серед основних компонентів систе-
ми виокремлено концептуально-цільовий, 
змістовий, організаційно-діяльнісний, діа-
гностико-рефлексивний та особистісний 
блоки. Система є складною, відкритою, 
динамічною, розвивається нелінійно та за 
результатами проміжного контролю може 
бути доповнена новими компонентами й 
складниками. 

Авторська методична система поклика-
на забезпечити помодульне розкриття зміс-
ту хімічних і хімічно спрямованих курсів у 
межах традиційних форм університетсько-
го навчання (лекції, практичні й лабора-
торні заняття, консультації, самостійна й 
науково-дослідницька робота студентів), 
з використанням спеціально розроблених 
засобів навчання (матеріально-технічних, 
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комп’ютерних, дидактичних тощо), а та-
кож комплексу методів навчання, що 
активізують діяльність студентів (про-
блемні лекції, проблемно-дослідницькі 
лабораторні роботи, методи Е-портфоліо, 
проектів, студентських електронних пре-
зентацій, конференцій тощо). Тому у по-

дальшому дослідженні ми проаналізуємо 
потенційні можливості запровадження 
інноваційних педагогічних технологій, 
диференціації та індивідуалізації хімічної 
підготовки майбутніх фахівців-екологів, 
які сприятимуть посиленню мотиваційної 
сфери впливу.
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ктуальність обраної про-
блеми підтверджується по-
ширенням відомих інтегра-
ційних освітніх процесів у 
Європі та в усьому світі, не-
впинним зростанням потре-

би у фахівцях з технічних спеціальностей, 
які володіють професійною іноземною мо-
вою та спроможні вести ділові переговори, 
готувати технічну документацію і наукові 
звіти іноземною мовою, комфортно відчу-
вати себе серед фахівців в іншомовному 
середовищі. Серед таких випускників тех-
нічних університетів особливе місце по-
сідають майбутні фахівці з інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ).

Метою цієї статті автори визначають 
узагальнення методичних підходів до фор-
мування якісного навчання студентів за 
спеціальностями, пов’язаними з ІКТ, до 
професійної діяльності в умовах іншомов-
ного професійного середовища.

Система комп’ютерного навчання 
іноземної мови майбутніх фахівців з ІКТ 
за структурою має містити: технічне за-
безпечення (комп’ютер і пов’язані з ним 
прилади); відповідне системне і загальне 
програмне забезпечення; спеціальне на-
вчальне забезпечення, що саме й складає 
методичне підґрунтя реалізації педагогіч-
ного процесу.
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У перших моделях комп’ютерного на-
вчання містилися програми, основними 
компонентами яких були, зазвичай, на-
вчальні тексти за фахом, завдання й оцінні 
шкали, підказки для тих, хто навчається.

Внаслідок постійного ускладнення 
функцій комп’ютера, до навчального за-
безпечення починають залучати програми 
інтерфейсу користувачів, програми для 
простеження траєкторії та історії навчання 
конкретного студента (учня), для побудови 
його індивідуальної моделі навчання.

У сучасних комп’ютерних системах про-
цес навчання іноземних мов підтримується 
багатьма програмами. Комплекс програм, 
що виконують одну або декілька навчаль-
них функцій, називається модулем [8]. 
Інтелектуальні навчальні системи містять 
такі модулі: експертний модуль; педаго-
гічний модуль, що забезпечує управління 
навчальною діяльністю; модуль студента; 
інтерфейс користувача [8].

Комп’ютер може виконувати роль кон-
сультанта викладача під час діагностики 
рівня знань учня, оцінювання навчального 
матеріалу, вибору методу навчання тощо.

Одним із комп’ютерних засобів для на-
вчання іншомовної комунікації майбутніх 
фахівців з ІКТ у вищій технічній школі є 
електронний навчальний курс (ЕНК) – ці-
лісна методична система, яка базується на 
використанні комп’ютерних технологій та 
інтернет-засобів і забезпечує навчання сту-
дентів за індивідуальними й оптимальними 
навчальними програмами із керуванням 
процесом навчання [6].

У структурі такого електронного під-
ручника виокремлюють два рівні. Перший 
містить: основний теоретичний матеріал, 
що цілковито відповідає вимогам держав-
ного освітнього стандарту за спеціальніс-
тю; набір вправ і завдань, які допомагають 
набувати відповідні вміння й навички мис-
лення; засоби керування процесом навчан-
ня; засоби підсумкового оцінювання рівня 
засвоєння базових знань.

Другий рівень ЕНК складають: додатко-
вий навчальний матеріал, до якого студент 
може звернутися з метою поглибленого ви-

вчення окремих тем; розділи курсу, орієн-
товані на розвиток професійного інтересу 
й творчого мислення; засоби керування на-
вчальним процесом тощо [6].

До новітніх технологій навчання також 
належать інформаційно-комунікаційні тех-
нології, що стали доступними в останні де-
сять років, а саме:

• система мультимедіа – комплекс об-
ладнання, який дає можливість надавати 
користувачеві різноманітні види інформа-
ції в діалоговому режимі (текст, графіка, 
відео, звук, анімація);

• експертні системи, системи автомати-
зованого проектування;

• електронні бібліотечні каталоги, бази 
даних;

• локальні й глобальні (розподільні) об-
числювальні мережі;

• електронна пошта – один із режимів 
функціонування комп’ютерних мереж, що 
надає користувачам (викладачам, студен-
там) можливість обмінюватися текстовими 
та графічними повідомленнями;

• система телеконференцій – технологія, 
що дає змогу бачити на екранах комп’ютера 
тексти повідомлень учасників конференції, 
які перебувають на відстані одне від одного;

• навчальний телекомунікаційний про-
ект – спільна навчально-пізнавальна, 
творча або ігрова діяльність студентів, що 
організована на основі комп’ютерної теле-
комунікації, має спільну мету й узгодже-
ні способи дії, спрямована на досягнення 
спільного результату діяльності;

• організація та проведення дистанцій-
них занять (демонстраційна версія заняття з 
курсу; вступне заняття з курсу; індивідуаль-
не заняття-консультація; дистанційна кон-
ференція електронною поштою; чат-заняття; 
веб-заняття; дистанційна олімпіада);

• розроблені дистанційні навчальні кур-
си (загальні відомості про курс, дидактич-
не підґрунтя курсу: мета, зміст курсу, базові 
педагогічні технології, види й форми за-
нять для тих, хто навчається дистанційно, 
система контролю, оцінки й сертифікації 
результатів навчання; технічні та інші за-
соби навчання, особливості проведення й 
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адміністрування курсу, види дистанційних 
занять) [1, 12].

Зауважимо, що різні види телекомуніка-
ційного спілкування неспроможні повною 
мірою замінити (через низку психологіч-
них і педагогічних причин) безпосереднє, 
«живе» спілкування «студент-викладач».

Отже, системна організація комп’ю-
терного навчання майбутніх фахівців з ІКТ 
у вищій технічній школі суттєво впливає 
на якість іншомовної професійної освіти, 
на розвиток молодої людини, зміну пізна-
вальних процесів та емоційно-пізнавальної 
сфери. Спостерігається посилення пізна-
вальної мотивації студентів під час роботи 
з комп’ютером.

Використання новітніх ІКТ у процесі 
професійної підготовки з іноземної мови 
студентів у вищій технічній школі сприяти-
ме самостійній навчальній діяльності й ак-
тивності студентів, розвиткові здатності до 
самоосвіти, самореалізації, самовиховання 
і самостійної професійної діяльності.

Перспективу подальшого вдоскона-
лення окресленої системи іншомовної 
комп’ютерної освіти можна означити у та-
ких напрямах:

• фундаменталізація освіти, що має сут-
тєво підвищити її якість;

• випереджальний характер модерніза-
ції всієї системи вищої професійної освіти, 
її спрямованість на проблеми майбутньої 
постіндустріальної цивілізації, розвиток 
творчих здібностей людини;

ширший доступ до системи вищої освіти 
завдяки використанню методів дистанцій-
ного навчання та самоосвіти на основі пер-
спективних інформаційних і комунікацій-
них технологій.
Визначення критеріїв якості іншомовної 

професійної освіти
Питання забезпечення якості підготовки 

майбутніх фахівців з ІКТ у вищій технічній 
школі та якості вищої освіти загалом є од-
нією з провідних проблем менеджменту 
освіти. Саме якість освіти, зокрема вищої, 
основою якої є професійна компетент-
ність фахівця, визначає рівень розвитку 
європейських і пострадянських країн, стає 

стратегічною галуззю, що забезпечує їхню 
національну безпеку, зростання і розвиток 
інтелектуального потенціалу всіх верств 
населення.

З огляду на системність нашого дослі-
дження, вважаємо за доцільне проаналі-
зувати проблему забезпечення якості під-
готовки майбутніх фахівців з ІКТ у тех-
нічних університетах на основі реалізації 
компетентнісного підходу.

Відповідно до основного змісту доку-
мента ЮНЕСКО «Реформа і розвиток ви-
щої освіти» [3] виокремимо три критерії 
освітньої діяльності, що свідчать про якість 
вищої освіти.

Перший критерій – якість персоналу, 
що визначається мірою академічної ква-
ліфікації викладачів і наукових співробіт-
ників вищого навчального закладу (ВНЗ). 
Якість персоналу та якість освітніх про-
грам у поєднанні з процесами викладання і 
здійснення наукових досліджень, за умови 
їхньої відповідності суспільному попиту, 
визначають академічну якість змісту на-
вчання у ВНЗ.

Другий критерій – якість підготовки 
студентів [3].

Третій критерій – якість інфраструкту-
ри і «фізичного навчального середовища» 
ВНЗ, що охоплює всю сукупність умов їх-
нього функціонування.

У наш час якість освіти оцінюється за 
мірою опанування компетенцій [3].

Навчання, засноване на компетенціях, 
полягає в такому [13]:

• компетенції утворюють основу будь-
якого курсу навчання;

• компетенції повідомляють тому, хто 
навчається, що вимагатиметься від нього 
надалі;

• компетенції допомагають організувати 
навчальний процес і послідовно розподіли-
ти навчальний матеріал;

• компетенції інформують про обсяг і 
види діяльності, необхідні для успішного 
навчання;

• компетенції становлять основу оціню-
вання знань студента й ефективності про-
понованого навчального курсу;
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• компетенції дають змогу обмінюватися 
інформацією з колегами, керівниками під-
приємств, фірм щодо того, чого та у який 
спосіб необхідно навчати [13].

За компетентнісного підходу до освіти 
принципове значення має додаток до ди-
плому (Diploma Supplement): перелік дис-
циплін, що відповідають академічній квалі-
фікації випускника університету, їхній об-
сяг та якість опанування. У цьому додатку 
передбачено також опис компетенцій, що 
відповідають академічному рівню виданого 
диплома.

Компетентнісний підхід – це метод мо-
делювання результатів навчання та подан-
ня їх як норм або стандартів якості вищої 
освіти (система забезпечення якості) [4].

Під результатами навчання розуміють 
компетенції, які складають знання, розу-
міння й навички того, кого навчають, що 
визначаються й для кожного модуля на-
вчальної програми, і для програми загалом. 
Створення відповідної системи заходів по-
требує зміни всієї парадигми вищої освіти, 
зокрема зміни методів навчання, процедур 
і критеріїв оцінювання, створення новітніх 
способів забезпечення якості освіти [4].

В умовах модернізації системи вищої 
технічної освіти постає питання: «Якими ж 
мають бути сучасні фахівці з інформаційно-
комунікаційних технологій?»

З позицій компетентнісного підходу 
(забезпечення якості освіти) основним ре-
зультатом є сформованість певних ключо-
вих компетентностей майбутніх фахівців з 
ІКТ. На нашу думку, з урахуванням вимог 
до випускника технічного університету, це 
мають бути: науково-пізнавальні компе-
тентності (базові знання з дисциплін); ін-
формаційні (уміння працювати з носіями 
інформації); комунікативні (уміння пра-
цювати в групі, аналізувати, порівнювати, 
подавати результати тощо); творчі (форму-
ються у процесі проблемно орієнтованого й 
проектно-організованого навчання) [5].

Означимо кілька особливостей розумін-
ня ключових компетентностей майбутніх 
фахівців з ІКТ, що формуються в техніч-
ному університеті. По-перше, це здатність 

ефективно діяти не лише в освітній, а й в 
інших сферах професійної діяльності. По-
друге – здатність діяти в ситуаціях, у яких 
виникає необхідність самостійного пошуку 
способів розв’язання проблем, оперативно-
го ухвалення рішень і самостійного оціню-
вання отриманих результатів.

Володіння інформацією, способами її 
отримання, оброблення й використання – 
необхідна умова успішного входження лю-
дини до сучасного ринку праці. Саме тому 
інформаційна компетентність нині зара-
хована до розряду ключових, а створення 
умов для становлення інформаційної ком-
петентності майбутніх фахівців з ІКТ по-
стає одним із пріоритетних завдань вищої 
технічної освіти. Що ж таке інформаційна 
компетентність?

Інформаційна компетентність – якість 
особистості, що є сукупністю знань, умінь, 
а також ціннісного ставлення до ефектив-
ної інформаційної діяльності різних видів, 
використання ІКТ для розв’язання соці-
ально значущих завдань, що виникають у 
реальних ситуаціях повсякденного життя 
людини в суспільстві [14].

Отже, компетентнісний підхід до навчан-
ня майбутніх фахівців з ІКТ є системним, 
міждисциплінарним, у ньому наявні осо-
бистісні та діяльнісні аспекти, прагматична 
й гуманістична спрямованості навчального 
процесу.

На основі компетентнісного підходу до 
організації навчального процесу у вищій 
технічній школі відбувається формування 
ключових компетенцій майбутніх фахівців 
з ІКТ, а саме: соціально-особистісних; еко-
номічних та організаційно-управлінських; 
загальнонаукових; загальнотехнічних; за-
гальнопрофесійних; спеціальних. Названі 
компетенції є невід’ємними складниками 
діяльності майбутніх фахівців з ІКТ та од-
ними з основних показників їхнього профе-
сіоналізму, а також необхідною умовою за-
безпечення якості вищої технічної освіти.

Перспективи поглиблення досліджень з 
цього напряму пов’язані з детальнішим ви-
вченням низки якостей учасників освітньої 
сфери діяльності: контингенту абітурієн-
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тів, а потім студентів; викладацького скла-
ду; змісту освіти; якості освітнього середо-
вища й умов організації навчання; якості 
педагогічних технологій; якості освітнього 
процесу та його ресурсного забезпечен-
ня; якості участі фахівця у виробництві 
товарів або послуг після закінчення ВНЗ; 
якості його соціокультурної діяльності в 
суспільстві; нарешті, якості життя самого 
фахівця, можливостей його подальшої са-
мореалізації.
Можливості реалізації компетентніс-

ного підходу в іншомовному навчанні 
фахівців технічних спеціальностей
Найважливішим напрямом професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців 
з ІКТ у технічних університетах є форму-
вання навичок і вмінь професійно спря-
мованого діалогічного спілкування, тобто 
спілкування під час безпосереднього кон-
такту з зарубіжними фахівцями.

Проте через недостатність годин, виділе-
них на навчання іноземної мови в немовно-
му (технічному) ВНЗ, не завжди можливо 
використовувати діалог як основну форму 
організації навчальних занять, зокрема з 
дисципліни «Іноземна мова за професій-
ним спрямуванням». Але педагогічна прак-
тика засвідчує, що роль діалогу в засвоєнні 
мовного матеріалу є значною, а тому цей 
факт необхідно враховувати у процесі ор-
ганізації та планування навчальних занять.

Багаторічний досвід педагогічної діяль-
ності авторів у технічних університетах 
уможливлює підтвердження того, що на-
вчання майбутніх фахівців з ІКТ іншомов-
ного професійно спрямованого діалогіч-
ного мовлення має ґрунтуватися на таких 
принципах:

• поетапність (цей принцип готує студен-
тів до побудови іншомовного вислову з ви-
ходом у спілкування спочатку в навчально-
мовленнєвій ситуації, а потім у рольовій грі);

• активність і дієвість характеру на вчан-
ня, комунікативність, ситуативно-тема тич-
на організація навчального процесу;

• професійна спрямованість навчання, 
міжпредметна координація, мотивація, 
міжкультурна взаємодія;

• урахування індивідуально-психоло гіч-
них особливостей студентів [11].

Зорієнтовані викладачем на дотриман-
ня названих принципів, студенти зможуть 
продемонструвати такі вміння: 1) обирати 
й використовувати адекватні мовні зразки 
відповідно до певної ситуації; 2) вести діа-
лог на професійні теми, працюючи в парах 
і групах, логічно і зв’язано вибудовуючи 
свій вислів; 3) слухати й чути партнера зі 
спілкування, розуміти його комунікативне 
завдання й досягати в ході спілкування ко-
мунікативної мети [11].

Рівень сформованості умінь іншомовно-
го професійно спрямованого діалогічного 
мовлення майбутніх фахівців з ІКТ мож-
ливо визначати, на нашу думку, за такими 
критеріями:

• опанування мовних професійних знань 
(знання граматичних структур та лексич-
них одиниць професійної спрямованості);

• готовність до мовленнєвої професійної 
взаємодії (вміння вести діалог на основі 
професійно орієнтованої лексики; вміння 
реалізовувати свої потреби в іншомовному 
професійному спілкуванні за допомогою 
різних мовних засобів);

• готовність до творчої професійної ді-
яльності (мотивація, пізнавальна й творча 
активність студентів) [11].

Формування вмінь іншомовного профе-
сійно спрямованого діалогічного мовлення 
майбутніх фахівців з ІКТ пропонується 
здійснювати за такою схемою: з викорис-
танням діалогу-зразка, на основі покро-
кового складання діалогу й за допомогою 
створення ситуацій спілкування [9].

Розглянемо методику реалізації цих 
трьох етапів докладніше.

Перший етап. Робота з діалогом-зразком 
зорієнтована на опанування студентами 
висловів іноземною мовою, тренування ко-
мунікативної взаємодії тих, хто спілкуєть-
ся, оперування мовним матеріалом у діало-
гічному мовленні, вміння трансформувати 
текст діалогу, а також на формування нави-
чок і вмінь складання діалогу за зразком.

Роботу з діалогом-зразком можливо по-
дати у таких вправах: прочитайте діалог за 
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ролями; перекладіть діалог з рідної мови 
на іноземну; самостійно розширте репліки 
в діалозі відповідно до комунікативного 
завдання; складіть діалог на основі теми, 
ситуації, ключових слів та з урахуванням 
певного комунікативного завдання; скла-
діть тематичний діалог з мікродіалогів із 
додаванням елементів діалогічної єдності 
тощо [9].

Другий етап. Навчання діалогічного 
мовлення на основі покрокового складання 
діалогу зорієнтоване на формування нави-
чок і вмінь студентів конструювати діалог у 
різних ситуаціях з урахуванням характеру 
комунікативних партнерів та їхньої міжро-
льової взаємодії.

Покрокове складання діалогу можна 
подати у таких вправах: опишіть ситуацію 
та складіть відповідну до неї репліку спо-
нукання; опишіть ситуацію, використову-
ючи готову репліку спонукання, і складіть 
репліки реагування певного типу (напри-
клад, згоди, заперечення, здивування, схва-
лення); складіть до цієї ж ситуації репліки 
спонукання та репліки іншого реагування 
(наприклад, відмови); розбийте діалог на 
мікродіалогічні єдності (спонукання – ре-
акція) і подайте їх у самостійно вигаданих 
ситуаціях; складіть із різнохарактерних ре-
плік зв’язний діалог, додаючи власні додат-
кові репліки тощо [9].

Третій етап. Навчання діалогічного мов-
лення за допомогою створення ситуацій 
спілкування передбачає опанування студен-
тами навичок і вмінь, потрібних для реаліза-
ції ситуації спілкування відповідно до кому-
нікативних завдань тих, хто спілкується, з 
урахуванням конкретних умов спілкування, 
а також з опорою на різні типи міжособис-
тісної та міжрольової взаємодії тих, хто спіл-
кується [9].

Ситуативно зумовлене навчання діало-
гічного мовлення може бути подано в різ-
номанітних вправах, наприклад: складіть 
діалог на основі інформації, що повідомля-
ється, з урахуванням ситуації та завдань 
спілкування; складіть діалог за прочитаним 
текстом; складіть серію діалогів (мікродіа-
логів) до типових ситуацій спілкування за 

темою; складіть мікродіалоги на різні теми 
для одних і тих самих ситуацій спілкуван-
ня; складіть різні діалоги й мікродіалоги до 
спілкування в умовах полілогу (дискусії, 
прес-конференції, телемосту) тощо [9].

На основі вищенаведеного можна кон-
статувати, що:

• діалог розглядається як дієвий засіб за-
своєння іноземної мови (мовного матеріа-
лу) у немовному (технічному) ВНЗ;

• діалог може вважатися ефективною 
формою організації усього процесу про-
фесійної іншомовної підготовки майбутніх 
фахівців з ІКТ у технічних університетах;

• діалог – це один із видів мовленнєвої 
діяльності, який майбутнім фахівцям з ІКТ 
необхідно опанувати задля результативно-
го спілкування в ситуаціях, пов’язаних із 
майбутньою професійною діяльністю.

Система комп’ютерної підтримки на-
вчального процесу на базі мовленнєвих 
вправ ґрунтується на засвоєнні мовленнє-
вого матеріалу та ситуативній актуалізації 
засвоєного матеріалу в професійному спіл-
куванні.

Перспективи подальшого дослідження 
цього підходу полягають у конкретизації 
тематики навчально-мовленнєвих ситуацій 
і навчальних ділових ігор, що моделюють 
професійне іншомовне середовище, підви-
щують мотивацію студентів до іншомовно-
го спілкування й формують усвідомлення 
потреби використання відповідних мов-
леннєвих вправ, поєднання вмінь іншомов-
ного професійно орієнтованого діалогіч-
ного мовлення з опануванням відповідних 
електронних засобів спілкування.

Висновки. Різноманітність підходів до 
вивчення будь-якої педагогічної пробле-
ми дає змогу розглянути різні складники, 
характеристики й можливості окремого 
підходу та сукупності їх для ефективно-
го розв’язання виявленої проблеми. У цій 
статті автори розглянули системний, ком-
петентнісний, якісний та діалогічний під-
ходи до формування іншомовної компе-
тентності майбутніх фахівців з ІКТ у тех-
нічному університеті.

Схарактеризовано методичні особливос-
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ті кожного підходу й перспективи продо-
вження досліджень в означених напрямах. 
У підготовці матеріалу статті використано 
особистий досвід педагогічної діяльності 
авторів у технічних університетах: НТУУ 
«Київський політехнічний інститут» та 
Східноукраїнському національному уні-
верситеті імені В. Даля. Апробація пропо-

нованих підходів у названих ВНЗ засвід-
чує доцільність застосування саме інтегра-
тивних моделей навчання у вдосконаленні 
професійної підготовки студентів, які на-
вчаються за спеціальностями, пов’язаними 
з використанням і проектуванням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій і 
систем.
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а Міжнародній конференції 
«Захист довкілля у системі 
національної і європейської 
освіти» (Ніше, Сербія, жов-
тень 2005 р.) відбулася дис-
кусія вчених і практиків щодо 

глобальних проблем сучасності – глибоких 
змін, які відбуваються у соціокультурній 
сфері та політичному житті, екологічних 
трансформацій, що загрожують життю на 
планеті [10]. Ця дискусія ще раз підтвер-
дила тезу про те, що у сучасному суспіль-
стві найвищими людськими цінностями є 
життя й здоров’я людини. Світова спіль-
нота вважає: саме вони є показником ци-
вілізованості, що характеризує загальний 
рівень соціально-економічного розвитку 
суспільства і є головним критерієм доціль-
ності й ефективності всіх без винятку сфер 
державної діяльності (резолюція ООН 
№ 38/54 від 1997 р.).

Здоров’я людини як складник людсько-
го розвитку набуває до такої міри глобаль-
ного значення, що може розглядатись як 
філософська, соціальна, економічна, біо-
логічна, медична категорія, як об’єкт спо-
живання, як додатковий капітал, як інди-
відуальна і суспільна цінність, динамічне 
явище системного характеру, що постійно 
взаємодіє з навколишнім середовищем.

Здоров’я особистості розглядається як 
інтегративна характеристика рівня духов-

ГумАнІЗАЦІЯ освІти І виХовАннЯ

УДК 37.014.5–056.22: 613.8

олександр дІдков

освІтА 
дЛЯ Здоров’Я 
тА стАЛоГо 
ЛюдсЬкоГо 
роЗвитку

Обґрунтовується думка про 
те, що основною метою освіти 

для сталого розвитку в контексті 
системних завдань реформування 
вітчизняної освітньої системи до-

цільно визначити сприяння станов-
ленню всебічно освіченої, соціально 
активної особистості, яка розуміє 

нові явища та процеси суспільно-
го життя, має систему поглядів, 
ідейно-моральні принципи, норми 

поведінки, що забезпечують готов-
ність до соціально відповідальної 

діяльності та неперервної освіти у 
мінливому світі.

Ключові слова: людина, здоров’я, 
культура, освіта, виховання, екологія. н

© дідков о., 2012



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 201284

ного, психічного і фізичного розвитку 
індивіда, що забезпечує його повноцінну 
участь у різноманітних сферах соціаль-
ного життя й діяльності як суб’єкта праці, 
пізнання, спілкування і творчості. Все-
світня організація охорони здоров’я під-
креслила розуміння здоров’я не тільки як 
відсутність хвороб, а й як стан соціальної, 
культурної і духовної гармонії. У понят-
ті «здоров’я» поєднано такі його основні 
компоненти: фізичне, психічне, розумове 
і духовне.

Але статистичні показники демонстру-
ють доволі проблемну ситуацію, яка скла-
лася в сучасній Україні. Так, у 2011 році 
населення нашої країни скоротилося на 
162 тис. осіб, а лише за роки незалежності 
нас стало менше на 6 мільйонів. Станом на 
1 січня 2012 року чисельність населення 
України становила 45,6 млн осіб. Згідно 
з даними Державної служби статистики 
України, тоді як рівень народжуваності в 
нашій країні становить 11 осіб на тисячу 
населення, рівень смертності сягає 14,5 
осіб (для порівняння, показник смерт-
ності в країнах ЄС становить 6,7 осіб на 
тисячу). Це узагальнені дані. Але в окре-
мих регіонах України рівень смертності 
майже такий самий, як і в роки голодомо-
ру. Так, наприклад, у Дніпропетровській 
області, яка сильно потерпіла від голоду, 
у 1932 році смертність становила 17 осіб 
на тисячу людей (за 1931 р. – 13,9 осіб), 
а у 2011 році смертність у цьому регіоні 
становила майже 16 осіб на тисячу.

«За показниками смертності дорослого 
населення Україна зараз перебуває на рів-
ні слаборозвинених країн третього світу, 
зокрема Гвінеї і Конго», – сказала перший 
заступник глави Адміністрації президента 
І. Акімова. За тривалістю життя Україну 
випередили не лише країни ЄС, а й Сін-
гапур, Гонконг, Сектор Газа і майже всі 
колишні республіки СРСР. У рейтингу, 
складеному на основі статистичних даних 
Центрального розвідувального управлін-
ня США, Україні відведено лише 14-е міс-
це. За даними комітету Верховної Ради з 
питань охорони здоров’я, українці живуть 

на 10 років менше за мешканців Європей-
ського Союзу та багатьох країн СНД. Зо-
крема, Україна посідає 150-е місце серед 
223-х країн світу за показником середньої 
тривалості життя [4].

Очікувана середня тривалість життя 
в Україні становить 69 років, у країнах 
ЄС – 74, в Грузії – 76,7, у Молдові – 70,8, 
у Білорусі – 70,63, в Узбекистані – 71,9. 
При цьому середня очікувана тривалість 
здорового життя в Україні дорівнює 59,2 
року, а в країнах Євросоюзу – 67 рокам. 
За даними Держстату, кожен десятий 
українець не доживає до 35 років, а ко-
жен четвертий не доживає до 60 років. 
За словами Т. Бахтєєвої, голови комі-
тету Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я, рівень дитячої смертності у 2,5 
рази перевищує європейські показники.

В Україні один із найвищих у світі по-
казників смертності від серцево-судинних 
захворювань: 64 % у структурі загальної 
смертності. Це близько 500 000 осіб на 
рік. «У нашій державі 14 млн людей пере-
бувають на медичному обліку у зв’язку 
з серцево-судинними захворюваннями, 
близько мільйона – онкологічні хворі, ще 
мільйон – хворіють на цукровий діабет, 
ВІЛ-інфікованих в Україні більше, аніж 
в інших країнах СНД та Європи», – каже 
Т. Бахтєєва.

Самі українці стан свого здоров’я оціню-
ють так, як показано у табл. 1, 2.

Таблиця 1
Оцінка населенням України 

стану свого здоров’я 
(Україна, N=1880, 1992 та 2010, %) [8]

1992 2010 Зміни

Стан 
здоров’я

Дуже поганий 
чи поганий

17 22 +5

Задовільний 53 58 +5

Добрий чи 
дуже добрий

30 20 -10

Разом 100 100 –
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Таблиця 2
Самооцінка стану здоров’я 

міським і сільським населенням [7]

За останні роки особливо помітне погір-собливо помітне погір-
шення фізичного, психічного, розумового 
розвитку і працездатності серед дітей та 
молоді.

За даними Міністерства охорони здо-
ров’я України, серед школярів спосте-
рігаються: функціональні відхилення у 
діяльності різних систем організму – у 
50 %, функціональні відхилення серцево-
судинної системи – у 27 %, нервово-
психічні розлади – у 33 %, захворювання 
органів травлення – у 17 %, захворювання 
ендокринної системи – у 10 %. А за даними 
МОНмолодьспорту України, 36 % учнів за-
гальноосвітніх шкіл мають низький рівень 
фізичного здоров’я, 34 % – нижче за серед-
ній, 23 % – середній, 7 % – вище середнього 
і лише 1 % – високий. Тож зрозуміло, чому 
відхилення у стані здоров’я мають майже 
90 % студентів, а понад 50 % з них – незадо-
вільну фізичну підготовку [1]. Серед при-
чин збільшення таких негативних тенден-
цій експерти називають майже цілковиту 
відсутність в Україні пропаганди здорового 
способу життя. «Реклама тютюну та спирт-
них напоїв перевищує розумні межі. Більш 
того, пиво в Україні рекламують відомі 
футболісти, для багатьох хлопців вони – 
кумири, на яких вони хочуть бути схожи-
ми в усьому. А от соціальної реклами, яка б 
розповідала українцям про користь спорту 
(до слова, регулярні фізичні навантаження 
продовжують життя на 20 років), здорового 

способу життя, про те, як боротися зі стре-
сом, в Україні майже не існує», – пояснює 
експерт  О. Довга [4].

Ці висновки підтверджуються і пред-
ставниками українських громадських еко-
логічних організацій, які вважають, що в 
Україні стан інформування населення з 
питань здорового способу життя і захисту 
довкілля є недостатнім і незадовільним. 
Зокрема, в Україні недостатньо періодич-
них екологічних видань національного 
рівня, регулярних екологічних теле- і ра-
діопрограм, спрямованих на інформуван-
ня найширших верств населення; відсутня 
система атестації керівників виконавчої 
влади національного і місцевого рівнів, ке-
рівників підприємств, установ і організацій 
щодо знання і впровадження положень Ор-
гуської конвенції; в інформаційному про-
сторі України впроваджуються програми 
та реклама, які пропагують аморальність, 
людиноненависництво, насилля (проек-
ти «Останній герой», «Слабка ланка»); 
тютюнопаління і алкоголізм негативно 
впливають на психологічний стан, психіч-
не і фізичне здоров’я населення України, 
особливо молоді; на законодавчому рівні 
не створено умов доступу до екологічної 
інформації, не впроваджено механізми її 
надання [2].

Причини зростання захворюваності 
учнів і студентів також пов’язують із недо-
ліками у системі шкільної і вищої освіти, з 
тими чинниками навчальної діяльності, які 
призводять до перенапруження нервової 
системи і заважають створенню належних 
умов для задоволення потреб у самопізнан-
ні, самовдосконаленні й самореалізації. Че-
рез перевантаженість навчанням більшість 
учнів і студентів страждає від недостатньої 
рухової активності. На стані здоров’я по-
значаються також відсутність навичок ор-
ганізації ефективного навчання, здорового 
дозвілля, правильного харчування.

Але, за результатами дослідження Інсти-
туту Горшеніна, лише 40 % респондентів, 
що взяли участь у загальноукраїнському 
опитуванні, захворівши, звертаються до 
державних поліклінік, 30 % – вважають за 
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краще лікуватися самостійно, 2,5 % зверта-
ються до народних цілителів, а 5,3 % пуска-
ють усе на самоплив, що свідчить про низь-
кий рівень свідомого ставлення особистості 
до власного здоров’я [8].

Тому нині актуалізується проблема фор-
мування свідомого ставлення особистості 
до власного здоров’я. Як наголошують вче-
ні, ставлення до здоров’я – один із елементів 
поведінки щодо самозбереження, який міс-
тить три основні компоненти: когнітивний, 
емоційний та мотиваційно-поведінковий. 
Тож задіюються і знання про здоров’я, від-
бувається усвідомлення і розуміння його 
значення у процесі життєдіяльності люди-
ни, вплив на соціальні функції, емоційні та 
поведінкові реакції.

На сучасному етапі чи не найкритичні-
шого, навіть трагічного забарвлення набу-
ває проблема відносин соціуму та природи. 
Тотальне декларування інформатизації та 
комерціалізації суспільства, спрямування 
систем і концепцій освіти лише на пріо-
ритети ринку призводять до негативних 
наслідків: дезорієнтації суспільства щодо 
відтворення якісних людських ресурсів; 
поступового знецінювання спадкоємності 
поколінь, передавання знань, умінь від пра-
щурів до нащадків; руйнація традиційних 
моральних засад суспільства, що зумовлює 
наростання соціальних відхилень; демогра-
фічних проблем, пов’язаних із погіршен-
ням здоров’я нації внаслідок забруднення 
довкілля та багато інших [6].

До господарського обігу в Україні залу-
чено 92 % території, і вже немає практично 
жодного гектара екологічно чистої землі. 
Щороку об’єм забруднюючих речовин, 
який припадає на 1 квадратний кілометр 
території, у 3,2 рази вищий, аніж у країнах 
Західної Європи. Внаслідок катастрофи на 
ЧАЕС, понад 5 млн гектарів забруднено ра-
діонуклідами. У містах гори сміття і скрізь 
спостерігається надмірне шумове і теплове 
забруднення довкілля. Над промисловими 
центрами і містами постійно висять хмари 
диму, сажі, вихлопних газів та різних газо-
подібних відходів виробництва з величез-
ною кількістю хімічних речовин. Більшість 

підприємств обладнані малопотужними 
очисними спорудами, а деякі їх взагалі не 
мають. Майже 50 % ріллі пошкоджується 
водною і вітровою ерозіями, зникають де-
які види рослин і тварин, зникають малі і 
замулюються середні та великі річки [3].

Ці проблеми не можуть залишатися поза 
увагою науковців та державного керівни-
цтва України, яка є частиною європейської 
спільноти, хоча б за своєю територіальною 
приналежністю. Протягом другої половини 
XX століття відбулося оформлення кон- століття відбулося оформлення кон-
цепції сталого розвитку суспільства.

Нині теорія сталого розвитку є безаль-
тернативною методологічною основою 
розробки проблем розвитку суспільства і 
на загальноцивілізаційному, і на національ-
ному та місцевому рівнях. Щодо всіх ін-
ших теорій суспільного розвитку (постін-
дустріального суспільства, інформаційного 
суспільства, суспільства освіти тощо) вона 
відіграє роль генеральної теорії, оскільки 
містить їхні основні положення, а також 
надає їм системності у контексті визначен-
ня цілей, цінностей, пріоритетів та страте-
гії розвитку сучасної цивілізації. Нині світ 
має дослідження, які містять не лише тео-
ретичне обґрунтування проблеми, а й кон-
кретні практично спрямовані програми та 
проекти, серед яких особливе місце відво-
диться системі освіти.

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро під час 
Всесвітньої зустрічі на вищому рівні було 
зазначено, що люди є головною турботою 
суспільства сталого розвитку, вони мають 
право на здоров’я, продуктивне життя і 
гармонію з природою. Перехід до сталого 
розвитку суспільства у документах ООН 
нині визначено як основну мету міжна-
родної спільноти й національних урядів. 
Освіта розглядається як найважливіший 
компонент економічної та соціальної інф-
раструктури, необхідної для забезпечення 
сталого розвитку. Саме освіта на профе-
сійному рівні спрямована на формування 
цінностей, ставлення людини до себе та до-
вкілля, стиль життя, активну життєву пози-
цію – тобто все необхідне для забезпечення 
сталого майбутнього.
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На Всесвітньому саміті ООН з проблем 
сталого розвитку у Йоганнесбурзі у верес-
ні 2002 року було прийнято рекомендації 
Генеральної Асамблеї ООН щодо розгля-
ду питання про проголошення Десятиліт-
тя освіти для сталого розвитку (параграф 
117-й Плану реалізації), а у грудні 2002 
року Генеральною Асамблеєю ухвалено 
Резолюцію «Про Декаду ООН з освіти для 
сталого розвитку, від 1 січня 2005 року» 
(2005–2014).

Зобов’язання Української держави 
щодо переходу до сталого розвитку на на-
ціональному рівні, підтверджені, зокре-
ма, на саміті в Йоганнесбурзі 2002 року, 
передбачають розробку і концептуально-
доктринних засад державної політики 
сталого розвитку у різних сферах, і прак-
тичних програм та проектів з її реалізації. 
Постановою Кабінету Міністрів України 
за № 634 затверджено Комплексну про-
граму реалізації на національному рівні 
рішень, прийнятих на Всесвітньому са-
міті зі сталого розвитку на 2003–15 рр., 
складником якої є системна перебудова 
вітчизняної освіти на засадах сталого 
розвитку. Цей процес є важливим на-
прямом інтеграції вітчизняної освіти до 
європейського освітнього простору. 19 
березня 2005 року у Вільнюсі відбулась 
урочиста церемонія відкриття Десяти-
ліття освіти для сталого розвитку в Єв-
ропі. Визначено, що поліпшення якості 
освіти та переорієнтація її завдань на 
суспільство сталого розвитку є одними 
з пріоритетів ЮНЕСКО та всієї світової 
спільноти.

На ІІ Українському екологічному кон-
гресі було визначено пріоритетні напрями 
сталого розвитку в Україні та заходи для 
їх реалізації. Це створення міжгалузевих 
органів, відповідальних за координацію 
діяльності в галузі збалансованого розвит-
ку; розробка системи програмних і про-
гнозних документів збалансованого роз-
витку, таких, як: Програма дій з переходу 
до збалансованого розвитку; національна 
система індикаторів збалансованого роз-
витку; комплексні коротко-, середньо- та 

довгострокові прогнози, основним ком-
понентом яких будуть прогнози зміни 
природно-ресурсного потенціалу, стану 
довкілля та рівня життя населення; інди-
кативні плани галузевого, регіонального і 
національного рівнів, включно з механіз-
мом корекції планів; експертиза чинного 
законодавства щодо його відповідності 
принципам збалансованого розвитку з ме-
тою створення адекватного правового поля 
і стимулювальних фінансово-економічних 
механізмів; кодифікація природоохорон-
ного законодавства; розробка організацій-
них процедур для забезпечення широкої 
підтримки урядової політики реформ, зо-
крема участі громадськості у процесі ухва-
лення політичних рішень; організація сис-
теми моніторингу ключових показників 
стану довкілля, населення і господарства 
та регулярне здійснення аналізу урядової 
політики [9]. І безумовним пріоритетом 
для сталого розвитку є екологічна освіта 
українців.

Всі згадані міжнародні та вітчизня-
ні нормативні документи спрямовані на 
розв’язання нагальних освітянських про-
блем, необхідне для становлення суспіль-
ства сталого розвитку. Очікується, що саме 
завдяки освіті вдасться забезпечити мож-
ливість участі кожної людини у розв’язанні 
соціальних, економічних, екологічних 
проблем і у запобіганні їм.

Отже, основною метою освіти для ста-
лого розвитку у контексті системних за-
вдань реформування вітчизняної освітньої 
системи доцільно визначити сприяння 
становленню всебічно освіченої, соціаль-
но активної особистості, яка розуміє нові 
явища та процеси суспільного життя, має 
систему поглядів, ідейно-моральні прин-
ципи, норми поведінки, які забезпечують 
готовність до соціально відповідальної 
діяльності та неперервної освіти у швид-
ко змінюваному світі. Зокрема, освіта для 
сталого розвитку має сприяти поширенню 
знань про довкілля та його стан і надава-
ти критерії, стандарти, рекомендації щодо 
ухвалення рішень із питань охорони до-
вкілля [5].
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етафору «плинна модерність» 
у своїх працях використо-
вує англійський соціолог 
З. Бауман для позначення 
тих якісних змін, з якими зу-
стрілося сучасне людство. Ці 

зміни пов’язані з процесами глобалізації, 
інформатизації, комунікативної революції 
та свідчать про формування суспільства 
нового типу. Таке суспільство характеризу-
ється руйнацією сталих соціальних струк-
тур, які визначали донині життя людини, і 
розглядається як ситуація культурного та 
цивілізаційного переходу, зумовлена змі-
щенням акцентів з норм та цінностей інду-
стріального суспільства на норми інформа-
ційного (М. Кастельс). Сучасність постає 
як рухлива, роз’єднана, дисперсна версія 
модерності, яка не має жодних меж чи схем 
та передбачає ліквідацію будь-яких штам-
пів, зразків і прикладів. Характеризуючи 
суспільний розвиток як непередбачувану 
та певною мірою непрогнозовану реаль-
ність, З. Бауман зазначає: «Після півсто-
ліття чітких розмежувань і зрозумілості 
цілей виникає світ, позбавлений [не лише] 
видимої структури, а й, хоч як зловісно це 
звучить – будь-якої логіки» [6, 105].

Невизначеність та можливісність є 
атрибутами епохи «плинної модернос-
ті». Мінливий та плинний світ навряд чи 
можна чітко, вичерпно класифікувати, 
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оскільки він здатний надзвичайно швидко 
і непередбачувано змінити власну конфігу-
рацію, віднайти нові обрії свого розвитку. 
Позбавлена структурованості й визначе-
ності, хаотична й фрагментарна сучасність 
містить і безлад у сприйнятті реальності, і 
безліч можливостей та варіантів розвитку. 
Невпорядкованість і хаотичність сприйма-
ються не як свідчення руйнації, а як «твор-
чий потенціал» у становленні нового ладу і 
гармонії. Проте цей лад має  іншу природу, 
оскільки хаос не є протиставленням гармо-
нії, як у стародавніх греків, а є її необхідною 
умовою. На думку З. Баумана, світ здатний 
набути гармонійності не у своїй однорід-
ності, а у своїй складності та багатоликості. 
Тоді за межі цього світу не будуть винесені 
багато його явищ, процесів та подій. «Гар-
монія не є однорідністю, вона завжди є пе-
реплетінням різних мотивів, кожен з яких 
має власне звучання, і саме цим звучанням 
підтримує загальну мелодію», – пише до-
слідник [6, 118]. Гармонія сучасного світо-
устрою відбивається у складності й зумов-
лює складність.

Новий контекст соціальної реальності 
суттєво впливає на буття людини. Людина 
епохи «плинної модерності» вже не втис-
нута у міцні лещата соціального світу. Руй-
нація та мінливість узвичаєних соціаль-
них структур та норм зумовлює дисбаланс 
між соціальним та індивідуальним. Нині 
суспільство стає індивідуалізованішим, 
оскільки приватне завойовує дедалі більшу 
територію соціального, а індивід набуває 
дедалі більшої суверенності. Його інтереси 
визнаються як певна цінність, яку не слід 
ототожнювати з цінностями та інтересами 
суспільства, підлаштовувати під них. «Роз-
рідження» раніше стійких структур ладу, 
в які був «упаяний» індивід, тепер звіль-
няє його й відправляє у вільне одиночне 
плавання вируючими хвилями сучаснос-
ті. Порятунок потопаючих, воістину, став 
справою самих потопаючих», – констатує 
Л. Горбунова [3, 47].

Суспільство, яке втратило статичність 
і стабільність, не здатне гарантувати лю-
дині безтурботне та безпечне життя. Події 

суспільного життя, калейдоскопічно змі-
нюючись, породжують фрагментарність 
світосприйняття та світорозуміння, а від-
так – кризу самоідентифікації людини, 
яка звикла до усталеності й ладу. Людина 
перебуває у просторі небезпеки, безладу, 
потенційних ризиків, з якими донині не зу-
стрічалася. Це зумовлює її напруженість у 
стосунках з природою, соціумом та з самою 
собою. Вона дедалі менше почувається як 
творець та господар своєї долі, оскільки 
стає заручником того світу, який сама ство-
рила, опиняючись у реаліях майбутнього та 
виявляючи недостатню здатність адаптува-
тися до швидкоплинного життя.

Людина опиняється у зоні небезпеки і, 
водночас, у просторі нових можливостей та 
нереалізованих потенцій. Щоб їх реалізу-
вати, віднайти співмірні духові епохи куль-
турні форми, зберегти рівновагу в сучасно-
му плинному соціумі, вона має вибудувати 
власну траєкторію розвитку, згідно з реа-
ліями часу. Власне, у просторі сучасності 
складається нова ідентичність людини як 
«можливості бути» (С. К’єркегор). Вона 
детермінована лише собою, є можливісною, 
фактично відкритою світові та уявляється 
як проект (Ж.-П. Сартр), як зусилля бути 
собою. Визначального значення набуває 
творча сутність людини, її інтелектуальний 
потенціал, комунікативна компетентність, 
гнучкість в ухваленні рішень тощо. «Від-
повідно, нам необхідні не сліпе сприйняття 
чи сліпий спротив, а численність творчих 
стратегій, щоб вибірково формувати, від-
хиляти, прискорювати чи уповільнювати 
зміни. Індивідууму необхідні нові принци-
пи, щоб визначати темп свого життя і пла-
нувати його разом з кардинально новою 
формою освіти», – зазначає Е. Тоффлер 
[14, 346]. Саме в царині освіти формуєть-
ся людський капітал, якість якого визначає 
можливості й перспективи розвитку сус-
пільства у майбутньому.

Уникнути шоку перед майбутнім та 
врахувати пульсацію нового часу людині 
допоможуть освітні інституції за умови, 
що вони не лише озброять її певним об-
сягом знань, а й сприятимуть розвиткові 
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умінь навчатися, вчасно відмовлятися від 
застарілих ідей та концепцій, ухвалювати 
рішення у малопередбачуваних ситуаціях 
тощо. Визначаючи діагноз наших бід та 
невдач, К. Мангейм стверджує, що люди 
зазнають поразки тому, що звикли діяти 
відповідно до потреб вузько обмеженого 
світу, який характеризується статичністю. 
Вони не навчені ухвалювати рішення та 
розв’язувати проблеми в контексті швид-
козмінних реалій. Дослідник вважає, що 
«статичні суспільства, які розвиваються 
поступово, за повільного темпу змін, спи-
раються здебільшого на досвід старших 
поколінь. Вони чинять спротив реалізації 
прихованих можливостей молоді. Освіта 
в таких суспільствах сконцентрована на 
переданні традиції, а методами навчання є 
відтворення і повторення. Таке суспільство 
свідомо нехтує життєвими духовними ре-
зервами молоді, оскільки не має наміру по-
рушувати наявні порядки» [11, 443]. У ди-
намічному суспільстві, де зазнали руйнації 
зв'язок та наступність поколінь, де минуле 
вже плавно не перетікає у сьогодення та не 
обумовлює майбутнє, освіту маємо розумі-
ти не лише як соціальну інституцію зі збе-
реження та трансляції досвіду пращурів, 
а й як орієнтир у подальшому розвиткові 
суспільства. Вона покликана виконувати 
превентивну функцію підготовки людини 
до життя в епоху криз та нестабільності. 
Відтак, виникає необхідність переорієн-
тування технологій трансляції освітнього 
ресурсу. Освітній процес, на думку амери-
канського антрополога М. Мід, має позбу-
ватися послідовності, оскільки наступність 
є намаганням укласти освіту у певні межі, 
пов’язані з практиками минулого. «Діти 
нині стоять перед майбутнім, до такої міри 
невідомим, що ним неможливо керувати 
так, як це намагалися зробити ми, здійсню-
ючи зміни в одному поколінні за допомо-
гою стійкої конфігурації, контрольованої 
старшими культурами, що містять багато 
постфігуративних елементів», – зауважує 
вона [12, 14]. Досліджуючи під час антро-
пологічних практик відносини між різними 
віковими групами у традиційному та сучас-

ному суспільствах, М. Мід виокремлює три 
типи культур та співвідносить їх зі змістом, 
методами й організацією навчання. «Роз-
межування, яке я роблю між трьома типа-
ми культур – постфігуративною, де діти, 
насамперед, навчаються у своїх попередни-
ків, кофігуративною, де діти і дорослі на-
вчаються у ровесників, і префігуративною, 
де дорослі навчаються у своїх дітей, – від-
дзеркалює час, у якому ми живемо», – пише 
вона [12, 12]. Сучасність, на думку дослід-
ниці, засвідчує безпрецедентну, глобальну 
руйнацію зв’язку поколінь. Це час, «де всі 
народи об’єднані електронною, комуніка-
тивною мережею, у молодих людей вини-
кає спільність досвіду, того досвіду, якого 
ніколи не було і не буде у старших. І навпа-
ки, старше покоління ніколи не побачить 
у житті молодих людей повторення свого 
безпрецедентного досвіду змін» [12, 18].

Окреслений контекст формує нові вимо-
ги до освіти. Розглядаються нові підходи та 
концептуальні ідеї, актуалізується про-
блема пошуку нових стратегій мислення, 
аналізуються результати освітніх практик, 
способів передання знань. Потребує пере-
осмислення і зміст навчання, що безпосе-
редньо пов'язаний із певним розумінням 
місця та ролі людини у світі, суспільстві, 
культурі.

Теоретичним підґрунтям аналізу освіт-
ньої моделі епохи «плинної модерності» є 
наукові розвідки О. Больнова, Г. Бейтсона, 
Г. Жиру, Н. Лумана, Ю. Габермаса, Дж. Ват-
тімо, М. Фуко, Е. Морена, М. Мід, Ж. Лі-
отара тощо. У працях Ж. Росне, А. Ілліча, 
А. Лобарі подається детальний аналіз мож-
ливостей та наслідків навчання у більш 
відкритих за школу системах. Проблемам 
змісту навчання присвячені дослідження 
З. Баумана, Г. Бейтсона, Е. Морена, М. Мід 
та інших.

Серед сучасних українських філософів 
та педагогів, які зробили внесок у розроб-
ку теоретико-методологічних основ сучас-
ного освітнього дискурсу, – В. Андрущен-
ко, В. Астахова, В. Лутай, Л. Горбунова, 
С. Клепко, Н. Кочубей, І. Предборська, 
І. Степаненко, О. Усік та інші.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 201292

Слід зазначити, що у сучасних дослі-
дженнях відсутнє однозначне визначення 
поняття «зміст навчання». У поясненні 
дефініції існує низка підходів. Зокрема, 
сцієнтичний підхід розглядає зміст навчан-
ня як сукупність педагогічно адаптованих 
основ різних наук, які необхідно вивчити 
у процесі навчання [9, 4–5], або сукупність 
знань, умінь та навичок, що їх має опа-
нувати студент [5, 82]. Такий підхід пре-
зентує навчання як жорстку авторитарну 
систему, пов’язану з маніпулюванням сві-
домістю студентів. У навчальному процесі 
студент розглядається як засіб, а не мета 
освіти. Значно ширше трактується зміст 
навчання у межах гуманістичного підхо-
ду. Він пов’язується зі світом людини, із її 
ціннісно-мотиваційними уподобаннями. 
Зміст навчання – це досліджуваний соці-
альний досвід, що містить не лише знання, 
уміння, навички, а також досвід творчої ді-
яльності й систему цінностей [8, 14]. Він 
реалізується у процесі особистісно орієнто-
ваної педагогічної взаємодії, спрямованої 
на професійний і особистісний розвиток 
усіх учасників освітнього процесу, на тран-
сляцію та відтворення досягнень культури, 
досвіду соціальної й творчої діяльності, 
емоційно-ціннісних відносин. На думку 
О. Усік, зміст освіти містить не лише гото-
ві знання, досвід їх набуття, досвід творчої 
діяльності, а також особисте емоційно-
ціннісне ставлення студента до культури 
[15, 365]. Проте окреслені трактування 
поняття «зміст освіти» орієнтовані на роз-
криття особистісного потенціалу людини в 
умовах стабільного світу, а тому втрачають 
свій евристичний потенціал у контексті су-
часних соціокультурних змін.

Метою статті є акцентування уваги на 
необхідності розгляду проблеми змісту на-
вчання в контексті визначення сучасності 
як плинної цілісності й складності.

Орієнтиром у цьому разі має слугува-
ти теорія трьох ступенів навчання амери-
канського філософа та психолога Грегорі 
Бейтсона. Навчанням першого ступеня, 
або «протонавчанням», дослідник нази-
ває трансляцію певної суми теоретичних 

знань, яку учасник освітньої взаємодії 
має запам’ятати. На думку Г. Бейтсона, ці 
знан ня мало пов’язані із життям тих, хто 
навчається, оскільки майже не зачіпають 
мотиваційно-ціннісну сферу людини і до-
лучаються до її світу через багаторазове по-
вторення. Тому ступінь «протонавчання» 
обов’язково має доповнюватися «вторин-
ним навчанням». У навчальному процесі 
його можна означити як «навчання вчи-
тися», тобто набувати навички пошуку ін-
формації, здатності орієнтуватися у різних 
життєвих ситуаціях, формувати завдання 
на певну перспективу тощо. Засвідчуючи 
переваги «вторинного навчання» у розви-
ткові особистісного потенціалу людини, Г. 
Бейтсон пише: «Прогресивні» працівники 
освіти наполягають на тренуванні «інту-
їції», більш консервативні наполягають 
на тренуванні пам’яті» [7, 16]. Проте цей 
ступінь навчання зберігає свій ціннісний 
потенціал та запитаність за умови, що збе-
рігається стабільність того світу, для якого 
були набуті навички та уміння мислення й 
пізнання. «Корисність чи шкідливість звич-
ки, набутої під час вторинного навчання, 
залежить не так від старанності чи талантів 
тих, хто навчається, від компетентності чи 
зусиль їхніх викладачів, як від характер-
них рис того світу, у якому цим колишнім 
студентам доведеться провести своє жит-
тя», – констатує З. Бауман [6, 156]. Ана-
лізуючи концепцію Г. Бейтсона, дослідник 
стверджує, що перші два ступені навчання 
відповідають еволюції природних ресурсів 
людини в умовах сталого розвитку, і лише 
«навчання третього ступеня» передбачає 
формування здатності до зміни способу 
мислення, зміни набору варіантів вибудову-
вання сенсів та завдань, які вона опанувала 
у процесі вторинного навчання [6, 156]. За 
умов радикальних соціально-культурних 
трансформацій, «третинне навчання», яке 
дає знання про те, як перетворити фраг-
ментарні елементи досвіду у донині невідо-
мі зразки, як звільнитися від усталених ша-
блонів та звикання, є релевантним в освіт-
ньому процесі. Відповідно, формула змісту 
третього ступеня навчання – це вміння 
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«навчатися перевчатися», змінювати набір 
тих варіантів конструювання завдань і сен-
сів, що їх ті, хто навчається, опанували на 
другому ступені навчання. Воно є справді 
новим у тому сенсі, що не «випливає» лі-
нійно з попереднього очевидним і єдиним 
наслідком.

З. Бауман метафорично змальовує «тре-
тинне навчання» так: «Люди епохи постмо-
дерності мають уміти не лише розкопувати 
приховану логіку у купі подій чи віднахо-
дити прихований сенс у випадкових поєд-
наннях кольорових плям, а й одразу знищу-
вати й одним різким рухом зривати штучно 
оформлені картини, збережені у свідомості 
людей, тобто вміти сприймати свій досвід, 
наче дитина, яка грається з калейдоско-
пом, знайденим під різдвяною ялинкою. 
Життєвий успіх і раціональність людей 
постмодерного часу залежить від швидко-
сті, з якою вдається звільнитися від старих 
звичок, а не від швидкості набуття нових. 
Звичка, яка набувається у ході «третинно-
го навчання», – це звичка жити без жодних 
звичок» [6, 158]. Цей ступінь навчання 
змушує учасників освітньої взаємодії по-
збутися стереотипних правил, уникнути 
шаблонних зразків, уніфікованих підхо-
дів, орієнтуючись на особистісне бачення 
окресленої проблеми та творчий підхід до 
її розв’язання. Цінним визнається лише 
те знання, яке живиться невизначеністю, 
спонукає до пошуку, аналізу, нової інтер-
претації, формування нової знаннєвої кон-
фігурації. Конфігурація знань уявляється 
певним циклом, об’єднанням (гештальтом), 
що не обмежується єдиним смислом, а на-
впаки, спонукає до нової їх рефлексії. Таке 
тлумачення природи сприйняття знань 
передбачає зміну конфігурації навчальної 
діяльності, сприяє становленню гештальт-
освіти. Гештальт-освіту розуміють як пере-
дання цілісних блоків інформації, системи 
структурованих логічно-графічних схем, 
патернів мислення тощо. Прикладом може 
бути досвід російських дослідників Аркадія 
та Олени Егідесів, які у книжці «Лабіринти 
мислення, або вченими не народжуються» 
презентували спосіб унікального засвоєн-

ня матеріалу будь-якої складності через 
логічно-графічне структурування. Дослід-
ники переконані, що спрощувати необхідно 
не думку, а спосіб її викладу, пояснення.

Необхідною умовою «третинного на-
вчання» є розвиток і реалізація творчого 
потенціалу особистості, тієї життєвої енер-
гії, що присутня в людині від природи й дає 
їй можливість виокремитися з усезагаль-
ності та буденності, набути унікальних осо-
бистісних рис. Творчість як загальноантро-
пологічна властивість не формується, не 
виховується, не «прищеплюється» з вико-
ристанням певного набору методів та при-
йомів. Її як одну із сутнісних характеристик 
людини можливо лише «розбудити», акти-
візувавши й актуалізувавши внутрішній 
потенціал кожної особистості у творенні 
нового знаннєвого ресурсу. В умовах «тре-
тинного навчання», на думку Л. Горбунової, 
знання «набувають не лише додаткового 
творчого потенціалу й імпульсу констру-
ювання, але вже в модальності можливого, 
а відтак є запитуваним в умовах мінливого 
світу» [2, 49].

За таких умов, інформація та знання 
трактуються не як джерело домінування та 
влади, а  як засіб особистісного зростання 
й плекання власної самобутності людини, 
розвитку її креативних і вітальних мож-
ливостей у широкому сенсі слова. Процес 
навчання постає як процес самопізнання, 
самотворення, самовибудовування учасни-
ка навчальної взаємодії. Він дедалі більше 
концентрується на розвиткові здатності до 
навчання, а саме: як навчити навчатися, а 
також навчитися перевчатися, тобто зміню-
вати конфігурацію набутих знань залежно 
від соціокультурних змін епохи.

Навчальний процес дедалі менше мо-
тивується дисциплінарним чи моральним 
впливом суспільних інституцій, нині ніхто 
нікого не змушує навчатися. Успішне на-
вчання у сучасному світі можливе за умови 
внутрішньої мотивації, усвідомлення учас-
ником освітньої взаємодії того, що світ нині 
потребує не маси посередніх фахівців із 
вузькою спеціалізацією, а невеликої групи 
висококваліфікованих спеціалістів, здат-
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них творчо мислити, шукати нові варіанти 
розв’язання сучасних проблем, виявляти 
й реалізовувати готовність навчатися про-
тягом життя тощо. Освіта як процес засво-
єння нових знань має поступитися місцем 
освіті як умінню самостійно навчатися.

Наразі зростає роль самоосвіти. Відтак, 
освітні заклади покликані озброїти люди-
ну вмінням самостійно знаходити й опра-
цьовувати інформацію, трансформувати її 
у нове знання, конструювати нові моделі 
рішень з урахуванням можливих ризиків 
та небезпек, а це – процес творчий, що по-
требує нового типу мислення і стратегій 
поведінки. Освіта покликана плекати дух 
новаторства та експериментаторства, тобто 
дух своєї епохи.

Життя нині диктує вимогу здатності лю-
дини до активного пошуку й вироблення 
нових ідей та видів діяльності, постійного 
самовдосконалення через самонавчання. 
Навчальна діяльність залучає людину до 
постійного активного процесу відкриття 
і вивчення світу. Моделлю особистості у 
сучасній освіті є людина-трансфесіонал, 
яка розглядає світ як сферу пізнавальної та 
практичної невизначеності, що її необхідно 
подолати. Трансфесіонал – це «навігатор, 
який веде пошук, іде лабіринтом, траєкто-
рією своєї освіти. Він постійно себе пробле-
матизує, не зупиняється на якійсь певній 
позиції… Тим самим формується уявлення 
про «освітню комунікацію» як простір, у 
якому конкретна людина стає суб’єктом, 
що обирає суто свій варіант власної освіти… 
Вона є власним підприємцем своєї освіти, 
змінюючи свою професійну та культурну 
ідентичність» [13, 157].

Звісно, коли йдеться про самостійне на-
вчання людини впродовж усього її життя, 
то в її освітніх практиках особливого зна-
чення набувають різноманітні ресурси 
інформаційно-мережевих технологій. Ін-
формаційні мережі та засоби комп’ютерних 
технологій надають споживачам освітніх 
послуг можливість вільного доступу до 
електронних ресурсів навчального при-
значення, роблять відкритою і доступною 
багатоманітність культурних практик, пре-

зентують можливість розгляду навчального 
закладу як відкритого середовища, у якому 
відсутні вікові, гендерні, національні, гео-
графічні лінії демаркації для конструю-
вання комунікативного простору. Як нова 
культурна форма сьогодення вони відкри-
вають безмежні можливості саморозвитку, 
самореалізації та самоствердження люди-
ни, її самовибудовування та самотворення.

Освіта виноситься за межі традиційних 
навчальних закладів. Проте це не озна-
чає, що вони лишилися осторонь тих мо-
дернізаційних процесів, які відбуваються 
у суспільстві загалом та в освіті зокрема. 
Так, університети залишаються основни-
ми центрами професійного, особистісного, 
культурного становлення людини. В умо-
вах сьогодення вони покликані поєднати 
потреби особи у саморозвитку, в набутті 
цікавих і корисних знань та потреби дер-
жави у висококваліфікованих спеціалістах. 
Як центри гуманістичної культури, на дум-
ку В. Андрущенка, «університети повинні 
підсилити протидію негативним явищам 
сучасного світу й одночасно з цим нарощу-
вати потенціал як провідників демократії, 
гуманізму і людинолюбства» [1, 10].

Університет як загальнолюдське надбан-
ня, як феномен європейської культури є міс-
цем, де суспільство формує «самосвідомість 
епохи» (К. Ясперс), а тому покликаний не 
лише сприяти новаторським змінам, а й бути 
рушієм цих змін. В умовах швидкозмінних 
реалій він має залишитися потужним осе-
редком зростання та зміцнення людського 
мислення, «атмосферою інтелекту», у якій 
людина набуває універсальної професійної 
освіченості, формується як особистість зі 
своїми індивідуальними рисами тощо. На 
думку Дж. Ньюмена, університет у ХХІ сто-
літті є аналогом світського суспільства, де 
збираються люди задля спілкування і «цир-
куляції думок», як заклад, де створюється 
«інтелектуальний світ» чистої та прозорої 
атмосфери думки, якою дихають і студенти, 
і викладачі [4, 285].

Отже, сучасна вища школа стане оазою 
творчості, генератором ідей та думок, які 
допоможуть зорієнтуватися у сучасних 
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реаліях і певною мірою забезпечити ста-
лий розвиток за умови, якщо відійде від 
традиційної практики «у ВНЗ студента 
навчають» до практики «студент навчаєть-
ся у ВНЗ». Трансляція знань мислиться 
вже не як механічний процес, а як твор-
чий, коли студент навчається міркувати 
про складність буття, знаходити підходи 
до розв’язання проблем, змінювати конфі-

гурацію наявних знань, презентуючи інше 
бачення певного питання тощо. Він розви-
вається як особистість не за шаблоном, а 
через розкриття особистісного потенціалу, 
становлення індивідуальності й унікаль-
ності. Така переорієнтація освітніх інститу-
цій на нові стратегії розвитку дасть змогу 
пов’язати зміст навчання з розкриттям осо-
бистісного потенціалу людини.
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У статті теоретично об-
грунтувано ефективність 

соціально-психологічного тре-
нінгу як методу розвитку 

Я-концепції майбутніх учителів. 
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«соціально-психологічний тренінг», 
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психологічний тренінг, Я-концепція, 
Я-концепція майбутнього вчителя. а

ктуальність теми статті обу-
мовлена зростаючими вимо-
гами суспільства до особис-
тості та педагогічної діяль-
ності вчителя початкових 
класів. Пошук змісту і ме-

тодів педагогічної діяльності, адекватних 
цим вимогам, детермінує постійне вдоско-
налення Я-концепції особистості майбут-
нього вчителя початкових класів.

Плани та програми вищих навчальних 
закладів не передбачають цілеспрямованої 
роботи з формування Я-концепції. Вважа-
ється, що підготовка в цьому напрямі має 
забезпечуватися у процесі засвоєння про-
грами різних навчальних дисциплін. Про-
те психологічні дослідження (А. Ліпкіна, 
Л. Рибак, В. Юрченко та ін.) показують, 
що більшість студентів є носіями стійких 
стереотипів у структурі Я-концепції, для 
них характерна неадекватна самооцінка. 
Розв’язати суперечність між недостатнім 
рівнем розвитку Я-концепції майбутнього 
вчителя і високими вимогами суспільства 
до особи вчителя можна, зокрема, за до-
помогою включення в навчальний процес 
соціально-психологічного тренінгу.

Теоретичні і практичні аспекти Я-кон-
цепції майбутнього вчителя розглядали-
ся в дисертаціях Л. Давиденко, М. Варбан, 
С. Ілляш, Є. Євстаф’євої, Л. Кубашиче-
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вої, В. Юрченко. Недостатній рівень розви-
тку емоційного і когнітивного компонентів 
у майбутніх педагогів виявлений і у процесі 
нашого дослідження [6, 246].

Соціально-психологічний тренінг є мето-
дом розвитку Я-концепції як необхідної пе-
редумови успішного опанування професій-
них знань, умінь, навичок і подальшої реалі-
зації їх у практичній діяльності вчителя.

Теоретичні і методичні основи со ціаль-
но-психологічного тренінгу розробляли 
Е. Бартц, А. Бодальов, І. Вачков, Л. Вигот-
ський, P. Грановська, Ю. Емельянов, 
П. Келлерман, Д. Кіппер, Г. Марасанов, 
А. Маслоу, Дж. Моренно, Є. Руденський, 
Д. Рудестам, С. Харін, В. Харькін, О. Яков-
лєва, Т. Яценко.

Аналіз проблеми ефективності, визна-
чення меж продуктивного використання 
соціально-психологічного тренінгу здій-
снено у працях Р. Андреєвої, А. Деркач, 
Ю. Ємельянова, Б. Паригіна, Л. Петров-
ської, А. Сухова.

Метою нашої статті є теоретичне об-
ґрунтування ефективності соціально-
психологічного тренінгу як методу роз-
витку Я-концепції майбутніх учителів, 
оскільки, незважаючи на наявні досліджен-
ня, це питання залишається відкритим.

Становлення педагога як професі-
онала опосередковане розвитком його 
Я-концепції. Аналіз літератури з проблеми 
дослідження дав підстави зробити висно-
вок, що у поняття «Я-концепція» дослід-
ники вкладають різний зміст: це настанов-
ча система (І. Кон); це узагальнене уявлен-
ня, що переходить у розуміння (І. Чесноко-
ва); це модель, яка структурує ситуативні 
«Я»-образи (В. Семиченко); це афективно-
когнітивне уявлення (М. Лисина).

Донині не існує універсального визна-
чення, єдності у термінології. Терміни, 
які одні автори вживають для позначення 
Я-концепції в цілому, інші використовують 
для позначення її окремих елементів.

Генезис поглядів, аналіз теоретичних по-
зицій зарубіжних та українських учених пе-
реконує, що можна визначити Я-концепцію 
як відносно стійке, більшою чи меншою мі-
рою усвідомлене уявлення про власне «Я», 
інтегративне утворення особистості, що 

виступає як система настанов щодо само-
го себе, сформована у процесі спілкування 
і практичної діяльності.

Одним із найскладніших питань є струк-
тура Я-концепції, в якій різні автори вио-
кремлюють від двох до дванадцяти ком-
понентів (В. Мухіна, Д. Ольшанський, 
О. Хухлаєва та ін.).

Ми поділяємо думку І. Кона, І. Чесноко-
вої, які подають Я-концепцію як соціальну 
настанову, спрямовану на самого себе, що 
допомагає уявити її структуру як систему 
когнітивних, емоційно-оціночних (афек-
тивних) і поведінкових ознак.

Розгляд Я-концепції майбутнього педа-
гога веде до проблеми співвідношення за-
гального і професійного самоусвідомлення. 
Можна виокремити дві групи дослідників, 
які вважають, що самоусвідомлення педа-
гога формується на ґрунті: 1) загального са-
моусвідомлення (І. Альошина, А. Маркова, 
Є. Рогов); 2) педагогічної свідомості осо-
бистості (Г. Акопов, І. Лернер, Д. Ронзін). 
Ці позиції не є опозиційними, якщо при-
пустити, що професійно-педагогічна само-
свідомість є частиною загальної самосвідо-
мості особистості, яка формується на осно-
ві усвідомлення особистістю специфічних 
особливостей педагогічної діяльності і сво-
го суб’єктивного виявлення в ній.

Ми згодні з В. Юрченком, який трак-
тує «Я-концепцію» майбутнього вчите-
ля як складну динамічну систему уявлень 
студента про себе як особистість і суб’єкта 
навчально-професійної діяльності, яка 
містить взаємопов’язані та взаємозумов-
лені компоненти: 1) «Образ-Я», що роз-
криває неповторність самосприйняття че-
рез фіксацію студентом певної соціально-
рольової позиції й настанов щодо себе; 
2) «Ставлення-Я», що визначається само-
оцінкою професійно-педагогічних здібнос-
тей та особистісних якостей і може спри-
чинювати певні емоційно-ціннісні вияви; 
3) «Вчинок-Я», спрямований на самопіз-
нання і самовдосконалення власного «Я» 
або вияв певної захисної дії у разі зазіхання 
на цінність і цілісність сформованого уяв-
лення про себе [1, 42].

Специфіка професійної Я-концепції по-
лягає у тому, що це комплекс уявлень осо-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 201298

бистості про себе як про професіонала і сис-
тема ставлення до себе як професіонала. За-
галом, структура професійної Я-концепції 
збігається зі структурою Я-концепії осо-
бистості і складається з трьох підструк-
тур: когнітивної, афективної і поведінкової 
(І. Альошина, Л. Мітіна).

На думку В. Козієва, до основних умов, 
що стимулюють розвиток конструктивної 
Я-концепції студента у ВНЗ, належать:

• формування настанови особистості 
на самовиховання, самопізнання та враху-
вання своїх індивідуально-психологічних 
якостей у процесі виконання навчально-
практичних завдань, тобто рефлективність 
студента як суб’єкта діяльності;

• використання групових форм органі-
зації пізнавальної діяльності, рольових за-
вдань, під час виконання яких відбувається 
активне засвоєння необхідних професійних 
еталонів, і рефлексія зворотних зв’язків від 
референтної групи;

• самооцінка і групова оцінка професій-
но значущих якостей, особливо під час пе-
дагогічної практики [7, 8].

Результати емпіричних досліджень 
професійно-педагогічної самосвідомості 
показують, що ефективність викладання 
зумовлюється позитивною Я-концепцією 
вчителя. Р. Бернс зазначає, що значно лег-
ше сприяти позитивній трансформації 
Я-концепції студента, аніж намагатися на 
наступних етапах міняти настанови і стиль 
викладання вчителів [3, 67]. Тому характер 
і напрям особистісного розвитку студен-
тів – майбутніх учителів не менш важливі 
за їхні академічні успіхи.

У наукових дослідженнях наголошу-
ється на надзвичайній силі позитивної 
Я-концепції вчителя, яка здатна викону-
вати мотивувальну роль, орієнтувати на 
творчість у педагогічній діяльності, роз-
вивати саморозуміння, самооцінку і само-
контроль у професійній та повсякденній 
поведінці (І. Андріаді, Р. Бернс, Г. Дуб-
кач, Є. Пєхота, Є. Євстаф’єва, О. Кузь-
міна, А. Маркова, Г. Микитюк, Л. Мітіна, 
О. Солодухова, В. Семіченко, Є. Темрук, 
Л. Хома, В. Юрченко, С. Яремчук). Успі-
хи майбутнього педагога полягають не 
лише в тому, аби бути кращим студентом, 

відмінником. Вони виявляються в ак-
тивному ставленні до власних внутріш-
ніх резервів і до можливостей, які надає 
освітня система ВНЗ.

Отже, для розвитку Я-концепції майбут-
нього вчителя необхідні умови для саморе-
алізації особистості, виявлення його потен-
ційних можливостей, своєрідність педаго-
гічної поведінки і діяльності, надання йому 
допомоги у пізнанні самого себе та своїх 
можливостей.

Р. Бернс вважає, що психологічні тре-
нінги мають подвійний вплив на індивіда 
з неадекватною Я-концепцією – вони до-
помагають йому, по-перше, відчувати себе 
компетентнішим, упевненішим у собі, а 
по-друге, поліпшити свої стосунки з інши-
ми, що не може не позначитися позитивно 
на особистісному розвиткові майбутнього 
вчителя [3, 72].

Нині не існує усталеного трактування 
поняття «тренінг», що зумовлює різні його 
тлумачення і позначення цим терміном різ-
номанітних прийомів, форм, способів і за-
собів, використовуваних і в психологічній 
практиці, і в освітньому процесі.

У сучасній літературі зустрічаються 
різні визначення тренінгів. Наприклад, 
Ю. Ємельянов визначає тренінг як гру-
пу методів розвитку здібностей до на-
вчання та опанування будь-якого склад-
ного виду діяльності [5, 17]. Б. Паригін 
дає визначення тренінгу як методу гру-
пового консультування, активного гру-
пового навчання навичок спілкування 
і, загалом, життя у суспільстві: від про-
фесійно корисних навичок до адаптації 
до нової соціальної ролі з відповідною 
Я-концепцією та самооцінкою учасни-
ка тренінгу. Такі методи активного гру-
пового навчання називають соціально-
психологічними тренінгами [8, 23]. Цей 
науково-практичний напрям розвивав-
ся разом зі становленням різних галузей 
прикладної соціальної психології.

На думку Ю. Ємельянова, соціально-
психологічний тренінг – це лише найме-
нування тих чи інших активних групових 
методів, які не містять вказівки на цільове 
вживання і теоретико-методологічну орі-
єнтацію [5, 36].
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Дещо окремо від згаданих підходів до 
тренінгової роботи можна розглядати по-
гляди Т. Яценко, яка використовує ме-
тод активного соціально-психологічного 
навчання, що є подібним до соціально-
психологічного тренінгу, але має певні 
відмінності. На її думку, cпільною є гу-
маністична орієнтація психокорекційних 
процедур. Різняться вони максимізацією 
спонтанності групової взаємодії за актив-
ного соціально-психологічного навчання 
та орієнтованістю процедур на досліджен-
ня особистісної проблеми суб’єкта спілку-
вання. Через виявлення особистих причин 
складнощів у спілкуванні ми намагаємося 
не тільки розширити самосвідомість педа-
гога, а й вплинути на його настанови, пере-
орієнтувати увагу з власного «Я» на «Я» 
іншої людини [7].

За всієї різноманітності авторських 
підходів до визначення соціально-
психологічного тренінгу, більшість учених 
вважають, що:

1) соціально-психологічний тренінг є 
приватним методом психологічної дії, ре-
левантним чітко окресленому колу локаль-
них психологічних завдань;

2) соціально-психологічний тренінг мак-
симально ефективний у рамках системної 
соціально-психологічної підготовки;

3) цілі соціально-психологічного тренін-
гу суттєво відрізняються від цілей групо-
вої психотерапії (А. Деркач, Ю. Ємельянов, 
С. Мокшанов, Б. Паригін, О. Прутченков, 
Є. Руденський, А. Ситніков, С. Харін).

А. Сухов вважає, що соціально-психо-
логічний тренінг це своєрідний син-
тез рольової гри і групової психотера-
пії. У цьому полягає його специфіка, від-
мінність від решти методів соціально-
психологічної дії [9, 143].

У ситуації соціально-психологічної дії 
багато що залежить від вдалого викорис-
тання тренером різних технологій, від його 
теоретичних знань та потенціалу особис-
тих можливостей і життєвого досвіду.

Однією з найважливіших цілей 
соціально-психологічного тренінгу є роз-
виток Я-концепції його учасників. Йдеться 
не лише про Я-концепцію як особистісне 
утворення, а й про Я-концепцію у додатку 

до конкретної професійної діяльності учас-
ників групи.

Розглянемо проблему ефективності 
соціально-психологічного тренінгу.

А. Сухов, на основі концепції Д. Узнадзе, 
визначає ефект тренінгу як зміну настанов 
учасників групи щодо неефективної пове-
дінки і набуття нового досвіду спілкування 
з людьми [9, 146].

Загальним критерієм продуктивності 
соціально-психологічного тренінгу вважа-
ється успішна реалізація набутих психоло-
гічних особливостей та опанованих техно-
логій, необхідних для повсякденної праці і 
життя (Ю. Ємельянов, А. Деркач).

Дослідники А. Сухов і А. Деркач зазна-
чають, що метою групової терапії є розви-
ток «Я», суб’єктності, вона сприяє найпов-
нішому самовиявленню особистості, сти-
муляції вияву катарсису [9, 152].

Отже, критеріями ефективності со-
ціально-психологічного тренінгу як методу 
розвитку Я-концепції майбутніх учителів 
можна вважати позитивні зміни в емоцій-
ному, когнітивному та поведінковому ком-
понентах Я-концепції. Розглянемо компо-
ненти Я-концепції.

Когнітивний компонент – уявлення май-
бутнього вчителя про себе, про свої здіб-
ності, зовнішність, соціальну значущість 
(образ «Я»).

Емоційний компонент – афектна оцін-
ка образу «Я», яка може мати різну інтен-
сивність, оскільки конкретні риси образу 
«Я» можуть викликати більш-менш силь-
ні емоції, пов’язані з прийняттям або засу-
дженням їх (самоповага, самокритичність, 
себелюбство).

Поведінковий компонент – потенційна 
поведінкова реакція, тобто конкретні дії, 
які можуть бути викликані образом «Я» та 
самооцінкою (прагнення бути зрозумілим, 
завоювати симпатії, повагу, підвищити ста-
тус або бажання залишитися непоміченим, 
ухилитися від оцінювання і критики, при-
ховати свої недоліки, не брати на себе від-
повідальність) [4, 308].

Ефективність соціально-психологічного 
тренінгу ми пов’язуємо з високим рів-
нем розвитку розглянутих компонентів 
Я-концепції (рис. 1).
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Рис. 1. Критерії ефективності соціально-психологічного тренінгу як методу розвит-
ку Я-концепції майбутніх учителів

Отже, критеріями ефективності со-
ціально-психологічного тренінгу як мето-
ду розвитку Я-концепції майбутніх учите-
лів є чітке й адекватне уявлення про себе, 
відчуття цінності свого «Я», наявність 

умінь саморегуляції і прагнення до само-
розвитку.

Актуальним напрямом вважаємо до-
слідження методів діагностики динаміки 
Я-концепції майбутніх учителів.

Когнітивний компонент:
– адекватний образ – 

«Я»;
– ясність знань і уяв-

лень про себе;
– усвідомлення соці-

ально-рольової позиції 
майбутнього вчителя

Емоційний компонент:
– адекватна самооцінка;
– адекватна самооцінка 

професійно-педагогічних 
здібностей;

– емоційне прийняття 
знань і уявлень про себе

Поведінковий компонент:
– конструктивні тен-

денції поведінки у взаємо-
дії зі світом і з собою;

– прагнення до  осо-
бистістної та професійної 
самореалізації;

– володіння навичками 
самоконтролю

Високий рівень розвитку Я-концепції особистості майбутнього вчителя
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ЗАруБІЖний досвІд

УДК 378 (1-87)

олена сЛюсАренко

вІковА сПеЦиФІкА 
тоП-унІверситетІв 
крАїн
ІЗ Передовим 
унІверситетсЬким 
ПотенЦІАЛом

Досліджено вікові характерис-
тики топ-закладів за рейтингами 
«Шанхайський» і «Таймс» країн із 
передовим університетським по-

тенціалом (США, Велика Британія, 
Німеччина, Японія, Канада, Австра-

лія, Швейцарія, Франція, Швеція, 
Нідерланди) та країн, що інтен-

сивно розвивають такий потенціал 
(Австрія, Китай). Підтверджено 
існування двох тенденцій, що кон-

курують і взаємодоповнюються 
щодо провідної ролі досвідчених топ-

закладів (домінувальна тенденція) 
та складання їм суттєвої конкурен-

ції з боку молодих закладів світо-
вого класу (субдомінувальна тен-

денція). Також виявлено посилення 
тенденції профілювання передових 

закладів поряд із подальшим актив-
ним створенням класичних топ-

університетів. Визначений раніше 
віковий розподіл закладів світового 

класу за регіонами підтверджено на 
розглянутих прикладах 

згаданих країн.

Ключові слова: топ-університети, 
віковий розподіл, конкуренція досвідче-
них і молодих університетів, профіліза-
ція топ-закладів.

попередній статті [3] дослі-
джено вікові характеристики 
історичного зародження та 
регіонального розподілу за-
кладів вищої освіти (далі – 
університети, заклади) сві-
тового класу за провідними 

міжнародними рейтингами цих закладів 
«Таймс» і «Шанхайський» [6; 8]. Отримані 
дані підтверджують гіпотезу про існуван-
ня двох тенденцій, що конкурують. Перша 
(домінувальна) тенденція пов’язана з кон-
курентними перевагами досвідчених (із со-
лідним стажем) університетів, друга (суб-
домінувальна) – зі швидким прогресом 
університетської освіти нового й найнові-
шого часу [3]. У цій статті раніше з’ясовані 
автором вікові діахронні та просторові (ре-
гіональні) характеристики розподілу висо-
корейтингових університетів [3] підтвер-
джуються на прикладах окремих країн – 
провідних представників певних регіонів. 
Окрім того, виявлено, що з-поміж молодих 
топ-закладів значну частку становлять 
профільні (галузеві) заклади, які історич-
но з’явилися значно пізніше від звичайних 
(класичних) університетів.

Добірку країн для розгляду становили ті 
з них, які посідають перші десять місць за 
розвитком університетського потенціалу 
в інтерпретації рейтингу «Шанхайський» 
(500 закладів 42-х країн загалом) за 2011 р. 
[6]. Це (у послідовності країн за цим рей-

у

© слюсаренко о., 2012
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тингом) – США (151 заклад), Велика Бри-
танія (37), Німеччина (39), Японія (23), Ка-
нада (22), Австралія (19), Швейцарія (7), 
Франція (21), Швеція (11) і Нідерланди 
(13). Згадані країни представляють чотири 
континенти – Північну Америку (дві краї-
ни, 173 заклади, 34,6 % з 500 топ-закладів), 
Європу (шість країн, 128 закладів, 25,6 %), 
Азію (одна країна, 23 заклади, 4,6 %), Океа-
нію (одна країна, 19 закладів, 3,8 %) – разом 
343 топ-заклади, 68,6 % їхньої кількості.

Згадані країни, за невеликим винят-
ком, становлять аналогічний перелік їх за 
рейтингом «Таймс» (402 заклади 38 країн 
без виокремлення Гонконгу і Тайваню) за 
2011 р. [8]. У цьому разі розподіл закладів 
за країнами подібний, але дещо відмінний, 
а саме: США (113 закладів), Велика Бри-
танія (52), Німеччина (22), Японія (16), 
Канада (18), Австралія (21), Швейцарія 
(7), Франція (8), Швеція (10) і Нідерлан-
ди (13). За топ-закладами представництво 
континентів таке: Північна Америка – 131 
заклад, 32,6 %; Європа – 112 закладів, 
27,9 %; Азія – 16 закладів, 4,0 %; Океанія – 
21 заклад, 5,2 %, – разом 280 топ-закладів, 
69,7 % їхньої кількості.

В обох випадках домінує Північна Амери-
ка, субдомінує Європа – на них разом припа-
дає 301 (60,2 %) із 500 закладів за рейтингом 
«Шанхайський» і 243 (60,4 %) із 402 закладів 
за рейтингом «Таймс». Додатково проаналі-
зовано віковий розподіл топ-університетів 
Австрії (7 закладів за рейтингом «Шанхай-
ський» і 5 – за рейтингом «Таймс»). Адже в 
цій країні за першим із рейтингів три заклади 
(43 %) утворено у 2004 р., що становить по-
ловину з шести топ-закладів (1,2 % з 500), за-
снованих у ХХІ столітті [6]. Окрім того, про-
аналізовано провідний університетський по-
тенціал Китаю, що стрімко прогресує (разом 
із Тайванем і без нього) і являє другу (після 
США) економіку світу.

Дані про вікові параметри університетів 
за обома згаданими рейтингами, як і в по-
передніх роботах [2; 3], для порівняльного 
аналізу бралися такими, якими вони наве-
дені в матеріалах рейтингу «Шанхайський» 
за 2011 р. [6] з окремими уточненнями 
[2; 3]. Окрім того, порівняно з поперед-
німи публікаціями, в цій статті додатково 

враховано вік профільного Медичного уні-
верситету Південної Кароліни (США) за 
рейтингом «Шанхайський».

У таблиці 1 подано результати кореля-
ційного аналізу (на основі обчислення кое-
фіцієнту кореляції рангів Спірмена [1; 4; 5]) 
зв’язку рейтингового місця топ-закладу та 
його віку для перших 10 країн за рейтинга-
ми «Шанхайський» і «Таймс» 2011 р.

З таблиці 1 видно, що з 20 зазначених 
кореляційних випадків згадана кореляція 
є достовірною у 15 (75 %) з них, причому 
у 8 (40 %) випадках – сильною (коефі-
цієнт кореляції перевищує значення 0,6 
[5, 308]). Водночас, достовірна кореляція 
відсутня в разі невеликої кількості закла-
дів (Швейцарія – по 7 закладів для обох 
рейтингів, та Франція – 7 закладів для 
рейтингу «Таймс»), а також для рейтингу 
«Таймс» для Німеччини і Японії (зі зна-
чно меншою кількістю топ-закладів, аніж 
за рейтингом «Шанхайський»).

У таблиці 2 наведено результати обчис-
лення коефіцієнта кореляції рангів Спір-
мена для країн, які не є світовими лідерами, 
з огляду на фактичну наявність найвищого 
університетського потенціалу, проте актив-
но модернізують вищу школу і досягають 
суттєвих результатів у цьому.

З таблиці 2 легко побачити, що достовір-
на (причому сильна) кореляція топ-позиції 
вищого закладу освіти та його віку виявля-
ється лише для закладів Тайваню. Відсут-
ність вірогідної кореляції (або її слабкість) 
у певних випадках можна частково по-
яснити інтенсивністю появи топ-закладів 
упродовж відносно невеликого (порівняно 
з середнім віком закладів світового класу 
загалом, окремого регіону особливо, певної 
країни зокрема) періоду. Це дає підстави 
запропонувати ще одну характеристику 
розвитку найвищого університетського 
потенціалу – щільність створення топ-
закладів за середньою кількістю років між 
заснуванням закладів світового класу, як це 
зазначено в таблиці 3.

У таблиці 3 наведено вікові характе-
ристики високорейтингових університетів 
10 згаданих передових країн.
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Таблиця 1
Кореляція рейтингової позиції та віку топ-університетів

для країн із передовим університетським потенціалом
за рейтингами «Шанхайський» і «Таймс», 2011 р.

№ Країна

Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена за рейтингами
(кількість країн із доступними віковими даними,

критичне значення коефіцієнта кореляції) 

«Шанхайський» «Таймс»

1 2 3 4

1 США 0,23 (151 заклад) 0,29 (113 закладів)

2 Велика Британія 0,42 (37 закладів) 0,30 (51 заклад)

3 Німеччина 0,43 (39 закладів) 0,28 (22 заклади, Ккр = 0,36)

4 Японія 0,63 (23 заклади) 0,02 (15 закладів, Ккр = 0,44)

5 Канада 0,43 (22 заклади) 0,44 (18 закладів)

6 Австралія 0,63 (19 закладів) 0,61 (20 закладів)

7 Швейцарія - 0,57 (7 закладів, Ккр = 0,71) - 0,64 (7 закладів, Ккр = 0,71)

8 Франція 0,65 (21 заклад) 0,07 (7 закладів, Ккр = 0,71)

9 Швеція 0,83 (11 закладів) 0,81 (10 закладів)

10 Нідерланди 0,74 (13 закладів) 0,68 (13 закладів)

Примітка: У випадках, коли критичне значення коефіцієнта кореляції Ккр менше за об-
числену величину коефіцієнта, що засвідчує вірогідність кореляції, воно не наводиться 
[5, 317].

Таблиця 2
Кореляція рейтингової позиції та віку топ-університетів

для Австрії та Китаю (з Тайванем і без нього) 
за рейтингами «Шанхайський» і «Таймс», 2011 р.

№ Країна

Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена за рейтингами
(кількість країн із доступними віковими даними,

критичне значення коефіцієнта кореляції)

«Шанхайський» «Таймс»

1 2 3 4

1 Австрія 0,32 (7 закладів, Ккр = 0,71) 0,80 (5 закладів, Ккр = 0,90)

2 Китай (із Гонконгом і Тайванем) 0,07 (33 заклади, Ккр = 0,29) - 0,02 (24 заклади, Ккр = 0,34)

3 Китай
(із Гонконгом, без Тайваню) - 0,05 (26 закладів, Ккр = 0,33) - 0,39 (16 закладів, Ккр = 0,43)

4 Тайвань 0,81 (7 закладів) 0,67 (8 закладів)

Примітка: У випадках, коли критичне значення коефіцієнта кореляції Ккр менше за об-
числену величину коефіцієнта, що засвідчує вірогідність кореляції, воно не наводиться 
[5, 317].
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Таблиця 3
Вікові характеристики високорейтингових університетів за рейтингами 

«Шанхайський» і «Таймс» країн з передовим університетським потенціалом, 2011 р.

Рейтинг

Кількість 
закладів 

(з 
доступ-

ними 
віковими 
даними)

Вікові характеристики

З усієї сукупності закладів
за відповідним рейтингом

З 30 перших закладів 
за відповідним рейтингом

Серед-
ній вік

Най-
більший 

вік

Най-
менший 

вік

Вік
1-го за 

рей-
тингом 

закладу

Щільність 
створення 

топ-
закладів

Серед-
ній вік

Найбіль-
ший вік

Наймен-
ший вік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. США
Шанхайський 151 (151) 139 375 35 375 2,3 178 375 92
Таймс 113 (113) 149 375 40 120 3,0 177 375 92

2. Велика Британія
Шанхайський 37 (37) 194 915 25 915 24,7 502 915 104
Таймс 52 (51) 170 915 19 915 17,9 502 915 104

3. Німеччина
Шанхайський 39 (39) 275 625 8 143 16,2 – – –
Таймс 22 (22) 243 625 42 539 27,8 – – –

4. Японія
Шанхайський 23 (23) 92 153 20 134 6,0 124 134 114
Таймс 16 (15) 111 153 62 134 6,5 134 134 134

5. Канада
Шанхайський 22 (22) 111 193 43 184 7,1 184 184 184
Таймс 18 (18) 115 193 47 184 8,6 159 190 103

6. Австралія
Шанхайський 19 (19) 77 161 23 158 7,7 – – –
Таймс 21 (20) 80 162 20 158 7,5 – – –

7. Швейцарія
Шанхайський 7 (7) 350 551 156 156 65,8 156 156 156
Таймс 7 (7) 350 551 156 156 65,8 156 156 156

8. Франція
Шанхайський 21 (21) 434 861 20 861 42,1 – – –
Таймс 8 (7) 385 861 24 217 139,5 – – –

9. Швеція
Шанхайський 11 (11) 175 534 34 201 50,0 – – –
Таймс 10 (10) 182 534 34 201 55,6 – – –

10. Нідерланди
Шанхайський 13 (13) 183 436 37 375 33,3 – – –
Таймс 13 (13) 183 436 37 375 33,3 – – –

Середнє за 10 країнами
Шанхайський 203 480 40 350 25,5 229 353 130
Таймс 197 481 48 300 36,5 226 354 118

Середнє
за двома рейтингами 200 480 44 325 31,0 227 353 124

Відсоток відмінності 
між рейтингами 3,1 0,0 -16,6 -16,8 -30,1 1,4 -0,3 10,4

Відсоток відмінності між першими 30 і 500 (Шанхайський) та 402 (Таймс) закладами
Шанхайський 12,7 - 26,6 224,2

Таймс 14,6 - 26,3 144,9
Середнє

за двома рейтингами 13,7 - 26,4 180,9
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Таблиця 3 демонструє, що у віковому роз-
поділі топ-закладів країн із провідним уні-
верситетським потенціалом виявляються 
аналогічні закономірності, що й у розподілі 
високорейтингових закладів регіонів зага-
лом. Найстаріші заклади світового класу – 
у країнах Європи (Франція, Швейцарія, 
Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, 
Швеція – середній вік від 170 до 434 років). 
Молодші заклади світового класу – у краї-
нах Північної Америки (США, Канада – від 
111 до 149 років). Ще молодші топ-заклади 
азійської країни Японії (92 і 111 років) та 
наймолодші – Австралії (77 і 80 років), що 
є представником Океанії.

Таблиця 3 також ілюструє той факт, що 
лише п’ять із десяти розглядуваних країн 
світу представлені своїми топ-закладами в 
переліку 30 перших закладів за рейтингами 
«Шанхайський» (США – 22 заклади, Вели-
ка Британія – 4, Японія – 2, Швейцарія – 1, 
Канада – 1) і «Таймс» (США – 21 заклад, 
Велика Британія – 4, Швейцарія – 1, Ка-
нада – 3, Японія – 1). Немає в зазначеному 
переліку представників Німеччини, Австра-
лії, Франції, Швеції, Нідерландів. Хоча єв-
ропейські топ-заклади одні з найстаріших, 
їх представництво у топ-тридцятці відносно 
скромне – 5 (17 %). Це зайвий раз свідчить 
про те, що вік є важливою, але не достатньою 
умовою досягнення найвищого університет-
ського класу і що існує оптимальний віковий 
період імовірно найбільших рейтингових до-
сягнень топ-закладів.

Якщо звернутися до усереднених даних 
за десятьма країнами, наведених у таблиці 
3, то видно, що відмінність між двома рей-
тингами максимально становить 30 % для 
щільності створення топ-закладів і не пере-
вищує 17 % для інших семи показників. Це 
означає, що за таких умов можна здійснити 
подальше усереднення за двома рейтинга-
ми й отримати нові дані для характеристи-
ки закладів світового класу.

Усереднені параметри топ-закладу (та-
блиця 3) ось які: вік – 200 років, найбільший 
вік – 480 років, найменший вік – 44 роки, вік 
першого за рейтингом закладу – 325 років, 
щільність утворення топ-закладів – 31 рік. 
Для 30 перших закладів ці показники такі: 
вік – 227, найбільший вік – 353 роки, най-

менший – 124 роки. Тобто, для високоеліт-
ної (з 30 закладів) групи вікові характерис-
тики зміщуються: загальний середній вік у 
бік збільшення (на 14 %), найбільший серед-
ній вік у бік зменшення (на 26 %), наймен-
ший середній вік збільшується в 1,8 раза.

Це важливо для реального проектування, 
заснування і розвитку найвищого універси-
тетського потенціалу. Адже таблиця 3 за-
свідчує, що найвищі рейтингові позиції не 
обіймають ані країни з найстарішими, ані з 
наймолодшими університетами. Підтвер-
дження цьому – найбільший середній вік 
топ-закладів Франції (за рейтингом «Шан-
хайський» 434 роки, за рейтингом «Таймс» 
385 років) та найменший – Австралії (від-
повідно 77 і 80 років). Тобто, можна гово-
рити про певний оптимальний вік високо-
рейтингових закладів, а також характерний 
вік їхнього становлення та високопродук-
тивного життя, що відбиває природну ін-
ституційну «зміну поколінь» й ефектив-
ність гармонійного поєднання досвідчено-
сті та інноваційності в університетському 
середо вищі. Прикладом такої оптималь-
ності можуть слугувати заклади США (се-
редній вік за двома рейтингами відповідно 
139 і 149 років) і Великої Британії (194 і 
170 років). У взаємодії двох тенденцій до-
свідчені заклади мають безперервно модер-
нізуватися (запобігати консерватизмові), а 
новоутворені – швидко набирати «обертів» 
за принципом «рік за два».

Інакше кажучи, у періодах понад 50–100 
років розрив у потенціалі між «повільни-
ми» старими і «швидкими» новими закла-
дами із очевидних причин суттєво скоро-
чується. В епоху прискореного суспільного 
розвитку топ-університети як основні ру-
шії прогресу можуть за мірками тисячоліт-
тя створюватися майже одночасно (напри-
клад, кожен десятий із них виник у період 
1960–1969 рр., або в 1 % тисячолітнього 
періоду [3]). Але після групового «сприн-
тового» старту, що дає змогу набути загаль-
ного високорейтингового статусу, новона-
роджена університетська когорта згодом 
у конкурентному змаганні на історичній 
«стаєрській» дистанції («марафоні» [7]) 
поступово, зазнаючи перевірки часом, роз-
поділяється за різними рейтинговими по-
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зиціями. Наприклад, з іще меншої групи 
закладів-новачків 1962–1969 рр. у 2011 р. 
за рейтингом «Шанхайський» Університет 
Каліфорнії в Ірвайні (США, 1965 р.) увій-
шов до переліку 50 найкращих закладів 
світу, а Університет Мериленда в Балтімо-
рі (США, 1963 р.) – лише до 500 перших 
(розбіжність досягнень майже десятикрат-
на). Аналогічно, за рейтингом «Таймс» 
згаданий Університет Каліфорнії в Ірвайні 
у 2011 р. посів 86 місце, а Стародомініон-
ський Університет (США, 1962 р.) опинив-
ся на останніх 351–400 позиціях.

І навпаки, різні історичні старти й од-
накові нинішні лідерські позиції (Гарвард-
ський університет (1636 р.) і Каліфорній-
ський інститут технології (1891 р.)) свід-
чать про необхідність урахування темпу 
стійкого розвитку топ-закладу, який (темп) 

може бути дуже високим, але не безмеж-
ним. Наприклад, у групі 30 перших топ-
закладів їхній вік за обома рейтингами від-
різняється не більш, як удесятеро (крайні 
915 і 92 рр.). У межах 500 закладів за рей-
тингом «Шанхайський» ця різниця стано-
вить уже 150 разів (1049 і 7 рр.), а в групі з 
402 закладів за рейтингом «Таймс» – понад 
70 разів (923 і 13 рр.).

Сформульовані висновки, що ґрунту-
ються на аналізі групи топ-закладів десяти 
країн із провідним університетським по-
тенціалом, аналогічні отриманим під час 
розгляду загальної кількості високорей-
тингових закладів за згаданими рейтинга-
ми [2; 3].

У таблиці 4 наведено вікові характерис-
тики високорейтингових університетів Ав-
стрії та Китаю.

Таблиця 4
Вікові характеристики високорейтингових університетів Австрії та Китаю 

(з Тайванем і без Тайваню) за рейтингами «Шанхайський» і «Таймс», 2011 р.

Рейтинг

Кількість 
закладів (з 
доступними 

віковими 
даними)

Вікові характеристики

З усієї сукупності закладів
за відповідним рейтингом

З 30 перших закладів 
за відповідним рейтингом

Середній 
вік

Найбіль-
ший вік

Наймен-
ший вік

Вік
1-го за 

рейтингом 
закладу

Щільність 
створення 

топ-
закладів

Середній 
вік

Найбіль-
ший вік

Наймен-
ший вік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Австрія

Шанхайський 7 (7) 233 646 7 646 106,5 – – –

Таймс 5 (5) 329 646 36 646 76,0 – – –

2. Китай (з Гонконгом і Тайванем)

Шанхайський 35 (33) 83 118 23 83 3,0 – – –

Таймс 24 (24) 76 118 22 100 4,2 – – –

3. Китай (з Гонконгом, без Тайваню)

Шанхайський 28 (26) 89 118 23 48 3,8 – – –

Таймс 16 (16) 83 118 23 100 6,3 – – –

4. Тайвань

Шанхайський 7 (7) 61 100 24 83 12,7 – – –

Таймс 8 (8) 61 100 22 83 11,1 – – –

Хоча топ-заклади Тайваню створені лише 
у ХХ ст., середній часовий інтервал між їх-
ньою появою становить за обома рейтингами 
понад 10 років. Натомість для аналогічних 
закладів Китаю (без Тайваню), утворених і 
у ХІХ, і у ХХ століттях, ця щільність удвічі-
тричі більша (з відповідно меншою кількістю 

років). Це може бути однією з причин спо-
творення рейтингово-вікової кореляції за-
кладів Китаю (без Тайваню) за середнього їх-
нього віку 89 років і наявності кореляції для 
топ-закладів Тайваню, незважаючи на їхній 
значно менший середній вік – 61 рік. Відтак, 
зменшувати і взагалі усувати згадану кореля-
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цію можуть і нерівномірний розвиток (галь-
мування одних і прискорення інших) закла-
дів у доволі великому історичному проміжку 
часу, і дуже висока щільність їх створення 
(особливо, якщо стартові умови діяльності і 
подальший темп прогресу суттєво відрізня-
ються), що не дає змоги проявитися розгля-
дуваній рейтингово-віковій закономірності 
для інституцій близького віку.

Щодо Австрії, то з її дуже малою щіль-
ністю створення закладів для рейтингу 
«Таймс» (76 років) розглядувана кореляція 
з коефіцієнтом 0,80, незважаючи на малу 
кількість топ-закладів (5), наближається 
до вірогідної.

Аналіз вікових закономірностей топ-
закладів виявляє ще одну тенденцію, а 
саме: виникнення й поширення, починаю-
чи з Х�ІІІ століття, так званих профільних 
(галузевих) закладів. Спочатку технічних, 
потім технологічних, природничо-
наукових, медичних, науково-медичних, 
економічних, аграрних тощо. Профільність 
сприяє високій концентрації наявного 
ресурсу в певних галузях діяльності, а 
відтак, відносно швидкому досягненню 
значних результатів за обмежених 
ресурсів. Характерний приклад – перше 
місце за рейтингом «Таймс» 120-річного 
Каліфорнійського інституту технології. Цей 
інститут за кількістю студентів на порядок 
поступається класичному Гарвардському 
університету, кількість студентів якого (21 
тис.) є середньою.

Хоча за рейтингом «Шанхайський» 
середній вік 76 профільних топ-закладів із 
493 (із 500 найкращих), щодо яких доступні 
вікові дані, становить 103 роки, 59 з 400 
перших – 105 років, а за рейтингом «Таймс» 
для 54 профільних високорейтингових 
закладів з-поміж 395 перших – 117 років, 
їхня присутність серед 30 найкращих 
закладів, незважаючи на невеликий вік, 
помітна – 13,3 – 16,7 %. І навпаки, з-поміж 
молодих (віком до 50 років) топ-закладів, 
фіксується підвищена частка профільних: 
30,4 % (для групи 1–500 закладів, серед усіх 
493 закладів із доступними віковими даними 
профільні становлять 15,4 %) та 32,7 % (для 
перших 400 закладів, серед усіх них – 14,8 %) 
за рейтингом «Шанхайський» і 21,3 % 

за рейтингом «Таймс» (загалом 13,7 %). 
Причому, з вищенаведених 10 провідних 
країн не мають молодих топ-закладів за 
рейтингом «Таймс» Японія і Швейцарія; за 
рейтингом «Шанхайський» для групи 1–400 
закладів – Японія і Швейцарія, для групи 
1–500 – Швейцарія. Щодо профільних 
закладів світового класу, то їх, відповідно, у 
тій самій послідовності не мають – Канада; 
Канада і Австралія; Канада. Тобто, в будь-
якому разі Швейцарія не має з-поміж топ-
закладів молодих, а Канада – профільних. 
Водночас, молоді та профільні заклади є в 
Австрії та Китаї. Отже, останні дві згадані 
країни, як і переважна більшість країн із 
фактично передовим університетським 
потенціалом, для його розвитку 
використовують стратегію створення 
молодих і профільних закладів. А середній 
вік молодих топ-закладів виявляється 
не таким і малим: загалом за рейтингом 
«Шанхайський» – 37 років (39 років для 
перших 400 закладів), за рейтингом «Таймс» 
– 39 років. Але цього віку недостатньо, 
аби увійти до 30 найкращих закладів світу, 
наймолодшому з яких за обома рейтингами 
92 роки (Університет Каліфорнії в Лос-
Анджелесі).

На підставі здійсненого аналізу можна 
зробити такі важливі висновки.

По-перше, у передових країнах із розви-
неним університетським потенціалом під-
тверджується існування в середовищі вищої 
освіти світового класу двох тенденцій, що 
конкурують і водночас взаємодоповнюють-
ся: згідно з першою (домінувальною), най-
вищі рейтингові місця посідають досвідчені 
вищі навчальні заклади, яким понад 100 ро-
ків; відповідно до другої (субдомінуваль-
ної), серйозну конкуренцію топ-закладам зі 
стажем складають молоді заклади, яким до 
50 років (у середньому близько 40 років).

По-друге, виникнення нових топ-закладів 
зумовлене прискоренням суспільного роз-
витку у глобальному й регіональному масш-
табах і, насамперед, пов’язане з революцій-
ними відкриттями людства. Понад половину 
цих закладів за обома рейтингами утворено 
в період 1962–1969 років.

По-третє, найкращий університетський 
потенціал у регіональному аспекті досяга-
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ється і розвивається нерівномірно, згідно 
з континентальним і державним поступом 
цивілізаційного прогресу.

По-четверте, суспільний прогрес зумо-
вив, починаючи з X�ІІІ ст., появу нової 
тенденції конкуренції та взаємодоповнен-
ня в розвитку найвищого університетсько-
го потенціалу, а саме: поряд із подальшим 
активним створенням класичних топ-
університетів масовою появою профільних 
(галузевих) топ-закладів, питома вага яких 
зростає з-поміж новоутворених закладів 
світового класу. Частка профільних закла-
дів серед 30 найкращих у світі за рейтингом 
«Шанхайський» становить 13 %, за рейтин-
гом «Таймс» – 17 %.

По-п’яте, країни для подальшого роз-
витку університетського потенціалу сві-
тового класу використовують стратегію 
заснування і нових потужних університе-
тів, і профільних топ-закладів із великою 
концентрацією ресурсів у певних галузях 
їхньої діяльності.

По-шосте, за згаданих умов оптималь-

ною стратегією посилення вітчизняного 
університетського потенціалу на почат-
ковому етапі входження України до клу-
бу країн із високорейтинговими закла-
дами вищої освіти слід визнати всебічну 
підтримку двох провідних досвідчених 
національних закладів: класичного і про-
фільного університетів (які не потребу-
ють надто великих стартових прискорень 
і відповідних капіталовкладень) – Київ-
ського національного університету імені 
Тараса Шевченка (утвореного 1834 р.) і 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний ін-
ститут» (заснованого 1898 р.), та зосеред-
ження ресурсів на їхньому подальшому 
розвиткові.

Автор висловлює подяку доктору педа-
гогічних наук, академіку НАПН України, 
науковому консультанту В. Луговому і 
доктору педагогічних наук, доценту Ж. Та-
лановій за обговорення концепції циклу 
статей щодо вікових характеристик топ-
університетів світу.
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оки відновленої незалежнос-
ті для всієї України відзна-
чені численними і не зовсім 
вдалими спробами здійснити 
суспільно-економічні транс-
формації, які у сфері освіти 

спрямовувалися, насамперед, на відновлен-
ня її національного характеру і ліквідацію 
негативних успадкувань, отриманих від ра-
дянського періоду. Домінували політико-
економічні підходи, що зумовило цілкови-
ту зміну змісту і спрямування всього блоку 
історичних предметів і дисциплін, створен-
ня сектору соціологічної освіти, розширен-
ня і модернізацію викладання права, еко-
номіки, менеджменту, бізнесу ([1; 2; 7] та 
ін.). Проте прогрес у гуманітарних науках 
не супроводжувався аналогічним посту-
пом у природознавчо-математичних, які – 
не без підстав – уважалися «науками світо-
вого рівня», що не потребували додаткової 
підтримки і постійного удосконалення. У 
цій статті головну увагу звернемо на те, які 
негативні наслідки мала загальна переко-
наність у тому, що з точними науками у нас 
усе гаразд, тому для модернізації системи 
освіти достатньо акцентувати поширення 
українознавства та інших гуманітарних 
дисциплін.

Перехід на лідерські позиції історії, со-
ціології, багатьох економічних дисциплін 
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за рахунок неуваги до точних наук у сис-
темі середньої і вищої освіти мали б мен-
ші негативні наслідки, якби не зникнення 
тотального державного контролю змісту 
і спрямування матеріалів ЗМІ, не форму-
вання доволі вільного простору для про-
никнення на пострадянські терени західних 
учень (Свідки Єгови, саєнтологи, мормони, 
псевдопротестанти) та східних культів – 
Церква об’єднання (Муна), кришнаїти, Аум 
Сінрике тощо. Українські та російські при-
хильники збагачення за рахунок створення 
нової релігії чи тоталітарного вчення ско-
ристалися сприятливими умовами і роз-
почали збирати адептів під гаслами Білого 
Братства (від нього дуже потерпіла Україна 
[5, 588–594]), Церкви останньої заповіді, 
Богородницького центру тощо.

Росіянин Д. Любомиров дослідив ці яви-
ща і виявив, що найпримітивніші культи зі 
значними фінансовими ресурсами концен-
трували свій вплив на підлітках і молоді. 
Він акцентує факт відступу сучасних наук 
і тріумф релігії та позарелігійних куль-
тів в уявленнях студентів ВНЗ Росії: «Не 
може не викликати нашого дуже серйозно-
го занепокоєння виявлений у дослідженні 
факт недовіри більшості опитаних (65 %) 
до традиційної науки як головного джере-
ла інформації для людини про себе і світ, 
на основі якого й відбувається основний 
світоглядний вибір. Нетрадиційній на-
уці (астрології, хіромантії, парапсихології 
тощо) довіряють 70 % респондентів. Отже, 
перебуваючи у властивому цьому вікові 
(17–18 років) стані пошуку світоглядних 
основ, молоді люди не мають достатніх 
знань для усвідомленого вибору, що робить 
їх значною мірою вразливими для впливу 
різноманітних релігійних рухів і сект не-
традиційного спрямування» [9, 89–90]. На 
нашу думку, слід звернути особливу ува-
гу на ці дані, адже українські ЗМІ нічим 
суттєвим не відрізняються від російських 
у своїй зневазі до точних наук і намаган-
ні пропагувати екстрасенсів та усіх інших 
шарлатанів.

Наведемо також промовисте узагальнен-
ня результатів кампаній з гуманізації осві-

ти й гуманітаризації навчально-виховного 
процесу в Росії: «Конкретний зміст «гума-
нізації» полягає у повороті до учня, але цей 
поворот надто часто доведений до абсурду. 
Гуманізація освіти відбувається через ви-
вчення мов, розширення курсів історії, лі-
тератури, філософії, права. При цьому змен-
шується кількість годин на вивчення фізи-
ки, математики, астрономії, хімії. Конкретне 
втілення «гуманітаризації» редуковано до 
чергової зміни співвідношення між предме-
тами. Як і раніше траплялось у нашій краї-
ні, реформування системи освіти йде згори. 
У старших класах спеціалізованих шкіл – 
гуманітарних або управлінських – і зовсім 
вилучають «важкі» предмети. Нині згори 
насаджується «індивідуалізація» навчання, 
у рамках якого кожний школяр, залежно від 
своїх настроїв або психофізіологічних по-
треб, може «обирати» сам собі предмети; «на 
вибір» може складати й іспити. Нам і справ-
ді потрібно відповідно до вимог часу пере-
йти від виховання виконавців чужих рішень 
до виховання самостійних, ініціативних і 
відповідальних членів суспільства. Але не 
можна ж іти слідом за будь-якими забаган-
ками дитини, треба шукати якийсь педаго-
гічно обміркований компроміс» [3, 79].

Стурбовані такими фактами провідні на-
уковці і педагоги Росії звернулися до керів-
ників держави і запропонували заходи для 
подолання найгірших наслідків надмірної 
гуманізації та деідеологізації вищої освіти. 
Вони наголосили, що після ліквідації май-
же всього комплексу ідеологізованих наук у 
ВНЗ утворився значний вакуум, адже були 
відсутніми ті дисципліни, які формували 
світогляд і широке бачення різноманітної 
людської діяльності. Відтак, було вирішено 
розробити і використати нову дисципліну, 
яка могла б у якомога більшому обсязі ви-
конати одразу кілька завдань:

• дати молоді загальні уявлення про стан, 
головні досягнення і перспективи розвитку 
природничих наук;

• сформувати сучасні уявлення про сус-
пільну роль природничо-наукових знань, 
про їхнє світоглядне значення і про важ-
ливість використання їх під час ухвалення 
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різноманітних рішень, які стосуються інди-
відуальної і колективної діяльності;

• слугувати студентам інформаційним 
засобом для появи критичного мислення 
і спроможності об’єктивного оцінювання 
окультизму, езотеричних, релігійних та 
інших опозиційних до наук знань, учень і 
ритуалів.

З чималої множини можливих назв нової 
і виразно філософської дисципліни росіяни 
обрали варіант «Концепції сучасного при-
родознавства (КСП)». Вони зважали на те, 
що включення у назву терміну «концепції», 
який походить від латинського conceptio 
(сприйняття) і використовується у зна-
ченні «система поглядів», «спосіб розумін-
ня», «провідні ідеї» тощо, підкреслюватиме 
ту обставину, що нова дисципліна матиме 
знач не філософське наповнення, адже на-
магатиметься сформувати інтегральне 
уявлення студентів про «сучасне природо-
знавство». Ядро змісту КСП – «… сфор-
мована до теперішнього часу система ідей 

і принципів дослідження явищ природи й 
питання використання результатів цих до-
сліджень у практичній повсякденній діяль-
ності людей» [6, 12].

Ухвалене росіянами у середині 1990-х 
рішення проголошувало «Концепції су-
часного природознавства» важливим еле-
ментом фундаментальної і загальнопро-
фесійної підготовки бакалаврів усіх про-
філів навчання, насамперед гуманітарних, 
педагогічних, соціально-економічних та 
інших. Не пощастило надати для неї бага-
то навчального часу і викладати впродовж 
3–4 семестрів. Міністерство освіти і науки 
Росії у рамках так званого «федерального 
компонента навчання» (обов’язкового для 
всієї території РФ) визначало на «Кон-
цепції сучасного природознавства» лише 
68 годин з поділом порівну між лекціями 
і семінарами. Оминаючи аналіз періоду 
дискусій і вибору найдоцільнішого змісту 
курсу, наведемо заключний і порівняно до-
сконалий «міністерський варіант»:

Таблиця 1
Рекомендоване погодинне планування курсу 

«Концепції сучасного природознавства» [4, 350]

№ Назва теми Лекції Семінари Самостійна робота

1 Природничо-наукова і гуманітарна культури 2 2 4

2 Природознавство і математика 2 2 4

3 Наукові революції в концептуальних основах фізики 6 6 12

4 Космологічні концепції 4 4 8

5 Хімічні концепції 2 2 4

6 Концептуальний зміст наук про Землю 4 4 8

7 Біологічні концепції 6 6 12

8 Антропологічні концепції 3 3 6

9 Людина у Всесвіті (інтегральні концепції) 3 3 6

10 Панорама природознавства (огляд) 2 2 4

РАЗОМ 34 34 68

На практиці ж у Росії існують десятки 
варіантів не тільки підручників, а й програм 
цього предмету, адже ВНЗ мають високий 

рівень автономії і можуть пристосовувати 
зміст «Концепцій сучасного природознав-
ства» до специфічних потреб свого студент-
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ського контингенту і форми навчання. Це 
нормальне явище у сучасній країні, що має 
сотні державних і приватних ВНЗ, а також 
майже 9 млн студентів. Хоча росіяни надси-
лають до Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського не всі свої видання, у 
її книжковому фонді налічується 84 книги 
з назвою «Концепции современного есте-
ствознания (КСЕ)», а також невелика кіль-
кість інших, що мають споріднені назви. 
Все це є доволі цікавим матеріалом для на-
укового аналізу виникнення дисципліни 
«Концепцій сучасного природознавства» та 
її еволюції в сучасній Росії.

Одразу зазначимо, що загальний висно-
вок цього дослідження порівняно невтіш-
ний – знайомство зі змістом всіх наявних у 
НБУ російських книг переконливо засвід-
чило їхню принципову ваду, яка полягає у 
його невідповідності до назви: жодна з них 
не містить по-справжньому нової інфор-
мації і не може запропонувати студентам 
знан ня про «сучасне природознавство» та 
його найперспективніші ідеї й можливі на-
прями розвитку.

Досліджено також російські навчальні 
програми і публікації викладачів вищих 
навчальних закладів, що керувалися ними, 
в аспектах виконання проголошених у рі-
шеннях освітнього міністерства дидактич-
них вимог. Нами доведено, що запропоно-
ваний міністерством «концептуальний під-
хід» надто важкий для реалізації. Водночас 
чітко виявились і причини малої результа-
тивності нововведення: слабка підготовка 
абітурієнтів до сприйняття цього складно-
го курсу, мала кількість навчальних годин, 
перевантаження змісту застарілою інфор-
мацією тощо.

Якщо проаналізувати весь процес по-
яви та розвитку підручників і навчальних 
посібників з дисципліни «Концепції сучас-
ного природознавства», то стане виразним 
їхній поділ на три групи: 1) філософсько-
історичні; 2) спеціалізовані на одній-двох 
науках; 3) збалансовано-інтегральні. Пер-
шими і в дуже великій кількості були ство-
рені підручники філософсько-історичного 
змісту, які перегукувалися з радянською 

навчальною літературою з тем «філософія 
природничих наук» та «історія філософії». 
Пізніше різні автори запропонували спеціа-
лізовані підручники, в яких особливо добре 
подавалась одна наука – найчастіше фізи-
ка, – а інші оглядалися побіжно. Лише з на-
станням нового тисячоліття застосовуються 
навчальні книги з загального природознав-
ства (збалансовано-інтегральні), але навіть 
найновіші з них ігнорують факт виникнен-
ня і швидкого розвитку нано-, піко- і фемто-
наук, орієнтованих на створення технологій 
максимально високого рівня і впроваджен-
ня їх у виробництво для заміни екологічно 
шкідливих індустріальних технологій.

Нами створено деталізовані таблиці, в 
яких наведено для порівняння головні ха-
рактеристики понад 85 російських та укра-
їнських підручників. Про їхній зміст і при-
значення дає уявлення табл. 2 для книг з 
Росії і табл. 3 – з України. У цих табличних 
фрагментах для кожного з років ми обрали 
лише найбільш репрезентативні підручни-
ки. Зауважимо: були періоди, коли у Росії 
щороку з’являлося 20 – 25 нових навчаль-
них посібників.

Виявлено і проаналізовано причини по-
яви найвиразніших недоліків книг із Ро-
сії – використання і наведення у списках 
лише російськомовної (і не найновішої) 
літератури, застарілість ілюстрацій та 
мала їх кількість, майже цілковита відмо-
ва від створення і використання практич-
них робіт і виконання завдань підвищеної 
складності та ін. Ці недоліки доволі вираз-
но засвідчує навіть невелика за обсягом 
табл. 2. Звернення до повної таблиці дає 
змогу зробити додаткові висновки: книги 
надзвичайно різноманітні і відрізняються 
за обсягом навіть у разі однакового їх при-
значення. Деякі автори наводять у тексті 
дуже багато формул і математичних спів-
відношень. Сумнівно, що такі книги мати-
муть успіх серед філологів і юристів. Сут-
тєвий розрив і в науковому рівні текстів: 
більшість авторів пропонують середній і 
високий рівні, а в кількох книгах він прак-
тично нічим не відрізняється від шкільних 
підручників.
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Таблиця 2
Російські видання підручників з КСП (1997–2010 рр.)
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1997 КСЕ, ДубнищеваТ.Я., 
Новосибірськ

усім 1 832 70 19 (>1990) 0 Задов. –

1998 КСЕ, Малашенко Ю.Н., 
Воронеж

Гум. 1 272 49 6 (>1990) 0 Задов. +

1999 КСЕ, Потеев М.И., 
Санкт-Петербург Екон./ усім 1 352 22 7(>1990) 1 Добре +

2000 КСЕ, Басаков М.И. + 9авт., 
Ростов-на-Дону Гум./ екон. 10 576 46 9 0 Задов. –

2001 КСЕ, Абаичев С.К., Москва Гум. 1 164 84 12 0 Д.мало –

2002 КСЕ, Соломатин В.А., 
Москва Геол./ усім 1 464 39 5 0 Добре –

2003 КСЕ, Карпенков С.Х. 
Москва, изд.6

усім 1 640 11 7 0 Задов. +

2004 КСЕ, Лихин А.Ф., Москва Юр. 1 264 12 11 0 Задов. –

2005 КСЕ, Гранатов Г.Г., Москва усім 1 576 29 10 0 Задов. –

2006 КСЕ, Горелов А.А., Москва Гум. 1 207 23 5 0 Немає +

2007 КСЕ, Найдыш В.М., Москва Гум. (студ. і 
аспір.)

1 704 100 13 0 Немає +

2008 КСЕ, Иконникова Н.И., 
Москва

усім 1 287 19 30 0 Немає +

2009 КСЕ, ред. Лавриненко В.Н., 
Москва

Гум. і 
економ.

9 317 103 29 0 Задов. +

2010 КСЕ, Сверлова Л.И., 
Хабаровськ

Гум. і 
економ.

1 269 116 40 0 Добре +

Думка російських викладачів ВНЗ 
про дисципліну КСП загалом доволі по-
зитивна, адже її масове і обов’язкове ви-
користання зняло проблему втрати місця 
праці для багатьох тисяч філософів, що 
викладали у радянські часи надто ідеоло-
гізовані суспільно-політичні дисципліни. 
Утім, можна розшукати і доволі критичні 
висловлювання, що найчастіше належать 
тим фахівцям, які раніше і нині виклада-
ють навчальний курс «Історія і філософія 
науки (ІФН)». Наприклад, Н. Кузнєцова 
погоджується з корисністю доцільної вза-

ємодії курсів ІФН і КСП, але наголошує на 
тому, що проблема вдосконалення другого 
ще далека від розв’язання: «Де у нас добре 
розроблені курси КСП, де розумні викла-
дачі цієї дисципліни? Їх одиниці. Ситуа-
ція навіть гірша, аніж з курсом ІФП. Але 
спільнота майже не обговорює, що ж ро-
бити з цими горезвісними «концепціями», 
на якому рівні їх викладати, чого хотіти в 
підсумку. Знаю з досвіду, що це один із тих 
навчальних курсів, якого студенти й боять-
ся, і цураються, і халтурять на іспитах не-
ймовірно» [8, 12].
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Таблиця 3
Характеристики навчальної літератури з дисципліни «Концепції сучасного 

природознавства (КСП)», які були створені і опубліковані в Україні
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2000 КСЕ, Горягин В.Ф., Донецьк Гум.-+екон. 1 141 50 9 0 Немає +

2002 КСЕ, Малышко И.И. Севастополь Гум. 1 208 48 9 0 Мало +

2002 КСП, Польшаков В.І., Богдан 
М.В., Чернігів

Гум.+екон. 2 176 14 13 0 Задов. –

2003 КСП, Бобильов Ю.П., Київ усім 1 244 58 5 0 Мало –

2003 КСП, Ігнатенко В.М., Кшнякіна 
С.І., (для заочн.) Суми

Гум. 2 110 67 8 0 Задов. –

2004 КСП, Карпов Я.С., Кремень В.Г. 
та ін., Харків

усім 8 496 81 5 0 Задов. –

2004 КСЕ, Мягченко А.П., Бердянськ Екон. 1 230 25 1 0 Добре –

2005 КСЕ, Тютюнников Ю.Б., Шульга 
И.В. и др., Харків

усім 4 400 40 12 1 Мало –

2006 Введ. в ест., Кошкин В.М. + 
2автори, Харків

усім 3 151 120 16 9 + 
Інтернет

Добре –

Дослідження текстів українських про-
грам, навчальних посібників і підручників з 
«Концепцій сучасного природознавства» за-
свідчило, що їхній середній рівень перевищує 
відповідний показник російських аналогів, 
але не бракує і недоліків, подібних до поши-
рених у Росії: неувага до найновіших науко-
вих відкриттів, відсутність звернень до праць 
авторів із розвинених держав світу тощо.

У висновках цієї оглядової статті хо-
чемо зазначити – і в Росії, і в Україні на-
копичений позитивний досвід викорис-
тання КСП. Існують доволі переконливі 
докази філософсько-світоглядного та 
інтеграційно-культурного потенціалу дис-
ципліни «Концепції сучасного природо-
знавства». Тому ми маємо всі підстави 
стверджувати, що правильний вибір змісту 
і належні методи викладання дадуть мож-
ливість з її допомогою розв’язати одразу 
кілька справді важливих завдань:

• ліквідувати (чи значно послаби-
ти) розрив і протистояння природничо-
математичних і гуманітарних знань та 
уявлень, довести їхню несуперечність, 
переконати молодь у надійності сучасних 
наукових знань та у необхідності якомога 
ширшого використання їх;

• звернути увагу в навчальній літературі 
з цієї дисципліни на відкриття і досягнення 
нано- та інших провідних наук з акцентом на 
результативності використання синергетич-
них підходів до аналізу подій у природному і 
антропогенному довкіллі, що дасть змогу під-
вищити повагу студентів до них, перетворити 
ці знання на інструмент ухвалення важливих 
рішень не лише у сфері загальних світових 
проблем, а й у професійній діяльності;

• осучаснити зміст КСП і включити ін-
формацію про досягнення і перспективи 
ноотехнологій, нешкідливих для біосфери 
і людини, що створить той науковий фун-
дамент світогляду і вибору фахових, ви-
робничих і громадянських рішень, який 
полегшить рух всього людства до сталого 
розвитку, рух, що нині гальмується майже 
тотальною необізнаністю про нано-, піко- і 
фемтонауки, про створені ноотехнології. 
На нашу думку, саме ця необізнаність за-
вадила організаторам червневого світового 
екологічного Форуму «Ріо+20» 2012 року 
ухвалити суттєві й переконливі рішення. 
Вони вкотре обмежилися лише заклика-
ми до «зеленої економіки» й обіцянками 
про розширення сфери піклування багатих 
держав про найбідніші [10].
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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) прізвищем та ініціалами, назвою статті, ключовими словами та стислою анотацією 
(не більше 100 слів) українською, російською та англійською мовами;

в) 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.

Увага! У зв’язку з включенням журналу до реферативної бази даних наукової періоди-
ки «Scopus» необхідно додавати переклад списку літератури англійською мовою.
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1. Назва статті.
2. Телефон, факс і електронна пошта для контакту.
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5. Місце роботи.
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реФерАтивный оБЗор стАтей номерА

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Виктор АНДРУЩЕНКО
АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ....................................................................................... 5
Недавно в Киеве состоялось общее собрание Национальной академии наук Украины, на ко-

тором обсуждались вопросы об усилении роли науки в процессе государственного созидания 
и развитии ее основных направлений. В контексте обсуждения главного доклада Президента 
НАНУ Бориса Евгениевича Патона было представлено виступление В. Андрущенко о сотруд-
ничестве НАН Украины с ведущими университетами страны, которое публикуется в сокра-
щенном варианте.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Петр ПИЛОВ, Александр БЕШТА, Анна ШВЫДЬКО
ВЕРНОСТь ТРАДИЦИЯМ И СООТВЕТСТВИЕ ВРЕМЕНИ ................................................... 8
Национальный горный университет (НГУ) – одно из ведущих государственных высших 

технических учебных заведений – основан в 1899 г. Его динамическое развитие способ-
ствовало становлению в Украине инженерного образования и созданию в системе НАН 
Украины научных школ мирового уровня. На всех этапах своей деятельности НГУ не-
престанно развивается, масштабы и объемы научных достижений расширяются. Послед-
ние 30 лет в жизни горного университета оказались самыми активными и динамичными. 
Сегодня НГУ – это современный научно-образовательный центр, самоуправляющийся 
(автономный) исследовательский университет, для которого характерны фундаменталь-
ность и системность, комплексное сочетание образования, науки и инноваций, многогран-
ность международных связей.

Ключевые слова: университет, наука, инженерное образование.

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Беата КОСОВА
КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАДАЧА УНИВЕРСИТЕТОВ И ОБЩЕСТВЕННыХ 

НАУК ....................................................................................................................................................................... 16
В статье дана общая характеристика кризиса образования и его проявлений, рассмотрены 

четыре периода научно-педагогического осмысления образования. Раскрыто изменение смысла 
образования и его роли в обществе в контексте изменения ценности образования и ценностей в 
современном образовании. Обращено внимание на рефлективность модернизации, а также на 
возможности и роль университета и социальных наук в эпоху кризиса образования.

Ключевые слова: кризис образования, ценность образования, рефлексивность, универси-
тет, социальные и гуманитарные науки.

Анатолий ЗЕЛЕНКОВ
ФИЛОСОФИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛьНАЯ ЦЕННОСТь В КУЛьТУРЕ ГЛОБАЛИ-

ЗОВАННОГО МИРА ........................................................................................................................................ 24
Автор статьи понимает философию как одну из наиболее востребованных форм духовного 

опыта, подчеркивает смыслообразующую роль философии в системе современного социально-
гуманитарного образования. Предлагается программа реформирования философского обра-
зования студентов. Обосновывается комплексная трехуровневая модель преподавания курса 
философии для студентов, магистрантов и аспирантов, которая опирается на опыт преподава-
ния философии в Белорусском государственном университете.

Ключевые слова: университет, философия, социально-гуманитарное образование, ценности.

Елена УВАРКИНА
УКРАИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПУТИ К ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМУ ОБРАЗОВА-

ТЕЛьНОМУ ПРОСТРАНСТВУ .................................................................................................................. 38
Трансформация украинского образования рассмотрена в контексте таких европейских до-
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говоренностей, как «Европейская конвенция об эквивалентности дипломов», «Европейская 
конвенция об эквивалентности периодов университетского образования», «Европейская 
конвенция об академическом признании университетских квалификаций», «Конвенция о 
признании учебных курсов, дипломов о высшем образованииі ученых степеней в странах 
Европейского региона», «Европейская конвенция об общей эквивалентности периодов уни-
верситетского образования» и «Конвенция о признании квалификаций, которая касается 
высшего образования в Европейском регионе». Автор подчеркивает, что Болонский про-
цесс стал своеобразным смысловым итогом договоренностей в сфере образования, которые 
определили стремление европейского образовательного и исследовательского сообщества к 
единству в разнообразии.

Ключевые слова: человек, образование, культура, образовательная политика, европей-
ское образовательное пространство, трансформация образования, Болонский процесс.

НОВЕЙШАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дмитрий КАСЬЯНОВ
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСы ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ: ПРО-

БЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ .............................................................................................................................. 45
Анализируется природа и сущность нанотехнологического развития человечества; внедре-

ние нанотехнологий рассматривается как необходимый фактор развития цивилизации. Под-
черкивается необходимость развития нанотехнологий в Украине на основании комплексной 
программы действий, которая должна опираться на передовые научные и технологические до-
стижения, основываться на необходимом уровне инвестирования и предусматривать послед-
ствия такого внедрения.

Ключевые слова: человек, природа, производство, культура, цивилизация, нанотехнологии, 
прогресс, образование, воспитание.

Татьяна ПЕРГЛЕР
РАЗВИТИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛьТУРы КАК ОСНОВА УКРАИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЗИДАНИЯ .................................................................................................. 51
Развитие науки, образования и культуры рассмотрены как основа украинского го-

сударственного созидания; подчеркнуто, что развитие национально-культурной среды 
является одной из приоритетных задач украинского государства, которая обусловли-
вает необходимость уделять особое внимание и выделять необходимые ресурсы для 
преодоления антропокультурного кризиса, который возник под влиянием массово-
информационной культуры, а также негативных тенденций, которые ведут к вытеснению 
национальных ценностей и мировоззренческих ориентиров из структуры общественно-
го сознания.

Ключевые слова: человек, наука, образование, культура, государственное созидание.

ВРЕМЯ РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА

Владимир ГОНЧАРОВ
ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ ТЕХНОЛОГИЙ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВ-

ЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ НОВОГО УЧИТЕЛЯ .............................................................................. 59
На основе анализа специфики основных концептуально-теоретических определений поня-

тия «технологии образования» сделан взвод о том, что в процессе подготовки нового учителя 
как ключевого субъекта учебно-воспитательного творчества образовательно-педагогические 
технологии играют важную роль в интеграции и систематизации образовательной среды; 
подчеркивается, що освоенная студентами технологическая составляющая образователь-
ного пространства способствует целостному определению целей педагогического процесса, 
выработке соответствующих методик и средств, а также эффективному достижению этих 
целей, их диагностике и воспроизводимости.

Ключевые слова: человек, образование, образовательная политика, образовательные тех-
нологии, педагогические технологии, технологи обучения.
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Елена КОФАНОВА
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМы ХИМИЧЕС-
КОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ .................................................. 66

В статье рассмотрена разработанная модель методической системы химической подго-
товки будущих инженеров-экологов, базирующаяся на комплексном применении системно-
синергетического, компетентностного, блочно-модульного и личностно ориентированного 
подходов; исследованы ее основные составляющие; определены направления ее развития и 
совершенствования.

Ключевые слова: химическая подготовка, подготовка инженеров-экологов, высшее техни-
ческое экологическое образование, методическая система, компетентностный подход, синерге-
тический подход, личностно ориентированное обучение.

Галина КОЗЛАКОВА, Наталья СУРА
ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПьЮТЕРНОГО ДИАЛОГОВОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАН-

НОМУ ЯЗыКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ................................................................ 75
В статье рассмотрены системный, компетентностный, качественный и диалоговый подходы 

к формированию иноязычной компетентности будущих специалистов по ИКТ в техничес-
ком университете. Охарактеризованы методические особенности каждого из подходов и 
перспективы дальнейшего исследования проблематики в указанных направлениях.

Ключевые слова: компьютерное обучение, система, качество образования, компетентность, 
компетенции, иноязычный профессионально направленный диалог.

ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Александр ДИДКОВ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВьЯ И УСТОЙЧИВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ........................................................................................................................................................... 83
Обоснована мысль о том, что основной целью образования для устойчивого развития в кон-

тексте системных задач реформирования отечественной образовательной системы целесообраз-
но определить содействие становлению всесторонне образованной, социально активной личнос-
ти, понимающей новые явления и процессы общественной жизни, имеющей систему взглядов, 
идейно-моральные принципы, нормы поведения, которые обеспечивают готовность к социально 
ответственной деятельности и непрерырвному образованию в изменчивом мире.

Ключевые слова: человек, здоровье, культура, образование, воспитание, экология.

Светлана ГАНАБА
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИО КУЛь-

ТУРНыХ ИЗМЕНЕНИЙ «ТЕКУЩЕЙ МОДЕРНОСТИ» ............................................................. 89
В статье акцентируется внимание на необходимости разработки механизмов адаптации 

личности к условиям изменчивого мира. Подчеркивается, что проблема содержания обра-
зования требует контекстуального подхода, то есть ее рассмотрения, прежде всего, в контек-
сте объяснения современности как текущей целостности и сложности. Содержание учебной 
деятельности непосредственно связано с раскрытием личностного потенциала человека, его 
способностью ориентироваться в разных ситуациях и проблемах социума и необходимостью 
«учиться переучиваться».

Ключевые слова: сложность, текущая модерность, содержание образования, постфигура-
тивная культура.

Евгения КИРЕЙЧЕВА
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛьНО-ПСИХОЛО ГИЧЕС-

КОГО ТРЕНИНГА НА Я-КОНЦЕПЦИЮ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ........................................... 96
В статье теоретически обоснована эффективность социально-психологического тренин-

га как метода развития Я-концепции будущих учителей. Рассмотрены понятия «тренинг», 
«социально-психологический тренинг», «Я-концепция», «Я-концепция будущего учителя». 
Проанализированы критерии эффективности влияния социально-психологического тренинга 
на Я-концепцию будущего учителя.
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Ключевые слова: тренинг, социально-психологический тренинг, Я-концепция, Я-концепция 
будущего учителя.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Елена СЛЮСАРЕНКО
ВОЗРАСТНАЯ СПЕЦИФИКА ТОП-УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН С ПЕРЕДОВыМ 

УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ .........................................................................................101
Исследованы возрастные характеристики топ-заведений по рейтингам «Шанхайский» и 

«Таймс» стран с передовым университетским потенциалом (США, Великая Британия, Гер-
мания, Япония, Канада, Австралия, Швейцария, Франция, Швеция, Нидерланды) и стран, 
интенсивно развивающих такой потенциал (Австрия, Китай). Подтверждено существование 
двух конкурирующих и взаимодополняющих тенденций, касающихся ведущей роли опытных 
топ-заведений (доминирующая тенденция) и составление им существенной конкуренции со 
стороны молодых заведений мирового класса (субдоминирующая тенденция). Также выявлено 
усиление тенденции профилирования передовых заведений наряду с продолжением активного 
создания классических топ-университетов. Определенное ранее возрастное распределение за-
ведений мирового класса по регионам подтверждено на рассмотренных примерах упомянутых 
стран.

Ключевые слова: топ-университеты, возрастное распределение, конкуренция опытных и 
молодых университетов, профилирование топ-заведений.

СТРАНИЦА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

Юрий КОРСАК
РОССИЙСКИЙ ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ В ВыСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

ДИСЦИПЛИНы «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРИРОДОВЕДЕНИЯ» ................109
С учетом зарубежного и национального опыта можно утверждать, что прогресс в экономике 

и надежды на переход человечества к устойчивому развитию возможны только на основе вло-
жения человеческих и финансовых ресурсов в природобезопасные технологии, нано-, пико- 
и фемтонауки наряду с формированием нового мировоззрения молодежи. Среди средств 
успешного формирования такого мировоззрения студентов – новая философская дисципли-
на «Концепции современного естествознания», широко используемая в России и имеющая 
перспективы в Украине.

Ключевые слова: устойчивое (экобезопасное) развитие, концепции современного естество-
знания, новое мировоззрение, нано-, пико- и фемтонауки, нанотехнологии, ноотехнологии.
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Victor ANDRUSHCHENKO
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National aca�emy of sciences of Ukraine general meeting science role enhancing in the course of 
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