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ІнтеГрАЦІЯ 
ЦІнностей: 
ПедАГоГІчний 
досвІд ЄвроПи.
стАттЯ ПерША. 
веЛикА ХАртІЯ 
унІверситетІв

к система підготовки людини 
до життя, освіта виконує не 
тільки просвітницьку (фор-
мування знань чи компетен-
цій), а й аксіологічну (вихов-
ну) функцію. Вона формує 

цінності, які складають основу світогляду, 
духовного і морального світу людини за-
галом і супроводжують її протягом життя. 
У сучасних умовах освітні системи євро-
пейського простору корелюють свій зміст 
не тільки за накопиченими знаннями, а й 
у ціннісному вимірі. Існують міжнародні 
домовленості, які визначають аксіологіч-
ний зміст освіти, делегують вимоги до на-
ціональних систем освіти. Розгляднемо їх 
більш детально.

Справді, саме з другої половини ХХ сто-
ліття формується нова ціннісна парадигма 
освіти як єдиного загальноцивілізаційного 
(а згодом і загальнопланетарного) феноме-
ну. Під гаслом об’єднання Європи у спіль-
ний економічний, соціополітичний простір 
змінювалися цінності освіти.

Слід зауважити, що аксіологічна приро-
да освітнього процесу у ХХ та ХХІ ст. дово-
лі активно осмислюється у закордонній та 

сторІнкА ГоЛовноГо редАкторА
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вітчизняній літературі. У XX столітті про-
блема цінностей освіти розгортається в до-
слідженнях представників феноменології, 
есенціалізму (Р. Пітерс, М. Поляні та ін.), 
герменевтики, перенніалізму (Дж. Батлер, 
Г. Хорн та ін.), екзистенціалізму (Ж. Марі-
тен та ін.), експерименталізму (Дж. Дьюї, 
Т. Бремелд та ін.), теорії соціальної дії 
тощо. Ця велика дослідницька активність 
свідчить про неподоланність вихідної фі-
лософської колізії – розуму і цінностей. Лі-
нія розмежування проходить для філософ-
ських шкіл через проблему раціональної 
чи моральної (ціннісної) визначеності сві-
ту, а також – проблему призначення та місії 
освіти в цьому контексті.

З особливою пристрастю роль та місія 
освіти у ХХІ ст. розглядаються у працях те-
оретиків постіндустріального суспільства 
Д. Белла, М. Гайдеґґера, П. Друкера, В. Іно-
земцева, М. Кастельса, Х. Ортега-і-Гассета, 
М. Портера, Е. Тоффлера, К. Ясперса; різ-
ні аспекти висвітлені у роботах фундато-
рів теорії людського капіталу Г. Беккера, 
М. Блауга, Т. Шульца. Безумовно, слід зга-
дати й дослідження вітчизняних філософів, 
зокрема О. Завгородної, І. Зязюна, С. Клеп-
ка, В. Кременя, В. Лугового, М. Лукашеви-
ча, М. Михальченка, А. Молчанової, Ю. Те-
рещенка та ін.

Відомий теоретик філософії освіти 
Б. Гершунський зазначав, що ціннісний 
(аксіологічний) аспект освіти має розгля-
датися у трьох взаємопов’язаних блоках: 
1) як цінність державна – освіта залежить 
від державної освітньої політики, тобто 
держава зацікавлена у розвитку освіти та 
наданні цій сфері пріоритетного державно-
го значення; 2) як цінність суспільна – адже 
моральний, інтелектуальний, економічний 
та культурний потенціал кожного суспіль-
ства складають основу громадянського сус-
пільства – важеля громадянського контро-
лю державних інституцій; 3) як особистіс-
на цінність [5, 39].

У ціннісному плані у другій полови-
ні ХХ ст. у Європі окреслилось активне 
зближення цих підходів – завдяки побудо-
ві держави загального добробуту (держава 

зближується із суспільством) і поєднанню 
соціал-демократії з ліберальними принци-
пами свободи та розвитку особистості.  Від-
так, формування цінностей освіти у ХХ ст. 
відбувається під впливом загальноєвро-
пейських інтеграційних процесів і розгор-
тається у двох напрямах: розвиток співпра-
ці між провідними європейськими універ-
ситетами (відповідно до угоди про Вели-
ку Хартію Університетів) та об’єднання в 
єдине європейське освітнє середовище на-
ціональних систем освіти і науки на заса-
дах спільних вимог, критеріїв і стандартів. 
Метою євроінтеграційних процесів в осві-
ті і науці стала потреба консолідувати уря-
ди Європи та педагогічну громадськість на-
вколо справи підвищення конкурентоздат-
ності освіти і науки на світовому рівні, її 
ролі в інноваційних трансформаціях сус-
пільства. 

Це кардинально змінює погляд на зав-
дання освіти як на «трансляцію знання, 
відтворення культури, її цінностей і тра-
дицій» і потребує визнання того, що освіта 
«відтворює наявний суспільний лад, готу-
ючи соціалізованих, компетентних, лояль-
них учасників колективного життя, які до-
тримуються норм, правил і законів, загаль-
новизнаних у певній країні» [6, 151].

Європейська вища школа пройшла май-
же піввіковий шлях до інституціоналізації 
спільних форматів трансляції знання та на-
дання освіти. Формування Європейсько-
го простору вищої освіти, зближення його 
цілей, стандартів, моделей стали адекват-
ною відповіддю вищої школи на зростан-
ня конкуренції у світі, особливо з північ-
ноамериканським регіоном (США, Кана-
да). Основою цього інтеграційного проце-
су є декілька наріжних актів, що фіксува-
ли ціннісні зсуви та закріплювали політич-
ні зобов’язання у міжнародному форматі. 
Серед них найбільш значущими є Велика 
Хартія Університетів, Лісабонська конвен-
ція, Сорбонська декларація, Болонська уго-
да, які зумовили створення єдиного освіт-
нього простору. Окрім того, для розумін-
ня ціннісного напряму розвитку сучасної 
освіти важливими є комюніке та результа-
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ти зустрічей міністрів освіти європейських 
країн у Саламанці, Празі, Лондоні, Льове-
ні, Відні, Києві.

У розвитку процесу євроінтеграції освіт-
нього середовища виокремлюємо три 
основ ні періоди.

Перший період припадає на 1957–
1982 рр. Намагання надати вищій школі 
загальноєвропейського характеру фактич-
но розвивалося ще від 1957 р., коли була 
підписана Римська угода. Розвитком уго-
ди стали документи конференції міністрів 
освіти 1971 р., які визначили п’ять осно-
вних положень загальноєвропейського ви-
міру в освітніх системах: взаємне визнання 
дипломів, обґрунтування ідеї формування 
Європейського університету і кооперації 
вторинної та вищої освіти, створення євро-
пейського центру розвитку освіти, засну-
вання необмеженого державними кордона-
ми інституту вищої освіти. Ці положення 
набули свого розвитку в Програмі дій, пре-
зентованій у 1976 р.: вступ до вищої школи, 
визнання дипломів, спільні програми на-
вчання, короткі освітні програми та ін. 

Другий період охоплював процеси, що 
відбувалися протягом 1983–1992 рр. і ха-
рактеризувались уточненням цілей та зав-
дань, поглибленням кооперації вищої осві-
ти в рамках Євросоюзу. Протягом цього пе-
ріоду під егідою ЄС та Ради Європи впро-
ваджувалися різноманітні програми, які 
сприяли напрацюванню загальних підхо-
дів до розв’язання транснаціональних про-
блем вищої освіти. Це, передусім, адапта-
ція програми національного законодавства 
у сфері освіти до норм, що діють у Європі;  
розширення доступу до вищої освіти і під-
вищення академічної мобільності студен-
тів і їхньої мобільності на ринку праці в ме-
жах ЄС; створення систем навчання протя-
гом усього життя і багатовимірні завдання 
зближення освітніх програм і систем у кон-
тексті програм TEMPUS/TACIS.

На цьому етапі узгоджувалися правові 
аспекти щодо суб'єктів навчального про-
цесу, розроблялися відомі міжнародні про-
екти Comet, Erasmus, LinqWa, TEMPUS та 
інші, в яких наголошувалося на необхід-

ності посилення взаємозв'язків вищої осві-
ти й виробничих структур, розробки узго-
джених між вищими навчальними заклада-
ми навчальних планів і програм, сприяння 
вивченню іноземних мов тощо. [1, 74].

Від 1992 р. розпочався третій період, під 
час якого виразнішим стало поглиблення 
ідей європеїзації вищої школи у зв'язку з 
поширенням вимог Євросоюзу. Актуалізу-
валися соціально-політичні аспекти цілей 
і характеру Болонського процесу, зокрема 
ідеї про впровадження європейського гро-
мадянства, яке передбачає вільне перемі-
щення, висунення своєї кандидатури на ви-
борах до комунальних органів. У докумен-
тах саме третього періоду було проаналізо-
вано об'єктивні умови і суб'єктивні чинни-
ки, що спонукали до поглиблення інтегра-
ційних процесів освіти й економіки в освіт-
ніх системах Європи, показано їхні можли-
вості й проблеми. Серед чинників, органіч-
но залежних від розвитку освіти, особливо 
виокремлювалися такі: інформаційне сус-
пільство, інтернаціоналізація, науковий і 
технічний розвиток.

Важливим складником (на рівні універ-
ситетів) визначення основних ліній взає-
модії європейських систем освіти та їхньо-
го ціннісного контексту і створення єдино-
го європейського освітнього простору є Ве-
лика Хартія Університетів (Маgnа Сhаrtа 
Univеrsitatum). Вона визначає універси-
тети методологічними центрами розвитку 
національних систем освіти в кожній кра-
їні. Саме ця ідея стала основою співдруж-
ності провідних університетів Європи, по-
кликаних виступити в ролі рушіїв тих змін, 
до яких має йти вся Європа [4, 112]. Ве-
лика хартія університетів утворилася вна-
слідок пропозиції, з якою у 1986 р. Болон-
ський університет звернувся до провідних 
університетів та до освітянської і політич-
ної еліти Європи. На зустрічі в Болоньї у 
червні 1987 р. делегати з 80 європейських 
університетів обрали раду з восьми чле-
нів – керівників провідних європейських 
університетів і представників Ради Євро-
пи для розробки проекту Хартії, який було 
прийнято в Барселоні у січні 1988 р. 18 ве-
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ресня 1988 р. під час святкування 900-ліття 
Болонського університету ректори 430 уні-
верситетів підписали Хартію.

Цей документ окреслює фундаменталь-
ні цінності та принципи, якими мають ке-
руватись університети, щоб забезпечити 
розвиток освіти й інноваційний рух у сві-
ті, який швидко змінюється, вона спрямо-
вана на перспективу розширення співпра-
ці між усіма європейськими націями. Ува-
га акцентується на найважливіших ціннос-
тях університетських традицій, на необ-
хідності встановлення тісних зв’язків між 
університетами Європи. Підписанти Хар-
тії були переконані в тому, що народи і дер-
жави мають, як ніколи раніше, усвідомити 
роль, яку університети відіграватимуть у 
суспільстві, що дедалі інтернаціоналізуєть-
ся, та виходили з того, що на завершально-
му етапі цього тисячоліття майбутнє люд-
ства значною мірою залежить від культур-
ного, наукового і технічного розвитку, зосе-
редженого в центрах культури, знань та до-
сліджень, якими є справжні університети; 
завдання університетів щодо поширення 
знань серед нових поколінь передбачає, що 
в сучасному світі вони також мають служи-
ти суспільству загалом; університети по-
винні давати майбутнім поколінням осві-
ту і виховання, що навчать їх, а через них – 
інших, поважати гармонію навколишнього 
середовища та самого життя.

Згідно з аксіологічним аспектом розвит-
ку освіти, найважливішим у Хартії є те, що 
ректори європейських університетів прого-
лосили перед усіма державами та перед со-
вістю всіх націй основні принципи – цін-
ності, які і зараз є визначальними в розви-
тку вищої освіти. Головними з цінностей 
Хартії є: 1) університет – самостійна уста-
нова в суспільствах із різною організацією, 
що є наслідком розходжень у географічній 
та історичній спадщині. Він створює, ви-
вчає, оцінює та передає культуру за допо-
могою досліджень і навчання. Для задово-
лення потреб навколишнього світу його до-
слідницька та викладацька діяльність має 
бути морально й інтелектуально незалеж-
ною від будь-якої політичної та економіч-

ної влади; 2) викладання та дослідницька 
робота в університетах мають бути поєдна-
ними для того, щоб навчання в них відпо-
відало постійно змінюваним потребам і за-
питам суспільства, науковим досягненням; 
3) свобода в дослідницькій і викладацькій 
діяльності є основним принципом універ-
ситетського життя. Керівні органи й уні-
верситети, кожний у межах своєї компетен-
ції, повинні гарантувати дотримання цієї 
фундаментальної вимоги; 4) університет є 
хранителем традицій європейського гума-
нізму. Тому він постійно прагне досягнен-
ня універсального знання, перетинає гео-
графічні та політичні кордони, затверджує 
нагальну потребу взаємного пізнання і вза-
ємодії різних культур [2, 159].

Отже, метою Хартії стали визначення 
найважливіших цінностей університетських 
традицій і сприяння тісним зв'язкам між уні-
верситетами Європи. Окрім того, значним 
досягненням Хартії було те, що науково-
освітній фокус змістився від бюрократично-
міністерських апаратів країн Європи до ре-
альних центрів освіти й науки – універси-
тетів як автономних одиниць – де виробля-
лись освітньо-педагогічні технології, існува-
ли реальна взаємодія викладача та студента 
й академічна свобода досліджень. Хартія ще 
раз підтверджує основні цінності, права та 
обов'язки університету як ключової інсти-
туції суспільства. Справді, якщо універси-
тет має «викладати», тобто присвятити себе 
визначенню й поширенню найважливіших 
цінностей і знань, надаючи суспільству ін-
телектуальні орієнтири, то він потребує ав-
тономії та академічної свободи, можливості 
досліджувати і пояснювати межі присутнос-
ті людини в природі та суспільстві.

Проте слід зазначити, що автономія й 
академічна свобода – це поняття, що зміню-
валися протягом століть, пристосовуючись 
до обставин, аби зберегти спроможність уні-
верситету діяти і шукати істину. В історії 
вищої освіти відомі різні моделі організації 
університетського життя – від найширшої 
автономії до контролю з боку державних або 
інших органів патронату. Класична модель 
університету передбачала широку автоно-
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мію і самоврядування. До основних принци-
пів університетського самоврядування істо-
рично належали: виборність ректора, дека-
нів, керівників кафедр, професорів, викла-
дачів; колегіальний характер вищих органів 
управління й ухвалення найважливіших рі-
шень; представництво в органах управлін-
ня всіх категорій викладачів, студентів, під-
розділів університету; розв’язання проблем 
зв’язку університету з суспільством, держа-
вою через піклувальні та їм подібні ради; ви-
знання вищим нормативним документом 
організації університетського життя його 
Статуту [3, 44].

У кожній країні автономія трактувалась 
і трактується по-різному, що дає можли-
вість визначити це явище як певне узагаль-
нення отриманих навчальними закладами 
свобод. Під університетською автономією 
найчастіше мається на увазі «самовряду-
вання університету». Водночас зрозумілим 
є той факт, що ізольованого від впливу дер-
жави і суспільства університетського само-
врядування не існує. Є взаємна згода уні-
верситетів, держави й суспільства в тому, 
що університети, зважаючи на завдання, 
які вони покликані розв’язувати в державі 
й суспільстві, мають для цього певну сво-
боду дій, тобто наділені автономією. Кож-
на з названих сторін має право обмежува-
ти цю свободу – залежно від історії і тра-
дицій окремої країни, від сутності влади і 
стану суспільства, від стану університетів 
[3, 45]. При цьому рівень обмежень дер-
жави й суспільства залежать від того, якою 
мірою університети відповідають вимогам 
науки, освіти і культури. За умов відповід-
ності своєї діяльності вимогам, університет 

може активно відстоювати і розширювати 
автономію, звільняючись від тих чи тих об-
межень. Але не багатьом університетам вда-
ється досягти рівнозначного партнерства у 
відносинах із державою та суспільством.

Оскільки ухвалений документ має уні-
версальну спрямованість, до нього можуть 
приєднуватися й університети інших регі-
онів світу. Підписуючи Хартію, універси-
тети підтверджують свою належність до 
академічного співтовариства, що подола-
ло політичні й соціальні бар’єри та формує 
принципи європейської інтеграції, а також 
надає необхідні права і свободи, різнома-
нітні адекватні послуги у сфері культури, 
науки й освіти. Хартія підтвердила основні 
цінності, права і обов'язки університету як 
ключового інституту суспільства.

Через понад десять років після підписан-
ня Хартії, Болонський університет і Кон-
федерація спілок ректорів ЄС заявили про 
намір заснувати Наглядову раду Великої 
хартії університетів, що мала б відстежу-
вати виконання цих принципів у глобалі-
зованому суспільстві, яке характеризуєть-
ся ринково зумовленою економікою. На-
глядова рада мала допомогти університе-
там посісти центральне місце в суспільстві 
та виявити їхню відповідальність щодо ін-
ших закладів, які формують майбутнє Єв-
ропи, урядів, компаній та багатьох громад-
ських організацій. На основі цього оновле-
ного розуміння академічних функцій уні-
верситету Наглядова рада також слідкує за 
дотриманням принципів Великої хартії в 
суспільстві, щоб надати університетам ре-
альну можливість для досліджень, пропо-
зицій та інновацій.
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трАнсФормАЦІЯ 
дІЯЛЬностІ 
соЦІоГумАнІтАрної
ГАЛуЗІ: 
конЦеПтуАЛЬнА 
версІЯ

онсерватизм науково-орга-
нізаційного механізму нау-
кової діяльності призвів до 
зниження соціальної ефек-
тивності соціогуманітарного 
знання. Вплив соціальних і 

гуманітарних наук на соціально-політичні 
і соціокультурні процеси є незначним. Не-
відповідність соціогуманітарного продук-
ту сучасній соціальній динаміці є важли-
вою проблемою суспільствознавства. Ав-
тор мав на меті не так критикувати загаль-
новідомі недоліки соціогуманітарної галузі 
науки, як запропонувати низку інновацій-
них заходів, спрямованих на вдосконален-
ня її діяльності. Звісно, ці пропозиції слід 
розглядати як запрошення академічної 
спільноти України до обговорення такої 
важливої теми, якою є підвищення якості й 
ефективності суспільствознавства. Вважа-
ємо, що декілька завдань, які випливають з 
означеної мети, нами виконано.

Г. Лихошерстних ще в далекі вісімде-
сяті роки минулого століття порушив 
для інтелектуальної спільноти питання 
об'єктивного оцінювання результатів на-
укової діяльності. Звичайно, розв’язання 
цієї проблеми дало б змогу отримати на-
дійний інструментарій виміру якості й 
ефективності різних галузей науково-
го знання, науки як соціального інсти-
туту тощо. На об'єктивну критеріально-

ФІЛосоФІЯ освІти ХХІ стоЛІттЯ: ПоШук ПрІоритетІв

Володимир 
ЗАКРЕВСЬКИЙ

кандидат філософських наук, докторант 
відділу соціальних проблем вищої освіти 

та виховання студентської молоді Інститу-
ту вищої освіти Національної академії пе-

дагогічних наук України, м. Київ.

Висунуто пропозиції щодо демо-
кратизації рецензування наукових 
праць, стимулювання експертної 

активності вчених, інтенсифікації 
професійної взаємодії у ме жах 

академічних співтовариств. 
Розроблено низку інновацій, спря-

мованих на технолого-методичне й 
організаційне забезпечення вимірю-

вання та оцінювання результатів 
нау кової діяльності. Зроблено спробу 
класифікувати науковий продукт за 
змістом, цільовим призначенням та 

формою. Обґрунтовано: вимоги щодо 
підвищення продуктивності кінцевих 
результатів праці соціо гуманітарної 

еліти; необхідність удосконалення 
програми атестації науковців 

та диференціювання статусно-
репутаційних рівнів науковців 

у межах учених ступенів 
«кандидат наук» та «доктор наук».

Ключові слова: авторецензія, демо-
кратизація експертної діяльності, життє-
вий шлях ученого, практична значущість 
інтелектуального продукту, реформа со-
ціогуманітарної галузі.

© Закревський в., 2013

к



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201312

індикативну систему виміру діяльнос-
ті давно чекають й учені, оскільки йдеть-
ся про життєву самореалізацію сотень 
тисяч людей. Г. Лихошерстних намагав-
ся розв’язати цю проблему в соціально-
практичному контексті – генерування 
принципово нового інтелектуального про-
дукту і його впровадження в соціальну ре-
альність: «…усі істинні вчені і винахідники 
знають, що створити щось нове часом лег-
ше, аніж упровадити створене» [1, 60]. Ми 
поділяємо погляди автора, який вважає, 
що «...основними критеріями цінності на-
укових матеріалів мають бути… рівні піз-
нання, міра новизни і рівні значущості; су-
купність цих критеріїв може бути форма-
лізована у той чи той спосіб» [1, 61]. Нау-
кові дослідження (фундаментальні – тео-
рія, закономірність, гіпотеза, явище, факт; 
прикладні – винахід, раціоналізація, вико-
ристання), на думку Г. Лихошерстних, мо-
жуть бути поділені за трьома рівнями зна-
чущості: загальнонауковий, проблемний і 
приватний.

Оптимальною технологією оцінюван-
ня всіх видів наукових робіт могли б ста-
ти, по-перше, авторецензія, по-друге, три 
рецензії незалежних експертів відповід-
ної наукової спеціальності, рецензія від до-
свідченого практика – представника відпо-
відної соціально-професійної корпорації, 
по-третє, необмежена кількість рецензій 
від студентів-дослідників. Різні представ-
ники соціогуманітарної спільноти могли 
б надавати редакціям періодично оновлю-
вані переліки потенційних рецензентів на-
укових робіт. Організація роботи з оціню-
вання наукового продукту – це справа нау-
кової спільноти, а не редакцій. Обов’язком 
органів управління наукою та освітою має 
бути технолого-методичне й організаційне 
забезпечення вимірювання та оцінювання 
результатів наукової діяльності.

Чому відгуків на кандидатську дисерта-
цію лише 5, а не 50, чи ще краще 500? Ма-
буть зараз ніхто не в змозі дати зрозумілу 
відповідь на просте питання: «Чому вче-
ному, який захищає кандидатську дисерта-
цію, опонують лише двоє науковців?». Що 
заважає збільшенню кількості опонентів у 
100 разів? Якби дисертаційне дослідження 

було ретельно проаналізоване згідно з пев-
ними, чітко структурованими вимогами, 
200-ми вченими з відповідної галузі, безу-
мовно, об’єктивність присвоєння науково-
го ступеня була б забезпечена значно кра-
ще. За таких умов члени вченої ради мали 
б можливість надавати інтегральну оцінку 
роботи, зважаючи на співвідношення пози-
тивних і негативних відгуків та на відповіді 
на 200 заочних запитань до дисертанта.

Кульмінацією оцінювання відповід-
ною професійною корпорацією наукової 
зрілості майбутнього її члена є публіч-
ний захист дисертації. Саме тому захист 
наукового доробку науковця-початківця 
має бути дійсно багатолюдним. Вважає-
мо за доцільне залучати до участі в засі-
даннях вчених рад із захисту дисертацій 
студентів-дослідників, аспірантів, докто-
рантів відповідної спеціальності, а також 
учених, наукові інтереси яких є близьки-
ми контексту роботи, яка захищається. 
Участь у захистах має також бути одним 
із посадових обов’язків ученого. До про-
цедури захисту варто додати вимогу щодо 
представлення вченим секретарем аналі-
тичного огляду всіх відгуків та висновків 
опонентів, а також відповідей дисертанта, 
які стосуються усунення виявлених недо-
ліків. Рубрика автореферату «Практична 
значущість дослідження» має обов’язково 
містити детальний план упровадження в 
соціальну дійсність основних положень, 
які виносяться на захист, протягом на-
ступних трьох років, а також моніторинго-
ву програму динаміки їхньої соціалізації.

Звіт про виконання плану впроваджен-
ня та завершена моніторингова програма 
мають надаватися вченій раді, в якій від-
бувався захист. До зазначеного звіту може 
додаватися розгорнутий відгук керівника 
(або уповноваженої ним особи) соціально-
го об’єкта, на якому здійснювалося впро-
вадження. Студентам-дослідникам було 
б дуже корисно протягом навчання у ви-
щому навчальному закладі брати участь у 
впровадженні в життя результатів принай-
мні однієї дисертаційної роботи. Настав 
час диференціювати типологію науково-
го продукту за змістом, цільовим призна-
ченням та формою. Очевидно, що предмет-
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не поле статей, у яких пошукувач викладає 
основні результати дисертаційного дослі-
дження, суттєво відрізняється від того, що 
подається у публікаціях досвідченого док-
тора наук.

Студентів-дослідників доцільно залуча-
ти до наукової роботи академічних органі-
заційних структур незалежно від їх геогра-
фічного розташування. Тема досліджен-
ня, зорієнтована на розв’язання конкретно-
го соціально-практичного завдання, може 
об'єднувати вчених усіх вікових категорій: 
студентів-дослідників, аспірантів, докто-
рантів, а також видатних маестро. Процес 
навчання студента-дослідника необхідно 
організовувати у спосіб, який стимулюва-
тиме публікацію якомога більшої кількості 
статей. У зв'язку з цим, магістрантську ква-
ліфікаційну роботу доцільно називати ди-
сертацією, після захисту якої випускнико-
ві потрібно декілька років попрацювати у 
відповідній соціально-професійній корпо-
рації. Але викладацька робота до цього пе-
реліку входити не може. За таких умов не 
вступ магістранта до аспірантури має стати 
рідкісним винятком.

Оскільки під час навчання у ВНЗ і осо-
бливо у постмагістерській дисертації май-
бутній учений веде дослідницьку діяль-
ність, то до часу вступу до аспірантури про-
блем із вибором теми дослідження не ви-
никатиме. Доцільно встановити норматив-
но мінімальну, наприклад 25, але в жодно-
му разі не максимальну кількість статей за 
період (6–8 років), що передує аспіранту-
рі. Слід не встановлювати фіксовану кіль-
кість статей, в яких викладаються основні 
результати дисертаційних робіт, а зважати 
на непохитну вимогу високої наукової про-
дуктивності вченого на всіх етапах (статус-
них позиціях) його наукової «кар'єри» – від 
студента-дослідника і до шефа-наставника 
молодого вченого. Вважаємо, що наукова 
працездатність протягом періоду, що міс-
тить перебування майбутнього вченого 
в статусі студента-дослідника, аспіранта, 
докторанта має перебувати на рівні однієї 
статті кожні два місяці. Доктор наук може 
публікувати одну статтю на три місяці. 
Проте кількість статей у принципі не може 
розглядатися як вирішальний показник 

академічного рівня і наукового потенціалу 
вченого – головним є їхня сутнісна основа, 
для визначення якої і необхідно створити 
об'єктивну критеріально-індикативну сис-
тему вимірювання та оцінювання науко-
вої продукції. Наукова цінність і практич-
на значущість інтелектуального продукту є 
визначальними чинниками оцінювання на-
укових робіт.

Є сенс окремо зауважити, що для грома-
дян, які обрали науковий життєвий щлях, 
можливість набуття другої вищої осві-
ти має бути виключена. Таке викривлення 
наукової кар'єри можливе тільки за умо-
ви, що цей «багатоверстатник» вкладеть-
ся у доволі жорсткі, зазначені вище, часо-
ві межі. Видається також вкрай актуальним 
скасувати вимогу про неприпустимість збі-
гу проблемно-тематичних і смислових кон-
тинуумів кандидатського та докторсько-
го дисертаційних досліджень. Висуваючи 
це положення, ми вважаємо, що в ідеалі у 
справжнього вченого може бути лише одна 
проблема (тема) на все життя, так само як у 
справжнього чоловіка – одна дружина.

Зрештою, справжньої наукової продук-
тивності від ученого слід очікувати піс-
ля здобуття ступеня доктора наук. Саме у 
постдокторальний період соціогуманітар-
ний вчений потребує особливої турботи 
й уваги з боку соціального керівництва та 
адміністративного управління. Атестацію 
докторів наук слід здійснювати один раз на 
п'ять років за принципово удосконаленою 
методикою.

Вироблення інтелектуального продукту 
в соціальних і гуманітарних науках має ре-
гламентуватися соціальним замовленням. 
Об'єктивність вимірювання праці дослід-
ників може бути забезпечена використан-
ням у процедурі державної атестації докто-
рів наук дельфійського методу. Невідповід-
ність наукового продукту дослідника вста-
новленим параметричним вимогам, вияв-
лена в процесі атестації, є підставою для 
позбавлення науковця наукового ступе-
ня. В армії офіцерів за брутальні порушен-
ня порядку несення служби позбавляють 
звань та посад. Чим наука гірше? Подальші 
атестації колишнього доктора наук можуть 
або повернути вчений ступінь, або позбави-
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ти його і кандидатського ступеня. Єдиним 
критерієм наукової діяльності може бути її 
реальна соціально-практична результатив-
ність. Ця вимога має поширюватися на на-
укові кадри вищої кваліфікації, підготовле-
ні в аспірантурі та докторантурі за бюджет-
ний кошт, а також на контрактних дослід-
ників, що працюють у державних органі-
заційних структурах. У контексті вдоско-
налення програми атестації було б доціль-
но зобов’язати вчених ретельно вивчати 
всі види наукової продукції, яку було вида-
но за їхніми спеціальностями в країні та за 
її межами, а також вибірково за трьома су-
міжними спеціальностями протягом остан-
ніх п’яти років.

Захист трьох (магістерська, кандидат-
ська, докторська) дисертацій слід розгля-
дати як логічне завершення вищої освіти, 
що є передумовою і запорукою високопро-
дуктивної наукової діяльності. Для забез-
печення раціонального використання ін-
телектуального потенціалу необхідно роз-
ширити номенклатуру організаційних на-
укових структур, включивши до неї тим-
часові творчі колективи для розв’язання 
певної проблеми, наукові центри серед-
ньотермінової перспективи (3–5–7 ро-
ків), створювані у наукових установах, 
ВНЗ тощо. Дослідникам слід надати гід-
но оплачувану можливість наукової ро-
боти для того, щоб не було необхідності у 
викладацькій роботі. Однак це не означає, 
що дослідник у принципі не повинен ви-
кладати. Важливим є безпосереднє спіл-
кування цієї категорії «креаторів» зі сту-
дентською молоддю. Якби існувала рівно-
цінна викладацькій за статусом (рангом) і 
більш виразна, за ту, що існує, система нау-
кових звань у межах залізобетонних «кан-
дидат» і «доктор», то у дослідників не було 
б стимулу отримувати не надто й потріб-
не їм звання доцента (професора). Напри-
клад, тематичну (в жодному разі не часо-
ву) спрямованість і соціально-практичну 
значущість діяльності науковців мож-
на було б фіксувати у такий спосіб: «док-
тор наук – майбутнє», «доктор наук – су-
часне», «доктор наук – минуле». Доробок 
перших має відкривати напрями подаль-
ших вельми перспективних досліджень. 

Доробок других фіксує вагомий внесок 
науковця у розв’язання нагальної пробле-
ми сучасної соціальної динаміки. Доробок 
третіх – це не актуальна ані для сучаснос-
ті, ані для майбутнього псевдопроблема, 
метою «розв’язання» якої є виключно за-
хист дисертації. Для встановлення більш 
тісної взаємодії докторів наук – дослідни-
ків, які досягли видатних результатів – з 
професійною корпорацією і суспільством, 
можна було б відродити давно забуту тра-
дицію публічних лекцій, використову-
ючи для цього телебачення, радіо, попу-
лярні періодичні видання та інші сучасні 
інформаційно-комунікативні засоби.

За наявної в Україні науково-ор га-
нізаційної системи, яскраво вираженої мо-
тивації для публікацій у кандидатів і докто-
рів наук немає. Замислимося над простим 
питанням: «Що може стимулювати плідну 
наукову діяльність, окрім здобуття науко-
вого ступеня (звання) та обов'язкової ка-
федральної наукової роботи?» Це питання 
не стосується професійних учених – науко-
вих співробітників. Відповідь буденно оче-
видна: «Нічого». З одного боку, немає дер-
жавного замовлення на інтелектуальний 
продукт для викладацько-наукового кон-
тингенту ВНЗ, а з іншого – відсутні спри-
ятливі умови для справді серйозної науко-
вої діяльності цієї категорії працівників ви-
щої кваліфікації.

У контексті актуального завдання сут-
тєвого підвищення якості та ефективності 
соціогуманітарних досліджень доцільним є 
структурно-функціональний і проблемно-
тематичний аналіз стану цієї сфери соціо-
культурної динаміки. Вважаємо, що ра-
ціональним використанням соціогумані-
тарного інтелектуального продукту мож-
на вважати тільки реальне його застосу-
вання в соціальній практиці. Результати 
фундаментальних досліджень мають ста-
вати або основою для прикладних дослі-
джень, спрямованих на розв’язання кон-
кретної соціально-практичної проблеми 
(завдання), або бути технологізовані у спо-
сіб, необхідний і достатній для використан-
ня «рідною» соціально-професійною кор-
порацією. Опосередкованим упроваджен-
ням для фундаментальних соціогумані-
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тарних досліджень може вважатися вико-
ристання їх іншими колективними або ін-
дивідуальними суб'єктами наукової діяль-
ності для створення інноваційних смисло-
вих конструктів у суміжних секторах пев-
ної наукової спеціальності, а також для по-
вного або часткового застосування в інших 
галузях суспільствознавства, зокрема у 
між- і транс дисциплінарних дослідженнях 
в Україні та за її межами.

Послідовно дотримуючись такого поряд-
ку, результати фундаментальних і приклад-
них досліджень можна диференціювати за 
двома категоріями: «впроваджувані безпо-
середньо після завершення протягом трьох 
років» і «потенційно готові до впроваджен-
ня у подальші сім-десять років за наявнос-
ті сприятливих умов». Решта інтелектуаль-
ного продукту, який з тих чи тих причин не 
відповідає означеним вимогам, науковим 
вважатися не може. Безумовно, після за-
стосування зазначеної інновації соціальна 
ефективність інтелектуального продукту 
індивідуальних і колективних суб'єктів со-
ціогуманітарної наукової діяльності знач но 
підвищиться.

Триступеневе статусно-репутаційне ран-
жування докторів наук доцільно здійсню-
вати за результатами атестації. Справедли-
вим було б, щоб праця дослідників вищої 
категорії, які є, по суті, соціогуманітарною 
елітою, оплачувалася удвічі вище за працю 
дослідників третьої категорії. За всі види 
наукової продукції визнана наукова еліта, 
окрім заробітної плати, повинна отриму-
вати гонорари. Супереліті цієї категорії на-
уковців за важливі відкриття, які спричи-
нили сутнісну трансформацію («абсолютні 
події») тих чи тих сегментів соціального ор-
ганізму, можна надавати можливість поза-
чергових стажувань у провідних наукових 
центрах зарубіжжя, участі в ексклюзивних 
національних програмах та інші привілеї та 
преференції за державні кошти.

Для публікації видатних відкриттів су-
переліти суспільствознавства вважаємо за 
доцільне створити журнал «Принципові 
ідеї та перспективні соціальні технології». 
Зазначеній категорії вчених треба дозволи-
ти публікувати роботи винятково від пер-
шої особи без жодного посилання на інших 

авторів. Аристотель у «Нікомаховій етиці» 
посилається тільки на поетів Гесіода, Ев-
рипіда, Агафона, Евдокса, Есхіла, Гомера, 
а також на правознавця Радаманта і спар-
танського царя Анаксандрида. Окрім того, 
Аристотель не використовує їхні смисло-
ві конструкти, а лише у певний спосіб ілю-
струє власні оригінальні положення.

Для всіх науковців зі ступенями доціль-
но вибудовувати щорічні рейтинги. Відпо-
відно до принципів наукової етики, якісно-
кількісні показники мають демонструвати 
соціогуманітарній корпорації, суспільству, 
місцевим та центральним органам держав-
ного управління істинну кваліфікацію на-
уковця, незалежно від усіх «збурюваль-
них» соціокультурних чинників – звання, 
нагороди, посади і т. ін. Справедливо було 
б розглядати здобуття вченого ступеня як 
лише перепустку до академічного співто-
вариства, передумову ефективної наукової 
діяльності.

Запропонований науково-організа-
ційний механізм передбачає підтверджу-
вання вченим свого статусу, реноме і науко-
вої гідності протягом усього життя. Науко-
ва пенсія має справді суттєво відрізнятися 
від усіх видів соціальної, а також бути ви-
щою за пенсії тієї частини професорсько-
викладацького складу ВНЗ, проблемно-
тематичне поле досліджень яких обме-
жується питаннями, пов’язаними з суто ви-
кладацькою роботою. Окрім того, вчені, які 
зробили видатні відкриття, що зумовили 
суттєві позитивні зміни у відповідних сфе-
рах життєдіяльності суспільства, могли б 
мати певні надбавки до пенсії.

Інтегральним критерієм ефективнос-
ті діяльності вченого може бути серед-
нє арифметичне будь-яких видів оціню-
вання протягом усього наукового життя. 
Результати щорічних рейтингів учених і 
атестації (раз на 5 років) наукових колек-
тивів можуть публікуватися в галузевому 
методолого-методичному, інформаційно-
аналітичному журналі «Соціогуманітарне 
знання». Таке видання необхідне для по-
рівняльного аналізу (з референтними гру-
пами дисциплін або їх фрагментами) ефек-
тивності досліджень, а також відображен-
ня загальних проблем соціальних і гумані-
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тарних наук. Природно, що тоді з'явиться 
можливість класифікувати наукове спів-
товариство на декілька, наприклад п'ять, 
психологічно забарвлених якісних ка-
тегорій – «відмінно–чудово», «добре–
добротно», «середньо–терпимо», «дуже по-
гано», «огидно–жахливо». За домовленіс-
тю і лише зі статусно-репутаційною метою 
до такого рейтингового оцінювання можна 
було б залучати і закордонних учених. Це у 
певний спосіб стимулювало б інтерес укра-
їнських вчених до публікацій за кордоном.

Реалізація такої інновації дала б мож-
ливість гнучко і динамічно визначати про-
дуктивність праці вченого на всіх етапах 
його наукового шляху. Ефективність на-
укової діяльності можна буде визнача-
ти також у вікових категоріях – 35–40 ро-
ків, 40–45 років, 45–50 років, 55–60 років, 
60–65 років, 65–70 ро ків, 70 і більше років. 
У межах такого організаційного механіз-
му наукової діяльності суттєво спростить-
ся процедура атестації наукових працівни-
ків, з'явиться об'єктивна основа для дифе-
ренціювання оплати їхньої праці. Безумов-
ною підставою для позбавлення наукового 
ступеня може бути потрапляння вченого на 
два нижніх рівні протягом трьох з п'яти ро-
ків, тобто одного атестаційного періоду. Че-
рез деякий час після впровадження запро-
понованої технології організації соціогу-
манітарної діяльності в Україні з'явиться 
можливість для чіткого поділу наукового 
продукту суспільствознавства на дві час-
тини – «наука» та «не наука». Інтенсифіка-
ції взаємодії між соціально-професійними 
сегментами академічної соціогуманітар-
ної спільноти та відповідними секторами 
професійних корпорацій могло б сприяти 
обов'язкове взаємне оцінювання продук-
тивності їхньої діяльності. Соціальну «вагу» 
кінцевих результатів наукової праці соціо-

гуманітарної еліти доцільно було б вимірю-
вати тріадою – «мега-відкриття глобально-
цивілізаційного рівня – абсолютна подія», 
«суб-відкриття національного рівня – по-
дія», «відкриття, завдяки якому з’являється 
можливість розв’язати важливу проблему 
локальної людської спільноти або усунути 
певну ваду соціуму України».

Висновки. Основні положення кон-
цептуальної версії трансформації науко-
вої роботи в суспільствознавстві можуть 
бути такими. Виявивши «силові поля» – 
проблемно-тематичну спрямованість здій-
снених за роки незалежності досліджень, 
їхню соціально-практичну цінність і значу-
щість, слід визначити перспективні напря-
ми досліджень з урахуванням вимог Кон-
ституції України за участю професійних 
корпорацій. Відповідно до сформованого у 
такий спосіб науково-організаційного ме-
ханізму можна буде внести зміни та допо-
внення до нормативно-правової бази, що 
регламентує функціонування і розвиток 
соціогуманітарної сфери. Для розроблян-
ня об'єктивної критеріально-індикативної 
системи виміру й оцінювання науково-
го продукту індивідуальних і колектив-
них суб'єктів наукової діяльності доціль-
но було б створити тимчасові творчі ко-
лективи з представників відповідних про-
фесійних корпорацій та центральних ор-
ганів управління освітою, наукою, інших 
сфер життєдіяльності. З метою виявлен-
ня потенційних і реальних інноваторів-
першовідкривачів доцільно започаткувати 
«Національне бюро соціогуманітарних ін-
новацій», яке проводило б щорічні конкур-
си стратегічних ідей і соціальних техноло-
гій. Саме за допомогою цієї інтелектуаль-
ної скарбниці можна було б розробляти ін-
тегральні технології розв’язання проблем 
сталого розвитку України.
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Умотивовано доцільність урахуван-

ня педагогікою принципу спадкової 
гетерогенності людства. Актуалі-

зовано проблему розуміння людської 
рівності, акцентовано увагу на її 

інтерпретаціях в освіті. Обґрунто-
вано необхідність виявлення індиві-

дуального джерела розвитку май-
бутнього вчителя, орієнтації педа-
гогічного мислення на сприйняття 

іншої індивідуальності.
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к
ожне суспільство володіє не-
оціненним (почасти не усві-
домленим) багатством – ін-
телектуальними ресурсами. 
У більшості своїй вони пере-
бувають у латентному стані, 
в очікуванні певних сприят-

ливих соціальних умов для реалізації. Й од-
ним із стратегічних завдань є розкриття цих 
ресурсів, що має здійснюватися не зусилля-
ми кількох людей або ж окремими групами і 
не декларативними заявами про важливість 
інтелектуального розвитку, а в загальнона-
ціональному масштабі. У зв’язку з цим, осо-
бливою є роль освіти, покликаної виявля-
ти, оберігати й зрощувати інтелектуальний 
потенціал нації. Вона має забезпечити такі 
умови формування інтелекту, коли розумін-
ня, осмислення й усвідомлення явищ по-
стійно стимулюються. Сучасна ж освіта орі-
єнтується переважно на засвоєння узагаль-
нених алгоритмів розумових дій і не перей-
мається розкриттям творчих сил людини. 
Останнє неможливе без пильної уваги до 
людської індивідуальності, виявлення і роз-
вій якої є чи не єдиною запорукою її твор-
чого інтелектуального зростання. Особли-
во відчутною у розгортанні індивідуальної 
своєрідності й інтелекту особистості є роль 
учителя у спрямуванні людського шляху.

Сучасний учитель покликаний створю-
вати умови для формування вільної особис-
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тості школяра, його мислення, вчити учнів 
спілкуватися, розуміти одне одного. Адже 
сьогодні освічена людина – не лише «лю-
дина обізнана» (спеціаліст), а, насамперед, 
підготовлена до життя, та, що орієнтуєть-
ся у складних життєвих ситуаціях, пробле-
мах культури, здатна осмислити своє міс-
це у світі. Тому майбутній учитель мусить 
пам’ятати, що свої знання і вміння він має 
передати тим, кому вони потрібні. А потріб-
ні вони всім, але  різною мірою. Одним для 
того, щоб вряди-годи використовувати їх у 
відповідних життєвих ситуаціях, іншим – 
для підвищення свого загальноосвітнього 
рівня, третім знання та майстерність стануть 
дороговказом на шляху творчого зростання 
і самореалізації. Кожен візьме саме стільки, 
скільки зможе усвідомити. Для вчителя го-
ловне – бути відкритим для всіх, сприйма-
ти різних і зуміти сказати так, щоб бути зро-
зумілим для кожного. Саме на це має орієн-
туватися педагогічна освіта, покликана під-
готувати вчителя до виконання своєї велич-
ної місії – збереження і збагачення людсько-
го потенціалу.

Розглядувана у статті проблема ґрунту-
ється на аналізі джерел, присвячених дослі-
дженню проблем педагогічної освіти, авто-
рами яких є В. Андрущенко, С. Гончаренко, 
М. Євтух, І. Зязюн, А. Кочетов, В. Кремень, 
С. Клепко, А. Петровський, В. Олійник, 
Н. Хмель та ін.; вмотивовується у контек-
сті парадигми особистісно-орієнтованого 
навчання (О. Бондаревська, В. Серіков, 
О. Пєхота, І. Якиманська та ін.); погли-
блюється завдяки філософським (В. Стьо-
пін, А. Гусейнов, В. Межуєв, В. Толстих та 
ін.), психологічним (Е. Голубєва, В. Руса-
лов, В. Вілюнас) ідеям, а також ґрунтовним 
науковим розробкам медичної та педагогіч-
ної генетики (В. Ефроімсон, Є. Ізюмова).

Метою статті є обґрунтування необ-
хідності й доцільності відходу від проце-
суальної абстракції як визначальної у на-
вчальному пізнанні у бік першорядності 
окреслення індивідуальної освітньої тра-
єкторії майбутнього вчителя, формування 
його унікальної професійно-особистісної 
позиції.

Індивідуально-диференційований підхід 
до організації навчального процесу у серед-
ніх і вищих закладах освіти нині є пріори-
тетним. Учені переконані, що саме навчаль-
на диференціація допоможе зорієнтувати 
освіту на формування цілісної особистості, 
враховувати її пізнавальні інтереси й запи-
ти. Проте масова педагогічна практика не 
поспішає з реалізацією проголошених ідей, 
хоча їхня гуманістична спрямованість – 
факт загальновизнаний. Нині вітчизняна 
система середньої освіти має певний досвід 
реалізації особистісно-орієнтованої моде-
лі навчання, що зумовлює диференційова-
ний підхід до учня. Такий підхід, зазвичай, 
трактується як зовнішня диференціація, що 
передбачає спочатку створення структур, 
у рамках яких вона можлива (спеціалізо-
вані, профільні навчальні заклади – коле-
джі, ліцеї та ін., спеціалізовані класи, гру-
пи за здібностями, інтересами), а вже потім 
виявлення індивідуальності тих, хто навча-
ється. І. Якиманська на основі здійснених 
досліджень упевнено доводить важливість 
і «особистісну ефективність» внутрішньої 
диференціації, де визначальною є індивіду-
альність. Метою навчання проголошуєть-
ся розкриття цієї індивідуальності, а лише 
тоді – визначення структур, у межах яких 
індивідуальність оптимально розвивати-
меться. Внутрішня диференціація не пе-
редбачає первинного поділу учнів за ін-
тересами і здібностями; всі вони навчають-
ся у змішаних класах. Тому тут формулю-
ється завдання всебічного розвитку кожно-
го вихованця. У такому разі диференціація 
сприяє індивідуалізації навчання і загалом 
розвиткові індивідуальності [7, 87–88].

У контексті розглядуваної проблеми 
запитаємо: чи орієнтує сучасна вища пе-
дагогічна школа майбутнього вчителя на 
роботу в умовах навчальної диференці-
ації? Взяти хоча б зовнішню диференці-
ацію. Сучасний вищий педагогічний на-
вчальний заклад готує вчителів за пев-
ним фахом (вихователь, учитель почат-
кових класів, учитель-предметник у стар-
ших класах), але не здійснює спеціальної 
підготовки вчителів для роботи у спеці-
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алізованих навчальних закладах (за ви-
нятком учителів-дефектологів). Можли-
вість працювати у профільних школах, ко-
леджах, ліцеях надається, передусім, тим, 
хто має поважний досвід роботи, або ж 
тим, хто по закінченню вищого навчаль-
ного закладу отримав червоний диплом, 
що й донині формально засвідчує висо-
ку якість професійно-педагогічної підго-
товки його власника. Сучасний учитель 
здатний диференціювати учнів хіба що 
за трьома усталеними (часто нав’язаними 
йому) критеріями-штампами: «трієчник», 
«хорошист», «відмінник». Учень, якого за-
раховують до категорії «відмінник», му-
сить усі предмети засвоїти «на відмінно», 
що, враховуючи природну неоднорідність 
людських здібностей, – нонсенс. Така сама 
ситуація, лише зі знаком «мінус», із «трі-
єчниками».

Якщо брати до уваги той факт, що ви-
щий педагогічний навчальний заклад орі-
єнтується на підготовку вчителя для за-
гальноосвітньої школи загалом, то логічно 
припустити, що така підготовка спрямова-
на на його роботу з різними дітьми, одні з 
яких, наприклад, – «гуманітарно налашто-
вані», інші – виявляють хист до технічних 
дисциплін; один комфортно почуває себе 
у світі кольорів і художніх образів, а ін-
ший – не уявляє себе поза хімічною лабо-
раторією. Чи кожен учитель зможе помі-
тити і вирізнити серед своїх вихованців іс-
тинний талант і геній? Чи готовий він пра-
цювати з ними, допомагаючи їм реалізу-
вати себе? Чи здатний учитель пробачи-
ти учневі незацікавленість його предме-
том, коли той відчуває внутрішню потре-
бу в іншому? Найімовірніше – ні. Бо ж го-
тується за єдиними стандартами і вважає 
себе останньою інстанцією у визначенні 
дисциплінарних істин. Найважче йому да-
ється розуміння іншої індивідуальності, 
іншого шляху, іншої думки, усвідомлення 
того, що всі люди різні.

Така ситуація – результат тривалої ко-
лективістської орієнтації вітчизняної осві-
ти, яка базисною основою людського бут-
тя визначала не цінність індивідуальності, 

а значущість колективного, групового. На-
томість, лише цінність особистості є справ-
ді змістом загальнолюдського.

Доведено, що узгодженість загальнолюд-
ського (цілого, всезагального) й індивіду-
ального (що не зводиться до часткового чи 
одиничного) відбувається через утверджен-
ня і культивування загальнолюдським ін-
дивідуального, а не його заперечення. Таке 
узгодження є результатом відкриття у все-
загальному (те, що реально існує в історії) 
глибоко прихованого сенсу індивідуально-
го існування. «Всезагальне стає загально-
людським не щодо часткового (суспільно 
розділеного), а щодо індивідуального бут-
тя людей. Не намагатися підігнати людей 
під певні загальні й обов’язкові для всіх 
правила й настанови, а у найзагальнішому, 
як воно склалось у ході історії, виявити те, 
що є значущим і цінним для кожної люди-
ни. Інакше кажучи, розкрити індивідуаль-
ний смисл всезагального – так можна ви-
значити цей шлях» [2, 41]. Отже, супереч-
ність виникає не між загальнолюдським й 
індивідуальним, а між загальнолюдським і 
груповим. Саме останнє є частиною загаль-
нолюдського як цілого, яке не може бути 
прирівнюваним ані до жодної зі своїх час-
тин, ані до їх простої суми як результату 
механічного поєднання. Тому «лише як ін-
дивідуальна особа людина може піднятися 
до рівня того, що об’єднує її з усіма інши-
ми людьми, незалежно від її чи їх групової 
приналежності. За самим своїм смислом 
загальнолюдське збігається з індивідуаль-
ним, з тим, що близьке і зрозуміле кожній 
людині, до якого б класу, партії, ідеології чи 
народу вона себе не зараховувала. Загаль-
нолюдське виявляє себе в масштабі не окре-
мої групи чи всіх їх разом, а індивідуально-
го буття кожної людини, тобто завжди кон-
кретної людської особистості» [2, 42–43]. 
Тому освіта, і насамперед вища педагогіч-
на, має орієнтуватися  передусім на особис-
тість, індивідуальність вихованця, а будь-
яка освітня проблема має розв’язуватися 
крізь призму проблеми особистості.

Пріоритетність індивідуального над гру-
повим, нескінченність і різноманітність ви-
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явів індивідуального актуалізує пробле-
му розуміння людської рівності. Фактична 
(істинна) рівність передбачає рівність у ду-
ховному багатстві людей, «коли кожному 
належить усе те, що належить іншому». Тут 
слід мати на увазі те, що за своєю природою 
належить кожному і є всезагальним над-
банням – усю людську культуру, що робить 
людину культурно багатою. «Допоки люди 
будуть зайняті розподілом речей і грошей, 
вимірюючи ними розміри свого багатства, 
вони ніколи не будуть рівними одне одно-
му. Але тією мірою, якою вони вбачають 
своє багатство у досягненнях світової куль-
тури, в її реальних цінностях, вони виявля-
ються фактично рівними одне одному, як 
рівні між собою всі, хто черпає з однієї і тієї 
самої скарбниці. Людська рівність – це рів-
ність «у дусі», в культурі…» [2, 45].

Істинна рівність – це рівність у творчій 
самореалізації, можливість жити і творити 
відповідно до свого призначення і закладе-
них природою потенцій. Така рівність пе-
редбачає свободу кожного, що передусім є 
свободою безупинного людського розви-
тку. Зрозуміло, що вона не передбачає аб-
солютної подібності людей. Навпаки, під-
креслює їхню неповторну індивідуальність, 
унікальність і самобутність, а отже одно-
часно забезпечує рівне право кожної люди-
ни послуговуватися «всезагальним» куль-
турним багатством і право на власну непо-
дібність, право по-особливому реалізовува-
ти себе у своїй діяльності, у своїх індивіду-
альних життєвих маніфестаціях. «Ця рів-
ність не так кількісна, як якісна, подібно до 
того, як нерівні, не еквівалентні один одно-
му два різні таланти. Кожний тут незамін-
ний і тому не може бути прирівняний до 
іншого. І тільки у цій своїй якісній незрів-
нянності і неповторності, у своїй індивіду-
альній унікальності люди по-справжньому 
рівні одне одному, «варті» одне одного: рів-
ні у своїй нерівності й нерівні у своїй рівно-
сті» [2, 45–46].

Такі міркування розвінчують надмірні 
побоювання щодо елітаризму, який при-
зводить до появи відокремленої, панів-
ної еліти – певної групи людей, які начеб-

то наділені винятковими здібностями і та-
лантами. Такі сумніви – результат десяти-
літтями плеканої «ієрархічної свідомості», 
що заблукала між тезами «всі рівні» і «всі 
однакові». Нині доведеним є факт, що все 
те, що донедавна вважалося набутим завдя-
ки соціальному навчанню після народжен-
ня людини (тобто специфічно людське), 
закладене в її природі, генетиці. Воно ж є 
фіксованим співвідношенням біологічних 
структур і програм, які забезпечують факт 
існування індивідуально вроджених стра-
тегій і тенденцій поведінки. У зв’язку з цим 
обґрунтованою є думка про те, що індиві-
дуально особливі програми, нові соціальні 
чинники мають справу не з «аморфною бі-
ологією», а накладаються на індивідуально 
різноманітну, унікальну комбінацію здіб-
ностей. Отже, соціалізація починається не 
з чистого аркуша паперу, а з «індивідуаль-
но певної величини». Тому біологічне, що 
виявляється у здібностях, і соціальне ви-
ступають як рівноправні елементи систем-
ної детермінації індивідуальності людини. 
Попри безсумнівну логічність та обґрунто-
ваність таких міркувань, і донині існують 
концепції розвитку людини, які не врахо-
вують базових потреб людини. Натомість 
вони орієнтуються на формування їх, тоб-
то на розвиток соціальної людини «з нуля», 
замість того, щоб вивчати і спиратися на 
вже наявну задану структуру [3, 109–110].

Отже, «чи не час усім повернутися на 
грішну землю? До основи, до суті. Чи не 
час на цій землі побачити конкретну лю-
дину і, не відмовляючи нікому в гідності 
й рівності, зрозуміти, що ця людина також 
може бути вершиною якоїсь піраміди? І 
таких пірамід – безліч» [5, 33].

Подібні сумніви непокоять і педагогіку. 
Вона ніяк не може налаштуватися на дове-
дений нині факт існування людської різно-
рідності, чималих резервних можливостей, 
потенцій людського мозку, невичерпної ба-
гатоманітності комбінацій здібностей, що 
потребують розвитку і перспектив реаліза-
ції. Вона ніяк не може змиритися з тим, що 
кожен вихованець (учень, студент) є яскра-
вою індивідуальністю, яка обов’язково ви-
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різнятиметься і у чомусь буде першою серед 
інших. З цього приводу відомий учений, ав-
тор фундаментальних праць із медичної ге-
нетики, фахівець із генетики психічних хво-
роб, основоположник педагогічної генети-
ки В. Ефроімсон зазначав: «…Чи слід ляка-
тися того, що в класі серед двадцяти школя-
рів яскраво вирізниться перший математик, 
перший фізик-експериментатор, перший лі-
тератор, перший поет, перший художник і 
мистецтвознавець, перший піаніст чи скри-
паль?.. Нам видається, що саме ранній і по-
всякденний контакт із багатьма яскравими 
особистостями і різноманітними обдаруван-
нями, що розвиваються, вже у дитинстві чи 
юності гаситиме те прагнення до зверхності, 
ту першість престижності, той інстинкт па-
нування, самоствердження за чужий раху-
нок, який перероджується в «лібідум домі-
нанді», у жагу до верховенства, до влади» [4, 
50]. Педагогіка мусить нарешті дійти до ро-
зуміння того, що допитливість вихованця, 
яка є запорукою його активності, самостій-
ності, креативності у навчанні, затоптується 
його ж «нездарністю», що є наслідком ситу-
ацій, коли молоду людину змушують роби-
ти те, що їй не до душі. Тоді ж вона «швид-
ко обростає комплексами, починає почува-
ти себе «неповноцінною», і саме це найчас-
тіше заважає їй віднайти в собі вже наявний 
і, можливо, неабиякий математичний, кон-
структорський, поетичний чи будь-який ін-
ший талант» [4, 52]. Педагогіці варто позбу-
тися марних побоювань щодо занадто ран-
ньої профілізації у школі (яка нібито може 
призвести до обмеженості, кастовості та ін.), 
що має на меті раннє виявлення й розвиток 
здібностей учнів. Адже улюблена справа за-
звичай стимулює творчу активність зага-
лом. Не варта підозр і нібито страхітлива, і 
тому небажана однобокість розвитку: люди-
на, яка розвивається  відповідно до своїх ін-
дивідуальних обдарувань, має більше змоги 
й вільного часу для загального розвитку. До-
поки подібні, вражаюче нелогічні й непри-
родні, ситуації траплятимуться у педагогіч-
ній практиці, доти будь-які гасла про індиві-
дуальний підхід до вихованця, особистісно-
орієнтоване навчання, гуманістичну спря-

мованість освіти залишатимуться порожні-
ми, позбавленими сенсу словами.

Особлива роль у розв’язанні зазначе-
ної проблеми належить вищій педагогічній 
освіті. Бо ж саме вона покликана подолати 
болісний спершу від незвичності рубіж пе-
реорієнтації педагогічного мислення і свідо-
мості на сприйняття тривіального нині фак-
ту людської гетерогенності. Болісний – по-
заяк потрібно цього навчити і зробити над-
банням свідомості вчителя, який ще вчо-
ра навчався у школі, орієнтованій на серед-
нього учня; вчителя, що, можливо, ще не до 
кінця відчуває і знає свої можливості, по-
тенціал якого залишається й досі нереалі-
зованим. Відомо ж: одна справа знати, а зо-
всім інша – пережити це самому; одна спра-
ва бути озброєним знаннями про невичерп-
ну спадкову гетерогенність людства, інша – 
відчути й усвідомити свою особливість, від-
найти власне джерело розвитку, призначену 
лише тобі живлющу вологу. Лише так учи-
тель серед великої кількості індивідуаль-
ностей з абсолютно різними оптимальними 
напрямами розвитку у межах учнівського 
колективу (класу) зуміє розпізнати в кож-
ному учневі індивідуальні особливості й та-
ланти. «Розуміння спадкової гетерогенності 
людських характерів має увійти в мислення 
педагога не лише як підсумок багаторічних 
особистих спостережень, а і як один із вихід-
них пунктів роботи з дитячим колективом» 
[6]. Учитель має орієнтуватися на пошук 
індивідуальної «ніші» згідно з характером 
особистості вихованця; обережно, тактовно 
корегувати й формувати навички самоко-
рекції; готувати й орієнтувати вихованця на 
характерологічно й профільно прийнятний 
для нього вид діяльності.

Попри неабияку складність поставлено-
го перед вищою педагогічною освітою зав-
дання, рухатися в означеному напрямку їй 
усе ж слід. І розпочинати – з трансформа-
ції її змісту, в якому, як у лінзі, сфокусовано 
коріння і розв’язки багатьох освітянських 
проблем, зокрема й проблеми, розглядува-
ної у статті. Зміст вищої педагогічної осві-
ти має сприяти виявленню здібностей і та-
лантів майбутніх учителів. Адже обдарова-
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на людина за своєю суттю вже є учителем. 
А професія вчителя завжди відкрита для 
будь-якого таланту. Він їй просто необхід-
ний, оскільки є її живлющим джерелом і 
духовною засадою. З цього приводу А. Ко-
четов свого часу зазначав: «Що б ви не ро-
били, в якій би сфері не виявлялися ваші 
інтереси і схильності, все необхідно педа-
гогу! У цьому прекрасна особливість на-
шої професії: вона має потребу в будь-яких 
обдаруваннях і здібностях, дає можливість 
повноцінного застосування їх» [1, 4].

Отже, перед вищою педагогічною осві-
тою нині постало вкрай важливе завдан-
ня – переорієнтація підготовки майбутніх 
учителів, яку слід починати з виявлення і 
розкриття їхніх обдарувань, реалізації за-
кладеного в них природою потенціалу, зо-
рієнтованості процесу підготовки, пере-
дусім, на забезпечення оптимальних умов 
його виявлення і розвитку. І лише на цій 
основі можливим і результативним стане 
засвоєння студентами основ професійно-

педагогічної діяльності. Така переорієнта-
ція підготовки вчителя вмотивована осно-
вною метою і цінністю освітнього проце-
су в сучасній вищій і середній школі: від-
находження кожним вихованцем власної 
унікальної особистісної позиції, що дасть 
змогу адекватно розв’язувати життєві та 
професійні проблеми й окреслювати свою 
життєву траєкторію.

На завершення зазначимо, що здійснена 
нами наукова розвідка має «відкритий» ха-
рактер, що передбачає подальший розгляд 
означеної проблеми. У зв’язку з цим, пер-
спективними є такі напрями дослідження: 
розробка проблеми особистісного знання, 
особистісної природи людського пізнання, 
теоретико-методологічних засад і техноло-
гій корекції професійно-особистісних кон-
цепцій студентів, їхніх освітніх траєкторій; 
обґрунтування принципу спадкової гетеро-
генності людства як визначального для ви-
явлення, стимуляції та реалізації творчих 
здібностей учнів і студентів.
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медІАдидАктикА 
вищої ШкоЛи: 
укрАїнсЬкий 
досвІд

учасна дидактика є міждис-
циплінарною наукою, серед 
завдань якої «традиційними» 
вважаються: опис і пояснення 
процесу навчання та умови 
його реалізації, розробляння 

більш сучасних процесів навчання, органі-
зація навчального процесу, нові навчальні 
системи, нові технології навчання. І у про-
цесі відбору змісту освіти, і під час вибо-
ру методів і форм навчання визначальни-
ми є принципи загальної дидактики, які у 
своїй єдності об'єктивно відтворюють най-
важливіші закономірності процесу навчан-
ня [1; 4; 5; 12; 15 та ін.].

Відомо, що кожна навчальна дисциплі-
на має свої характерні особливості й за-
кономірності, потребує своїх особливих 
методів та організаційних форм навчан-
ня. Цими питаннями опікуються часткові 
(предметні, фахові, окремі) дидактики або 
методики викладання. Дослідники відзна-
чають, що всі вони є педагогічними дис-
циплінами, ґрунтуються на принципах за-
гальної дидактики. Відтак саме вона є тео-
ретичною базою для всіх предметних ме-
тодик. Часткові методики й загальна ди-
дактика розвиваються в тісній єдності [2; 
3; 9 та ін.]. «Дослідники методик навчання 
(викладання) збагачують науку не тільки 
вузькими предметними істинами навчан-
ня конкретної дисципліни, виховання її за-
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собами. Накопичені ними знання розши-
рюють арсенал загальної теорії – дидакти-
ки», – зазначає А. Хуторськой [15] і наголо-
шує, що відмінність предметів дидактики і 
методики визначається меншим ступенем 
спільності знань, що набуваються в резуль-
таті дослідження в галузі методики, і біль-
шою обумовленістю їх конкретним змістом 
навчального предмета. 

Нині виокремлюють «часткові дидакти-
ки» для окремих категорій учнів (дидакти-
ка початкової школи, дидактика вищої шко-
ли і т. ін.) [1; 2; 3; 9] в різних типах навчаль-
них закладів та формах освіти. Об'єднуємо 
їх поняттям «вертикальний вектор» (або 
«вертикаль») освіти, оскільки йдеться про 
навчання визначених категорій учнів по 
висхідній (початкова освіта; базова серед-
ня; повна середня; професійно-технічна; 
базова вища; повна вища освіта), тож вер-
тикальний вектор дидактики є стрижнем, 
що пронизує процес набуття знань упро-
довж усього життя.

Поняття «часткові дидактики» присут-
нє в педагогічній літературі й тоді, коли 
йдеться про методики навчання окремих 
навчальних дисциплін (методика викла-
дання мови, літератури, математики, фі-
зики, історії та ін.). У кожної методики на-
вчання своя «горизонталь» освіти, свій 
об'єкт – навчання предмету. І тут можна 
вести мову про «предметні дидактики», які 
розв’язують свої завдання, взаємодіючи з 
дидактикою горизонтального вектора.

Проілюструємо це на прикладі частко-
вих методик відносно нового педагогічного 
відгалуження – медіадидактики, яка забез-
печує у навчальному процесі присутність 
медіаосвіти, а відтак  – і її розвиток.

Медіаосвіта (media education) – процес 
розвитку і саморозвитку особистості за до-
помогою та на матеріалі засобів масової ко-
мунікації (медіа) [7; 8; 15]. Нині вона успіш-
но розвивається за трьома векторами, які 
визначаємо як професійно-орієнтований, 
медіапедагогічний і медіапсихологічний. 

Нині в цьому відгалуженні виокрем-
люють такі основні напрями: 1) медіаосві-
та майбутніх професіоналів – журналістів 

(преса, радіо, телебачення, Інтернет), кіне-
матографістів, редакторів, продюсерів та 
інших «медійників»; 2) медіаосвіта майбут-
ніх педагогів в університетах, педагогічних 
інститутах, у системі підвищення кваліфі-
кації викладачів ВНЗ і шкіл; 3) медіаосвіта 
як складова частина загальної освіти шко-
лярів і студентів, що може бути інтегрова-
ною з традиційними дисциплінами або ав-
тономною (спеціальною, факультативною, 
гуртковою і т. ін.); 4) медіаосвіта в уста-
новах додаткової освіти і дозвіллєвих цен-
трах; 5) дистанційна медіаосвіта школярів, 
студентів і дорослих за допомогою телеба-
чення, радіо, системи Інтернет; 6) самостій-
на / безперервна медіаосвіта [1; 13 та ін].

Ми виокремлюємо й додаємо до цьо-
го вже усталеного переліку: 7) медіаосвіта 
майбутніх фахівців різних напрямів підго-
товки, оскільки йдеться не просто про «ме-
діа для всіх» (це гасло було популярним ще 
зовсім нещодавно), а про те, як найбільш 
ефективно використовувати професійно-
орієнтовані медіатексти в підготовці май-
бутніх фахівців, щоб у подальшому вони 
успішно застосовували навички роботи 
з мас-медіа для підвищення професійно-
го рівня й для самоосвіти впродовж усьо-
го життя. 

У цьому контексті зазначимо, що нині 
в коло часткових методик (і «за горизон-
таллю», і «за вертикаллю») впевнено вхо-
дять методики медіаосвіти – і як окре-
мі дисципліни, і як допоміжні складни-
ки у процесі опановування інших пред-
метів. Тож на часі вести мову про медіа-
дидактику, котра б забезпечила відповід-
ними медіаосвітніми технологіями всі за-
значені напрями за всіма векторами. Тут 
є певні труднощі, оскільки представни-
ки різних напрямів бачать один і той са-
мий об'єкт по-різному, у різних системах 
понять, виокремлюють у ньому різні ас-
пекти і зв'язки. Адже використовують-
ся різні комунікативні джерела, завдяки 
яким особистість стає медіа- та інформа-
ційно грамотною, здатною самостійно за-
довольняти інтелектуальні та професійні 
потреби. А саме формування медіа- та ін-
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формаційної грамотності є одним із прі-
оритетів Стратегічного плану Програми 
ЮНЕСКО «Інформація для всіх». 

Медіа- та інформаційна грамотність 
(МГ та ІГ) – це сукупність настанов, знань, 
умінь і навичок, які дають людині змогу ви-
значати, коли і яка інформація потрібна, де 
і як її можна отримати; як слід її критично 
оцінювати, систематизувати й використо-
вувати відповідно до етичних норм. Ці по-
няття, на думку дослідників, виходять за 
рамки комунікаційних та інформаційних 
технологій і вміщують навички критично-
го мислення, осмислення та інтерпретації 
інформації у різних професійних та освіт-
ніх галузях. Останнім часом говорять ще 
про одне поняття – медіаінформаційну 
грамотність (МІГ), що передбачає оперу-
вання всіма типами інформаційних ресур-
сів, адже «медіа- та інформаційно грамотна 
людина може використовувати різні засо-
би, джерела і канали інформації в особис-
тій, професійній і суспільній життєдіяль-
ності», оскільки розуміє, хто і з якою ме-
тою створив і поширює цю інформацію, має 
уявлення про ролі, функції та відповідаль-
ність ЗМІ, інститутів пам'яті та інших по-
стачальників інформації. Медіа- та інфор-
маційно грамотна особистість може ана-
лізувати інформацію, повідомлення, уяв-
лення та принципи, що транслюються ме-
діа, «визначати достовірність одержуваної 
і створюваної інформації за низкою загаль-
них, особистих і контекстуальних критері-
їв» [12]. Зазвичай ідеться про більш звичне 
– медіаосвіту майбутніх професіоналів, що 
працюватимуть у медіапросторі, а також 
про відносно нове – медіаосвіту майбутніх 
педагогів у педагогічних закладах освіти, в 
системі підвищення кваліфікації, дистан-
ційну медіаосвіту… 

З огляду на те, що світова громадськість 
останнім часом приділяє таку велику увагу 
розвиткові медіа- та інформаційної грамот-
ності, зупинимось на медіадидактиці вищої 
школи, яка нині орієнтується на підготов-
ку фахівців за кількома напрямами. Адже 
медіаосвіта майбутніх фахівців різних на-
прямів підготовки (наголошуємо ще раз – 

не йдеться тільки про медійників та педа-
гогів) спонукає нас звернути увагу на роз-
виток і перспективи медіадидактики вищої 
школи. Тим паче, що в останні роки в Укра-
їні підготовлено кілька дисертацій, які за-
свідчили актуальність і перспективність 
розроблення цього нового напряму в сучас-
ній гуманітаристиці. Наші розмірковуван-
ня про медіадидактику вищої школи вра-
ховують передусім комунікаційні інтереси 
фахівців, оскільки для них важливе спіл-
кування в соціумі, професійно-орієнтована 
взаємодія між членами різних форм спіль-
нот людей.

Нові мережеві інформаційні та комуні-
кативні системи пронизують нині все наше 
життя. Як частина довкілля, вони вплива-
ють на просвітництво, освіту й виховання, 
складають серйозну конкуренцію школі та 
університетам [4; 10]. Просування медіа- та 
інформаційної грамотності – це відповідь 
на один із викликів глобального інфор-
маційного суспільства. На думку одного з 
провідних російських фахівців у галузі ме-
діаосвіти О. Федорова, медіаграмотність / 
медіакомпетентність, здобута в процесі ме-
діаосвіти, допомагає людині активно ви-
користовувати можливості інформаційно-
го поля телебачення, радіо, відео, кінема-
тографа, преси, Інтернету, допомагає краще 
зрозуміти мову медіакультури [14]. 

Конкретні прийоми та форми робо-
ти з масово-комунікаційними джерела-
ми дають можливість досягати одночас-
но навчально-методичних та пізнавально-
виховних результатів. Це проілюстрова-
но у нашій монографії «Медіадидакти-
ка» на прикладі часткових (предметних) 
методик однієї дисципліни вищої шко-
ли – «Російська мова як іноземна» [12]. 
Залучаючи до навчального процесу дру-
ковані видання – говоримо про пресоди-
дактику й використовуємо пресу для по-
дання мас-медіа як знаків національної 
культури, країнознавчих об'єктів, джерел 
професійно-орієнтованих знань тощо. Ме-
діаосвітні технології пресолінгводидакти-
ки допомагають вивчати власне мови – і 
рідну, й іноземні, адже пресолінгвістика 
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виокремилася в самостійну й самобутню 
галузь науки.

Можемо спрогнозувати, що роль інтер-
активних методик медіаосвіти найближ-
чим часом зросте, їм належатиме одне з 
провідних місць у навчальному процесі, 
оскільки саме завдяки їм посилюється со-
ціальна інтеграція між членами соціуму, 
саме завдяки їм особистість набуває ме-
діаінформаційну компетентність, стає ме-
діаосвіченою. Саме з їхньою допомогою 
розв’язуватимуться технологічні, еконо-
мічні та соціальні проблеми, тому що «ме-
діа- та інформаційна грамотність мають 
основоположне значення для благополуч-
чя і розвитку особистості, спільнот, еконо-
міки й громадянського суспільства» [4].

Зауважимо, що Україна має кілька 
успішних прикладів наукових досліджень 
з упровадження медіаосвіти у навчальний 
процес вищої школи й медіадидактики ви-
щої школи. Представимо їх.

У дослідженні І. Чемерис «Формуван-
ня професійної компетентності майбутніх 
журналістів засобами іншомовних періо-
дичних видань» (Київ, 2008) теоретично 
обґрунтовано та експериментально дове-
дено необхідність залучення іншомовних 
періодичних видань до процесу навчання 
іноземної мови майбутніх журналістів для 
формування їхньої професійної компетент-
ності й запропоновано для цього ефектив-
ну технологію. Ця робота – наочний при-
клад упровадження пресодидактики й пре-
солінгводидактики у навчальний процес 
вищої школи. 

Про актуальність розробляння й упро-
вадження моделей гуманно зорієнтовано-
го навчання й виховання молоді на осно-
ві широкого використання Інтернет-
технологій, з метою активізації всіх 
сфер діяльності, передусім – навчально-
пізнавальної – йшлося в дисертації Р. Бу-
жикова «Педагогічні умови застосуван-
ня інноваційно-комунікцаійних техноло-
гій у процесі навчання іноземних мов сту-
дентів вищих економічних навчальних за-
кладів» (Київ, 2006). Однією з найсуттє-
віших переваг упровадження таких моде-

лей у практику навчання студентів є мож-
ливість реалізувати методи індивідуалі-
зації і диференціації. Врахування індиві-
дуальних особливостей студентів, їхньо-
го суб’єктного досвіду дає змогу обрати 
для кожного оптимальний шлях навчан-
ня. У цьому дослідженні (приклад засто-
сування Інтернет-дидактики) демонстру-
ється використання універсальних засо-
бів опрацювання різних повідомлень і да-
них, які є складниками сучасних Інтернет-
технологій. Інтернет-дидактика відкри-
ває широкі перспективи диференціації на-
вчання, сприяє розкриттю творчого по-
тенціалу, пізнавальних здібностей кожно-
го окремого учасника навчального про-
цесу, надає навчальній діяльності творчо-
го, дослідницького характеру, що природ-
но приваблює молодь, оскільки результа-
ти приносять задоволення, спонукають до 
праці й до пошуку нових знань. Інтернет-
дидактика має великі перспективи в плані 
побудови розвинених моделей навчання.

Розвиток критичного мислення сту-
дентської молоді як загальнопедагогічну 
проблему розглядала у своєму досліджен-
ні Л. Києнко-Романюк (Київ, 2007). Дея-
кі науковці вважають це одним із напрямів 
медіаосвіти, тож названа робота – перша в 
Україні з розвитку критичного мислення 
в медіаосвітньому контексті. Дисертантка 
проаналізувала основні теоретичні поло-
ження, розглянула педагогічні засоби, що 
сприяють вияву різноманітних форм кри-
тичного мислення, ввела до наукового обі-
гу поняття «моральне критичне мислення». 
На нашу думку, існує потреба активізувати 
цей напрям наукових досліджень.

Педагогічні умови застосування ме-
діаосвітніх технологій у підготовці магі-
стрів комп’ютерних наук – тема досліджен-
ня Н. Духаніної (Київ, 2011). Дослідниця 
представила структуру, критерії та показни-
ки ефективності застосування медіаосвіт-
ніх технологій. Удосконаленню підготовки 
магістрів комп’ютерних наук сприяв автор-
ський інтегрований спецкурс «Основи меді-
акультури». Пріоритетними напрямами під-
готовки магістрів комп’ютерних наук Н. Ду-
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ханіна визначила: впровадження медіаос-
віти у навчальний процес; створення і роз-
виток адекватного вимогам часу медіаосвіт-
нього середовища навчального закладу з ме-
тою адаптації освітнього процесу до змін у 
суспільстві в умовах глобальної інформа-
тизації; активне застосування медіаосвітніх 
технологій у навчально-виховному процесі, 
використання їх у наукових дослідженнях, а 
також у розв’язанні різноманітних проблем; 
формування медіакультури студентів за 
умови дотримання особистісно орієнтова-
ного підходу до навчання. Молодий науко-
вець доводить, що для отримання позитив-
них результатів у процесі набування фахо-
вих знань нині необхідними є створення ме-
діаосвітнього середовища навчального за-
кладу, розроблення та інтеграція спецкурсів 
медіаосвітньої спрямованості у зміст профе-
сійної підготовки. 

У дисертації О. Янишин «Формуван-
ня комунікативних умінь майбутніх доку-
ментознавців засобами медіаосвітніх тех-
нологій» (Київ, 2012) доведено ефектив-
ність використання медіаосвітніх техно-
логій у розвитку професійних якостей до-
кументознавців. На основі аналізу закор-
донних праць зроблено висновок про те, 
що комунікативні вміння належать до гру-
пи трансферабельних умінь, які форму-
ються в академічному навчанні й перено-
сяться у фахову діяльність. Саме ці вміння 
найбільше цікавлять працедавців. Дослід-
ниця запропонувала власний підхід до на-
буття комунікативних умінь у ВНЗ, роз-
робила структурно-функціональну модель 
їх формування і структурно-логічну схему 
впровадження цієї моделі у ВНЗ. У дисер-
тації йдеться про наскрізне вироблення 
комунікативних умінь на всіх етапах про-
фесійної підготовки документознавців че-
рез інтеграцію медіаосвітніх технологій 
до навчальних дисциплін різних циклів, 
практики, науково-дослідної та позаауди-
торної роботи студентів. Медіаосвітні тех-
нології (радіо- та теледидактика, пресо-
дидактика та пресолінгводидактика, кі-
нодидактика та веб-дидактика, Інтернет-
дидактика та ін.) – інноваційні освітні тех-

нології, які використовують для своєї реа-
лізації інформаційно-комунікаційні мож-
ливості мас-медіа, готують до умов життя 
в суспільствах знань, впроваджують прин-
ципи гуманізації освіти тощо, – зазначає 
дослідниця. 

Педагогічні умови застосування медіа-
освітніх технологій у професійній підготов-
ці майбутніх фахівців нафтогазового про-
філю розглядала І. Сахневич (Київ, 2012). 
Узагальнення теоретичних та експери-
ментальних результатів дослідження дало 
можливість визначити основні теоретич-
ні концепції та медіаосвітні моделі, а на цій 
основі – запропонувати ефективні напря-
ми, способи і методи застосування медіаос-
вітніх технологій у професійній підготов-
ці. Йдеться про використання предметних 
методик – пресодидактики, кінодидакти-
ки, теледидактики, Інтернет-дидактики – 
у комплексі, що ілюструється конкретни-
ми прикладами навчального практикуму, 
укладеного дослідницею. Основні критерії 
та рівні медіакомпетентності майбутніх фа-
хівців нафтогазового профілю мають пев-
ні особливості, які залежать від характеру 
професійної підготовки у вищій школі, тож 
реалізація медіаосвітніх технологій сприя-
тиме розвиткові медіаосвітніх знань, умінь 
та навичок, формуватиме критичне мис-
лення у професійному середовищі. 

«Педагогічні умови застосування за-
собів мас-медіа у професійній підготов-
ці майбутніх державних інспекторів з по-
жежної безпеки» – тема дисертації І. Гу-
ріненко (Умань, 2012). Йдеться про вдо-
сконалення змісту теоретичної і практич-
ної підготовки майбутніх державних ін-
спекторів з пожежної безпеки через упро-
вадження курсу «Медіакультура і масово-
роз’яснювальна робота». Зокрема дотри-
мано принципів наочності та міжпредмет-
них зв’язків. На основі застосування інно-
ваційних технологій, форм і методів на-
вчання засобами медіадидактики активі-
зовано навчальну діяльність курсантів. 
Мас-медіа молодий науковець розглядає 
як потенційні навчальні засоби, мета, за-
вдання й методи використання яких ха-
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рактеризуються варіативністю залежно 
від кожного конкретного випадку їх за-
лучення до навчального процесу. Дослід-
ниця наголошує, що медіакомпетентність 
майбутніх інспекторів з пожежної безпе-
ки – це сукупність взаємопов’язаних еле-
ментів – від теоретичних знань у сфері ме-
діаосвіти і практичних умінь та навичок 
користування медіазасобами з метою за-
доволення особистісних потреб, самоосві-
ти, самовиховання, взаємодії з довкіллям 
у процесі професійної діяльності. Досяга-
ється це значною мірою через упроваджен-
ня спецкурсу «Медіакультура й масово-
роз’яснювальна робота». 

Зауважимо, що з авторефератами цих 
дисертацій (а вони зорієнтова ні на медіаос-
вітню підготовку студентів, які за набутим 
фахом не працюватимуть медійниками чи 
педагогами) можна ознайомитися на сай-
ті http://edu.of.ru/mediaeducation/default.
asp?ob_no=30060 у прямому доступі.

Розвиток електронних технологій, ши-
роке впровадження інтерактивних систем 
комунікації спричинили помітні трансфор-
мації у сфері наукової інформації. Розмаїт-
тя наукових медіапродуктів, представлених 
в електронних ЗМІ, заважає молодому нау-
ковцю, магістранту правильно інтерпрету-
вати інформацію, розуміти її суть, мету ін-
формування. Відповідно виникає запит со-
ціуму на фахівців, що мають не лише ґрун-
товні спеціальні знання, а й володіють нор-
мами професійної мови, основами творен-
ня текстів, редагування, активно включа-
ються у творчий процес міжособистісного 
наукового, професійного дискурсу. З ме-
тою поліпшення комунікативної підготов-
ки магістрантів технічних спеціальностей 
та забезпечення ефективної взаємодії з су-
часною системою наукових медіа, форму-
вання у магістрантів медіаграмотності та 
медіакомпетентності, К. Балабановою роз-
роблено інтегрований гуманітарний спец-
курс «Основи науково-технічного редагу-
вання», який не тільки орієнтує фахівця 
в інформаційному науковому середовищі, 
готує до сприйняття актуальної, наукової 

інформації, а й сприяє розвиткові культури 
наукового спілкування, критичного мис-
лення, умінь повноцінного сприйняття, ін-
терпретації, аналізу й оцінки наукових тек-
стів, навчає основних прийомів редактор-
ської роботи з науково-технічним текстом.

Наведені приклади свідчать, що медіа-
освіта у вищій школі є резервом підвищен-
ня якості підготовки не тільки фахівців для 
мас-медіа, медіапедагогів та медіапсихоло-
гів. Медіаосвітні елементи мають увійти 
до навчальних програм циклу професійно-
орієнтованої гуманітарної підготовки з ін-
ших спеціальностей у відповідних їм об-
сягах через інтегровані медіаосвітні курси. 
Дисертаційні роботи з медіаосвіти укра-
їнських дослідників – свідчення того, що 
у процесі навчання присутні різноманітні 
технології використання мас-медіа. Пред-
ставлені ними авторські програми медіа-
освітнього спрямування пройшли апроба-
цію у навчальних закладах України й реко-
мендовані до друку вченою радою Інститу-
ту вищої освіти НАПН України. Нині вони 
виносяться на розгляд педагогічної громад-
ськості України як приклад нового напря-
му в гуманітаристиці – медіаосвіти, розви-
ток якого забезпечує медіадидактика [3]. 
Часткові (предметні) методики медіаосві-
ти, застосовані нині у вищій школі України, 
засвідчують перспективність і доцільність 
розробляння різних медіаосвітніх техноло-
гій, оскільки їх наявність і розмаїття спри-
яють формуванню професійної компетент-
ності майбутніх фахівців.

Актуальність упровадження медіаосві-
ти у систему вищої освіти за допомогою ін-
тегрування медіаосвітніх технологій у про-
фесійну підготовку майбутніх спеціалістів 
обумовлена тим, що виникає принципово 
новий погляд на гуманітарну освіту в про-
фесійній підготовці. Медіаосвітні страте-
гії забезпечують розвиток медіаосвітньої 
культури фахівців як необхідного складни-
ка культури професійної. Це дає нам під-
стави говорити про медіадидактику вищої 
школи як про нове й перспективне педаго-
гічне явище.
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УДК 378.1 + 140.8

сучАснА точкА 
бІФуркАЦІї 
свІтової нАуки 
І ПерсПективи 
ГЛобАЛЬноГо 
мАйбутнЬоГо

вступній частині утримає-
мося від акцентування оче-
видної важливості розвитку 
наукових досліджень у су-
часних умовах небезпечно-
го загострення цілого комп-

лексу загроз для існування людства. Не 
витрачатимемо також час на пояснен-
ня того, чому наш «простий» термін «на-
уки» у розвинених державах відтворю-
ється аж двома – Sciences і Arts. Акцен-
туємо лише доцільність включення у по-
няття «науки» також виробничої компе-
тентності всієї популяції Homo Sapiens, 
зокрема технологій життєзабезпечення. 
Для лаконічної ілюстрації її ролі пропо-
нуємо наш варіант подання запропонова-
ної американцем Е. Тоффлером «хвильо-
вої» моделі еволюції людства [3], де його 
ідея трьох хвиль (аграрної, індустріаль-
ної та інформаційної) доповнена нашою 
пропозицією розглянути й четверту – 
ноо хвилю та найбільш імовірне суспіль-
ство майбутнього – ноосуспільство (чи 
«мудросоціум») (таблиця 1). У подаль-
шому викладі основний наголос зробимо 
не на «історії наук», а на ультранових від-
криттях останніх років.
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Таблиця 1
Традиційні та нові погляди на визначальні риси головних варіантів суспільств 

і характеристики відповідних систем освіти й науки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СУСПІЛЬСТВА

Доаграрне Аграрне Індустріальне Інформаційне Ноосуспільство

1 Період домінування
Доісторичний 
(є винятком у 
наш час)

6 тис. 
до н. е – 
1660 р. 
(поширене 
у 3-му світі)

1660–1960 
(існує й зараз 
у багатьох 
країнах)

Формувалося 
з 1960 р. 
у частині країн 
і швидко вийшло 
на стагнацію

Перспектива 
людства у ХХІ 
столітті

2 Головні джерела енергії М'язи людини, 
вогонь

Вогонь, 
тварини, вода 
і вітер

Вугілля, нафта, 
газ, поділ ядер, 
ГЕС

Нафта, газ, 
вугілля, поділ 
ядер, вітряки, 
ГЕС

Світло Сонця, 
енергія води 
і вітру 

3 Типове поселення Група хиж чи 
рухомий табір Хутір чи село Село і місто Міста, 

мегаміста і села
Місто і мережа 
помешкань

4 Поширені машини Відсутні Прості 
механізми

Теплові й 
електричні

Електричні, 
електронні та 
біологічні

Ноомашини

5 Характер виробництва
Ручний для 
негайного 
споживання

Переважно 
ручний для 
споживання і 
обмінів

Машинний, 
масово-
конвеєрний

Роботизований, 
частково 
гнучкий

Ноовиробництво

6

Розподіл активного 
населення за сферами 
діяльності:
в аграрному секторі;
у промисловості;
у секторі-3 (освіта, 
сервіс...)

Розподіл 
рудиментарний >40%

15 – 25%
10 – 15%

10 – 20%
> 40%
15 – 25%

< 10%
< 30%
> 50%

1%,
9%
90%

7 Організація суспільства Природна Проста Ускладнена Доволі складна Дуже складна

8 Домінувальна політична 
система

Зграйна 
ієрархія Абсолютизм Тоталітаризм 

чи демократія
Розвинена 
демократія

Повна перемога 
демократії

9 Виховання Сімейне і 
зграйне

Сімейне і 
релігійне Державне Державне і 

громадське
Індивідуально-
громадянське

10
Політичний агент, що має 
головний вплив на освіту 
і виховання

Своя зграя 
(плем'я)

Церковні 
і світські 
владики

Держава 
(тоталітарна чи 
демократична)

Держава 
(переважно 
демократична)

Громадськість 
(виборці через 
систему законів)

11

Важливість і 
обов’язковість освіти 
всього населення;
частка ВНП*, що 
виділяється на освіту

Освіти (як 
системи) не 
було

Дуже мала

<1%

Велика

2–4%

Дуже велика

>8%

Форсмажорна

>15%

12

Загальна характеристика 
освіти;
обов’язкова освіта;
первинна** освіта

Освіти (як 
системи) не 
було

Дуже коротка

1–4 роки
2–7 років

Тривала

7–10 років
10–18 років

Дуже 
довготривала

11–14 років
>20 років

Безперервна

15–18 років
>24 років

13 Стандарти освіти Відсутні Локальні Національні Міжнародні Світові

14 Важливість вищої освіти Не існувала Неістотна Істотна Величезна Форсмажорна

15

Важливість наукових 
досліджень;
частка ВНП, яка йде на 
наукові дослідження

Не існувала
Дуже мала

<1%

Велика

1–1,5%

Дуже велика

3–5%

Форсмажорна

6–8%

16 Технології Ручні 
примітивні

Ручні 
досконалі Машинні Мікро-, нано- і 

біологічні Ноотехнології

17 Роль освіти і науки у 
виробничих силах країни Відсутня Незначна Велика Вирішальна Незамінна
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* ВНП – валовий національний продукт, най-
важливіший сучасний інтегральний показник еко-
номічного розвитку й багатства нації, що безпосе-
редньо визначає рівень життя, оплат, споживання 
тощо.

** первинна освіта (Initial Education) – всі види 
навчання і отримання фахової компетентності від 
народження людини до моменту її входження на 
ринок праці чи початку виконання обов’язків члена 
нової родини.

Таблиця 1 доволі переконливо свідчить 
про те, що не «пасіонарність» народів чи 
унікальні лідерські якості вождів та геро-
їв детермінували еволюційний розвиток 
людини від часу її відокремлення від сві-
ту тварин, а засоби життєзабезпечення, які 
спиралися на розвиток інтелекту і вироб-
ничих компетентностей. На ті ж «науки», 
які Р. Бекон проголосив головним потенці-
алом і засобом поступу людства.

Не пояснюючи терміни, таблиця 1 все 
ж дає уявлення про те, що впродовж усьо-
го історичного періоду змінювалися науки-
лідери. Початок і середина буремного 
ХХ ст. позначені домінувальним впливом 
фізики та інших наук, що були спроможні 
створювати нові засоби нападу та оборони. 
Та навіть незначне зниження гостроти гон-
ки озброєнь разом із акцентуацією екологіч-
них проблем зумовили наприкінці ХХ ст. 
перехід лідерства до біологічних наук.

Але й біологічно-екологічне спрямуван-
ня було провідним лише кілька років. На-
багато важливіші наслідки для науковців 
мало спрямування майже необмежених ко-
штів на прискорений розвиток медичних 
досліджень, у результатах яких мали осо-
бливу потребу мільярдери зі США і деяких 
інших європейських держав.

Саме у цей критичний момент зусил-
лями ЗМІ і частини науковців, зацікавле-
них у самопіарі, відбулося дуже серйоз-
не термінологічне викривлення і спотво-
рення, що створило своєрідну «димову за-
вісу», яка приховала для більшості грома-
дян сутність наукових відкриттів та іннова-
цій. Це було щось подібне до подій почат-
ку ХХ ст., коли розвиток квантової фізики 
виявився прихованим для широкої публіки 

за аномальним підвищенням цікавості до 
фрейдівського психоаналізу та ейнштей-
нівських теорій відносності. Тоді емоційні 
й віддалені від європейських наукових до-
сягнень (тобто від праць М. Вебера) книги 
О. Шпенглера відволікли суспільну увагу 
від раціональних способів усунення еконо-
мічних і соціальних небезпек, полегшивши 
вибір загальновідомих примітивних і дуже 
деструктивних рішень.

У наш час для всього сектору біологіч-
них наук таким маскувальним терміном 
стало «клонування» у сенсі безстатевого 
створення розвинених істот (насамперед – 
ссавців, включно із самою людиною), а для 
загальнонаукової сфери – термін «нано-
технології». Журналісти наголошували на 
тому, що у майбутньому зникне і кохання, 
і сфера інтимних стосунків, оскільки кож-
на людина зможе за гроші полишити після 
себе точну копію, створену з однієї її кліти-
ни. Зчинився страшний галас у ЗМІ, в яко-
му потонули нагадування науковців про 
те, що «клонування» як зростання клітини 
№ 1 з подальшим її поділом на дві та утво-
ренням клітини № 1* і молодої тотожної 
клітини № 2 (з подальшим продовженням) 
використовується Природою на земній по-
верхні вже майже 4 млрд років. Та виявило-
ся, що це аж ніяк не найдосконаліший спо-
сіб розмноження, тому в подальшій еволю-
ції життя на Землі відбулась низка перехо-
дів аж до досягнення статевого розмножен-
ня, в якому від поєднання двох клітин із 
різних організмів розвивається третій, що 
має «перспективні» властивості, необхідні 
для виживання всього виду навіть у змін-
них та несприятливих умовах. Очевидно – 
спроба повернення до клонування буде не 
прогресом, а повним відступом з безліччю 
негативних наслідків для людей.

У «клонувальних» експериментах нау-
ковців цікавило аж ніяк не створення ціліс-
ного організму з нестатевої клітини, а ви-
рощування тканин (наприклад – шкіри) 
і цілих органів (печінки, нирки тощо) для 
безнадійно хворих людей з їхніх власних 
клітин. У цьому разі можливості відтво-
рювальної медицини набагато розширю-
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ються, адже зникає небезпека відторгнен-
ня того пересадженого органу, який раніше 
був частиною тіла зовсім іншої людини.

На превеликий жаль, невиправдана ак-
тивність захисників божественного вчен-
ня на теренах США спричинила заборо-
ну спроб вирощувати органи для хворих, 
що потребували їхньої заміни. Ринок орга-
нів для пересадки дедалі зростав, а науков-
ці нічого вдіяти не могли. Ця ситуація сти-
мулювала міжнародні групи бандитів уби-
вати жінок на території Мексики, а всі їхні 
органи везти у США для продажу в різно-
манітні приватні клініки. До моменту свого 
затримання лише одна така група встигла 
скоротити населення Мексики на понад 
600 жінок… Ось якими жахливими вияви-
лися наслідки втручання в науковий про-
грес тих невігласів, що вважали правильни-
ми тільки власні уявлення і переконання.

Це може видатися парадоксом, але існує 
багато подібності між помилковим сприй-
няттям «клонування» та явищем винайден-
ня і тотального поширення терміну «нано-
технології». Нагадаємо, що частка «нано-» у 
математиці означає одну мільярдну частину 
чогось (нанометр – 10-9 метра, нанограм – 
10-9 грама тощо). Ініціатором збурення аме-
риканських та інших ЗМІ словом «нанотех-
нології» став американець Ерік Дрекслер, 
акцентуючи цим тенденцію зменшення ро-
ботів та інших автоматичних пристроїв від 
мікронних до нанорозмірів. Це слово та ідею 
«невидимих нанороботів» підхопили ЗМІ, 
та так успішно, що воно практично витісни-
ло з ужитку аж три загальновідомі й дуже 
точні наукові терміни – молекулярні явища 
і технології, атомні явища і технології, ядер-

ні явища і технології. У найновіших енци-
клопедіях праці з молекулярної, атомної та 
ядерної фізики об’єднуються одним інте-
гральним терміном – нанотехнології [4]. Це, 
звісно, аж ніяк не допомагає читачам зрозу-
міти, про що йдеться у тій статті, де в назві 
центральне місце посідає одне-єдине слово 
«нанотехнології».

Для хоча б часткового виправлення цієї 
аномальної для наук ситуації автори ста-
тей, що найбільше зацікавлені у точності 
висловлювань і прискоренні розуміння чи-
тачами їхніх здобутків, стали винаходити 
уточнювальні терміни: наномедицина, на-
нобіологія, нанофізика, нанохімія, нанома-
теріалознавство та багато інших. Навіть це 
слід вітати, оскільки заборону поширення 
слова «нанотехнології» ми вважаємо нере-
альним побажанням.

Та існували й інші термінологічні усклад-
нення. Ось іще один приклад. Як відомо, за-
пропонований американцем Д. Беллом ба-
нальний термін «постіндустріальний соці-
ум» був невдовзі замінений на «інформа-
ційне суспільство». Наче не помічаючи того, 
що комп'ютери лише обслуговують знаряд-
дя виробництва, а не замінюють їх, цивіліза-
ційне лідерство держав стали вимірювати не 
просто кількістю і якістю наявних у них ма-
лих і великих калькуляторів, а ще й параме-
трами їхнього приєднання до Інтернету.

На нашу думку, набагато вагомішим є 
інший показник – відсоток валового вну-
трішнього продукту (ВВП), який та чи та 
держава витрачає на наукові дослідження 
(НДР), на створення і застосування надви-
соких технологій. Рейтинг світових лідерів 
за цим показником наведено у таблиці 2.

Таблиця 2
Витрати у 2006 році провідних держав світу на НДР (або на R&D), у відсотках ВВП [5]

Країна Витрати на R&D у % ВВП Країна Витрати на R&D у % ВВП

1 Ізраїль 4.65 7 Німеччина 2.13

2 Швеція 3.73 8 Франція 2.11

3 Фінляндія 3.41 9 Канада 1.89

4 Японія 3.39 10 Великобританія 1.78

5 Південна Корея 3.23 11 Китай 1.42

6 США 2.62
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Моніторинг подій у сфері змін виробни-
чих процесів і появи нових продуктів, які 
держави пропонують для світового ринку, 
дає незаперечні докази того, що до розря-
ду відсталих потрапили не тільки країни з 
III—IV технологічними укладами (саме до 
них належить і Україна), а й з V укладом, 
відомим як «хай-тек» – «високі техноло-
гії». Значні перспективи на майбутнє має 
тільки та держава, яка концентрує зусилля 
на R&D і пропонує товари VI укладу (а ще 
краще – ноовироби VIІ укладу).

Дуже показовим прикладом можна вва-
жати Фінляндію, де законодавство стиму-
лює витрати на природничі й інженерні до-
слідження. У бюджеті передбачені кошти 
на запрошення іноземців, які навчаються чи 
вже працюють у сфері R&D, але практично 
неможливо отримати субсидію на стажу-
вання філологів, істориків чи педагогів. Та 
ще цілеспрямованіше діє Ізраїль, де понят-
тя «оборона, безпека і якість життя» ото-
тожнюються з прогресом у надвисоких тех-
нологіях, насамперед у наноелектроніці й 
наномедицині. У 2007 р. «мікроскопічний» 
за своїми розмірами Ізраїль отримав 150 
патентів з наномедицини, а вся Україна – 
лише один. Найновіші джерела свідчать 
про те, що Ізраїль невпинно підвищує кіль-
кість (тисячі щороку) і якість публікацій з 
групи особливо інноваційних і перспектив-
них наук – медицини, біохімії, генетики, 
молекулярної біології, фізики й астрономії, 
математики і комп’ютерних наук [6]. Шко-
да, що ми не можемо сказати те ж саме і про 
Україну, недолугі керівники якої з підлітко-
вим завзяттям намагаються запросити до 
себе всі спортивні змагання світу, анітрохи 
не піклуючись про науку світового рівня.

Та є у нас недоліки не тільки у фундамен-
тальних науках, де ми в 1950-х були світо-
вими лідерами. Ось і в освіті лідерство від 
природничо-математичних та інженерно-
технологічних програм перейшло до юридич-
них, бізнесових та інших подібних. Та у світі 
немає жодного прикладу економічного і соці-
ального успіху держави, який би спирався на 
правничі науки і «підвищення духовності» за 
рахунок гуманітаризації освіти й науки.

Необхідність збереження якомога якісні-
шої підготовки науковців-дослідників дово-
лі швидко усвідомили керівники Європей-
ського Союзу, які у 2000 р. започаткували 
Лісабонський проект, орієнтований на до-
сягнення світового лідерства у надвисоких 
технологіях. Найбільші надії європейці по-
кладають на створення надвисоких техно-
логій VІ укладу і, у майбутньому, ноотехно-
логій VІІ укладу. Характерним прикладом 
перших є створення у Німеччині на осно-
ві поєднання можливостей нанобіології та 
ядерної фізики особливих ліків, що без шко-
ди для хворого за лічені години знищують 
довільну кількість ракових пухлин на стадії 
множинних метастазів [1]. А от ноотехно-
логій все ще набагато менше за надвисокі – 
лише три: спрямування бактерій на виготов-
лення біопластиків і перетворення піску на 
моноліт; наномолекулярне біоперетворення 
харчових відходів на дисплеї чи інші важли-
ві плівкові вироби; застосування фотоката-
лізації для світлового знищення не тільки 
бактерій чи органічних сполук, а й шкідли-
вих газів над поверхнею шосе.

Та є надійні перспективи надходження но-
вих ноотехнологій, зокрема – штучного фо-
тосинтезу. Відзначимо, що за понад сто ро-
ків біологи і біохіміки мало що створили у 
цьому напрямі, оскільки помилково вважа-
ли, що у клітинах рослин для побудови вуг-
леводнів та інших сполук використовується 
водень, отриманий від поділу на частини мо-
лекул води. «Прорив» стався лише з почат-
ком ХХІ ст., коли учасники спроб створен-
ня штучного фотосинтезу визнали: росли-
ни розкладають не воду, а нестійкий перекис 
водню (Н2О2) [2]. Дуже хотілося б сподіва-
тися на те, що повний цикл штучного фото-
синтезу і «поля XXI ст.» з грандіозною про-
дуктивністю з'являться через кілька років. 
Задовго до того, як людина встигне вчинити 
найбільшу з теоретично можливих помилок, 
що полягає у заміні в усій біосфері наявних 
видів і різновидів живого «геномодифікова-
ними» потворами.

Прогнозоване нами майбутнє – нешкідли-
ві для біосфери технології квантової приро-
ди – перемагатимуть повільно. Буде чимало 
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проміжних стадій, коли поєднуватиметься 
старе і нове, але навіть зараз, у разі врахуван-
ня перших досягнень нано-, піко- і фемтона-
ук, цілком очевидно, що так гучно розрекла-
мованої загибелі людства у середині XXI ст. 
не буде, що ніхто і ніколи не «рятуватиме 
рештки людей» запропонованими на друго-
му світовому екологічному форумі «Ріо+10» 
трьома не надто гуманними засобами: 1) при-
пинення збільшення населення у країнах 
третього світу; 2) заборона будувати там нові 
заводи; 3) спрямування систем освіти на еко-
логічне виховання дітей і молоді). З прикріс-
тю відзначимо, що наші спроби ознайомити 
організаторів третього екологічного форуму 
«Ріо+20» з перспективами ноотехнологій за-
знали цілковитої невдачі. Наслідком стало 
невиразне рішення з рекомендацією рухати-
ся до «зеленої економіки» на основі тільки 
старих технологій і сподівань на вплив «осві-
ти для сталого розвитку» [7].

Ми не випадково акцентували понят-
тя «біфуркація» у назві статті – саме те-
пер людство досягло точки розвитку, з якої 
уперше відкривається шлях для цілком 
успішного поєднання подальшого зростан-
ня його чисельності з підвищенням якос-
ті і безпеки життя. Практично необмеже-
ну кількість їжі спроможний забезпечити 
штучний фотосинтез, якщо силою не за-
гальмують перетворення вже здійснено-
го технологічно недосконалого варіанту на 
зручний для використання на всіх геогра-
фічних широтах процес.

А от енергетичні проблеми людства на 
всі подальші часи можна розв’язати створен-

ням великої кількості грандіозних сонячних 
електростанцій (СЕС) у численних пусте-
лях Землі. Вже існують два ключових засо-
би для перетворення давньої мрії фізиків на 
дійсність: Китай пропонує усім надзвичайно 
дешеві сонячні панелі (тому ці електростан-
ції стають економічно дуже вигідними), а Ні-
меччина готова виготовити надпровідні кабе-
лі, що без втрат донесуть «сонячну» електри-
ку до всіх споживачів на всіх континентах.

У черговий раз ми змушені вжити сло-
во «прикрість», адже шансів на швид-
ке створення цієї «мудрої Мережі» 
(СЕС+нпКабелі) надзвичайно мало. При-
чина песимізму – надто велика кількість 
тих, хто «життєзабезпечується» через наф-
ту, газ і вугілля. Вони вже цілком успішно 
засвідчили свої наміри і силу, назавжди по-
ховавши створені фізиками ще у 1992 році 
засоби «спалювання води» у термо ядерних 
реакторах та ліквідувавши надії на те, що 
надалі мільйони років люди отримувати-
муть потрібну кількість енергії від цих еко-
логічно безпечних реакторів. Якщо подіб-
ні «керівники та лідери» так само успіш-
но ліквідують перспективи «мудрої Мере-
жі», то людству й справді вже час готувати-
ся до третьої всезагальної війни за рештки 
їжі, енергії та чистої води.

Та наша невелика надія підживлюється 
тим, що «велика вісімка», яка знищила пер-
спективи термоядерної енергетики на сво-
їх теренах, більше неспроможна зупинити 
Китай, Індію, Бразилію та інші держави, 
завдяки яким центрально-магістральним 
буде ноорозвиток усього людства.
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ПедАГоГІчний 
ПроЦес Як 
ПросвІтниЦтво 
І досЛІдниЦЬкА 
дІЯЛЬнІстЬ

росвітництво – широка ідей-
на течія, яка відображала ан-
тифеодальні, антиабсолю-
тистські настрої освіченої 
частини населення у дру-
гій половині XVII–XVIII ст. 

Представники цієї течії (вчені, філософи, 
письменники) вважали метою суспільства 
людське щастя, вони були прихильника-
ми теорії природного права. Просвітники 
мали широкий світогляд, особливістю яко-
го були концепція освіченого абсолютизму, 
ідея цінності людини, критика церкви, па-
тріотизм, осуд експлуатації людини люди-
ною, утвердження самосвідомості й само-
цінності особистості.

Звернення людини до пізнання, насам-
перед – теоретичного, спричинило появу 
численних концепцій, які гарантували сві-
тові появу через декілька років нової мо-
делі людини – спроможної мислити, кри-
тикувати, незалежної у своїх поглядах. 
Спроби запропонувати своє бачення но-
вого світу і науки зокрема зробили: Ф. Бе-
кон у праці «Органон», Р. Декарт у «Розду-
мах про метод», Б. Спіноза в «Етиці»; по-
ширення набули «Імперія влади» Б. Пас-
каля, «Нові досліди про людський розум» 
Г. Лейбніца, «Філософські принципи ма-
терії та духу» Д. Дідро.

Я. Коменський, автор теоретичних праць 
із проблем навчання й виховання дітей 
(«Материнська школа», «Велика дидакти-
ка», «Пансофічна школа»), зробив значний 
внесок у педагогіку Просвітництва, прого-
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Криворізького національного університету 
«Криворізький педагогічний інститут»
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за взаємодії (поєднання) просвіт-
ництва і наукової діяльності, зна-
чення цієї взаємодії для сучасного 

освітньо-виховного процесу. Зазна-
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лосивши цілковите розуміння, волю та ви-
ховання основними складниками педагогіч-
ного процесу. У своїй «Великій дидактиці» 
чеський вчений виклав основні принципи 
свого розуміння виховання: навчання треба 
розпочинати своєчасно; в освіті йти від ве-
ликого до малого, від легшого до складнішо-
го; не треба намагатися вивчити надмірну 
кількість матеріалу; в усьому потрібно руха-
тися вперед і не поспішаючи [1, 59].

Окрім теоретичного обґрунтування єди-
ної шкільної системи та класно-урочної 
форми навчання, Я. Коменський, працю-
ючи в університетах Німеччини, приділяв 
багато уваги вивченню процесу навчання і 
виховання у неподільній єдності. У нари-
сі «Материнська школа» видатний чеський 
педагог-демократ рекомендує створити 
книжку для батьків і педагогів, у якій по-
яснювалися б їхні обов'язки: «Вона мала б 
містити докладно описане все те, чого тре-
ба навчати в дитинстві і якими способами, 
словосполученнями і жестами треба це по-
давати дітям» [9, 232].

Я. Коменський перший із педагогів об-
ґрунтував принцип природовідповіднос-
ті у вихованні. Дотримуючись традиції та-
ких видатних представників епохи Відро-
дження, як Рабле і Монтень, він розглядав 
людину як автономну природну систему з 
властивими їй закономірностями. Враху-
вання останніх необхідне в процесі форму-
вання моральної особистості. Вважаючи, 
що «природа „мікрокосму” людської істо-
ти наділена самодіяльною і саморушійною 
силою, філософ-гуманіст сформулював як 
закономірність виховання принцип само-
стійності вихованця в осмисленні та діяль-
ному пізнанні світу» [8, 44–45].

Стара система виховання, яку Комен-
ський кардинально реформував, ґрунтува-
лась на тезі про вирішальну роль зовнішніх 
обставин у формуванні особистості. Інак-
ше кажучи, воля, активність, розумовий 
потенціал особистості підпорядковувалися 
законам зазначених обставин. Згідно з Ко-
менським, виховний процес неможливий 
без урахування волі й діяльності вихован-
ця як невід’ємних його складників.

У дусі гуманістичних ідей Просвітни-
цтва Коменський проголошує природну 
рівність людей. Суспільство має бути за-
цікавленим у якомога повнішому розумо-
вому й моральному розвитку своїх членів, 
що принесе йому незаперечну користь. 
Оскільки цей розвиток філософ розгля-
дав як відповідний ідеалам добра й сус-
пільної користі, особливу увагу він приді-
ляв моральному вихованню. Глава XXIII 
(«Метод звичаїв») праці «Велика дидак-
тика», у якій педагог-реформатор форму-
лює шістнадцять правил мистецтва роз-
вивати моральність, починається таки-
ми словами: «Все попереднє не таке сут-
тєве порівняно з головним – моральністю 
й благочестям» [1, 115]. Низка цих пра-
вил підсумовує ідеї, висловлені мислите-
лями минулого. Насамперед, це правила 
про прищеплення всіх без винятку чеснот 
юному поколінню: поміркованості, муж-
ності, справедливості, щирості й витри-
валості в праці, чесності. Важливою умо-
вою формування моральної особистос-
ті Коменський вважав виховання звич-
ки до праці, що може здійснюватися на-
віть у ігровій формі. Окремо сформульо-
ване правило, яке стосується значення 
особистого прикладу в моральному вихо-
ванні: «Нехай постійно сяють перед нами 
приклади порядного життя батьків, году-
вальниць, учителів, товаришів» [1, 118].

Всі ці ідеї не втратили свого значен-
ня нині. Деякі з них визначають розвиток 
принципів морального виховання вже по-
над три століття. Думка про перетворю-
вальну роль виховання, демократизм і гу-
манізм громадянської позиції Я. Комен-
ського досі зумовлюють інтерес дослідни-
ків до його теоретичної спадщини.

Після перемоги буржуазної революції 
середини XVII ст. в Англії виникла необ-
хідність виробити новий підхід до питань, 
пов'язаних із формуванням особистості. 
Йдеться, передусім, про чинники форму-
вання особистості, роль виховання, його 
цілі й завдання, чому й присвячений трак-
тат Джона Локка (1632–1704) «Думки про 
виховання».
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Як і всі філософи-гуманісти минулого, 
Локк високо оцінював роль виховання в 
житті людей. Саме воно, на думку англій-
ського філософа, створює значні відмін-
ності між людьми. Вже на першій сторінці 
трактату висловлюється думка про те, що 
«дев'ять десятих тих людей, з якими ми зу-
стрічаємося, є тим, чим вони є, – добрими 
чи злими, корисливими чи некорисливи-
ми – завдяки своєму вихованню» [2, 107].

Так само, як і Я. Коменський, але на 
основі власного досвіду багаторічної прак-
тичної педагогічної роботи, Дж. Локк по-
рушує питання про необхідність вироблен-
ня в процесі виховання дитини внутріш-
ніх стимулів, що визначатимуть зміст її по-
ведінки, моральних почуттів і уявлень. У 
трактаті йдеться про значення досвіду у 
моральному вихованні дитини, що перед-
бачає повторення вправи з метою перетво-
рення її на звичку, тобто дію, незалежну 
«від пам'яті або розмірковування». Впер-
ше в історії етичної думки, формулюючи 
завдання виховання, Локк висловлює ідею 
доцільності створення вихователем вихов-
них життєвих ситуацій.

У трактаті Дж. Локка обґрунтовано 
думку про важливість урахування віко-
вих та індивідуальних особливостей дітей 
як неод мінної умови виховання. Сам про-
цес виховання філософ бачить як взаємо-
дію між вихователем і вихованцем, оскіль-
ки здіб ності, внутрішні сили дітей можуть 
виявлятися тільки за умов їхньої самоді-
яльності та створення вихователем атмос-
фери, в якій діти зможуть показати, «що 
вони вільні, що їхні добрі вчинки йдуть від 
них самих, що вони самостійні та незалеж-
ні...» [2, 109]. Згідно з Локком, урахування 
вікових та індивідуальних якостей вихо-
ванців має обов'язково доповнюватися ша-
нобливим до них ставленням; вимоги слід 
ставити відповідні вікові й рівневі розу-
міння. «Найпростіший і найлегший, і вод-
ночас найефективніший спосіб виховання 
дітей і формування їхньої зовнішньої по-
ведінки полягає в тому, щоб показувати їм 
на наочних прикладах, як їм слід чинити й 
чого вони повинні уникати» [2, 109]. Отже, 

ідея наочності навчання, вперше висунута 
Я. Коменським, була застосована Дж. Лок-
ком й у сфері морального виховання. Необ-
хідним моментом формування особистос-
ті Локк вважав вивчення наук, проте від-
сував цей процес за рівнем важливості на 
другий план, розглядаючи його як допо-
міжний засіб для розвитку важливіших для 
життя суспільства громадянських мораль-
них якостей особистості, формування яких 
і є головним завданням виховання.

Розмірковуючи над проблемою вихо-
вання особистості, автор трактату наголо-
шує на ще одній важливій умові морально-
го виховання – особисті якості вихователя 
мають обов'язково відповідати педагогіч-
ним вимогам, що їх ставлять вихователі до 
своїх вихованців.

Згодом цю ідею осмислював Ж.-Ж. Рус-
со в романі «Еміль, або Про вихован-
ня» (1762). Суттю педагогічної концепції 
французького мислителя є теорія природ-
ного вільного виховання відповідно до за-
конів фізичного, розумового й морального 
розвитку дітей. Неоднозначними, але у дусі 
часу, є його думки про завдання виховання: 
щодо виховання хлопчиків Ж.-Ж.Руссо ви-
словив багато ідей, а от щодо дівчаток фі-
лософ дотримувався традиційної думки: 
«необхідно піклуватися про їхній фізич-
ний та естетичний розвиток, але не більше» 
[5, 256]. Незважаючи на такі розбіжності, 
представник французького Просвітництва 
наголошував на важливості сімейного ви-
ховання, особливо материнського, у проце-
сі розвитку дитини: «До тебе звертаюсь я, 
ніжна й обачна мати. Плекай, зрощуй мо-
лоду рослину перш ніж вона вмре; наста-
не день, коли її плоди будуть тобі втіхою. 
Утворюй з самого початку огорожу навко-
ло душі твоєї дитини; інший може окресли-
ти її, але тільки тобі належить її поставити» 
[5, 209].

Ідеї Ж.-Ж. Руссо щодо виховання дити-
ни завжди знаходять безліч прихильників. 
Одним із них є видатний швейцарський 
педагог-мислитель Й. Песталоцці, який та-
кож розмірковував над питаннями сімей-
ного виховання. Вирішальну роль матері 
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та виховання, яке вона здійснює на почат-
ку становлення людини як особистості, він 
розкрив у «Лебединій пісні»: «Вплив мате-
ринської сили та приязні природно розви-
ває в немовляті сліди любові і віри, й одно-
часно здатний підготувати і зміцнити бла-
готворний вплив батьківської сили, братер-
ського почуття, і, таким чином, поступово 
поширити почуття любові і довіри на все 
сімейне життя. Виходячи з любові до ма-
тері, дитина під керівництвом своєї матері 
поступово переходить від фізичної довіри 
та любові до любові і довіри до людей, а від 
них – до чистого почуття істинної христи-
янської любові» [3, 308]. Окрім того, спира-
ючись на свої спостереження під час робо-
ти з дітьми у навчально-виховних устано-
вах, педагог-новатор уперше висунув ідею 
про використання дитячого товариства як 
провідного чинника морального розвитку. 
Саме Песталоцці належить формулювання 
принципу єдності навчання й морального 
виховання. Цей принцип він намагався вті-
лити в систему «морального елементарно-
го виховання», що має на меті «правильний 
всебічний і гармонійний розвиток мораль-
них основ людини, необхідний їй для забез-
печення самостійності моральних суджень 
і прищеплення їй певних моральних нави-
чок» [3, 310] і є однією зі складових частин 
виховання молодого покоління.

Можна стверджувати, що гуманістичні 
переконання філософів Просвітництва по-
зитивно відобразились на процесі розвитку 
європейського виховання та педагогічної 
діяльності.

Та варто зауважити, що за своєю при-
родою педагогічний процес складний та 
багатогранний. Це визначається багать-
ма об'єктивними й суб'єктивними чинни-
ками, неповторним їх поєднанням, своє-
рідним механізмом розв’язання виховних 
і освітніх завдань, різноманітністю засобів 
та умов їх розв'язання.

Відомо, що основною метою діяльності 
педагога є формування особистості. Фор-
муючи особистість, учитель повинен, пе-
редусім, уміти викласти виховне чи інше 
зав дання мовою, зрозумілою для учнів, до-

сягти виконання цих завдань за допомогою 
певних засобів і способів. Він має керувати 
діяльністю школярів, аналізувати, надава-
ти їй бажаного спрямування та оцінювати 
її. Водночас він мусить аналізувати і свою 
діяльність – від змісту й способів форму-
лювання завдань залежить характер діяль-
ності учнів, а це визначає процес і зміст 
формування особистості. Такою є загальна 
схема роботи вчителя.

В. Сухомлинський у багатьох своїх пра-
цях зазначав, що педагогічна діяльність не-
можлива без елементу дослідження, бо вже 
за своєю логікою та філософською основою 
вона має творчий характер. На думку відо-
мого педагога, кожна людська індивідуаль-
ність, з якою має справу вчитель, – це пев-
ною мірою своєрідний, неповторний світ 
думок, почуттів, інтересів [6, 471].

Зважаючи на те, що педагогічний процес 
керується об'єктивними законами, без ура-
хування й використання яких педагог не 
може досягти успіху, вчителю надзвичай-
но важливо знати головні закономірності 
процесу навчання та виховання, постійно 
вдосконалювати своє педагогічне мислен-
ня. Теорія дає загальну орієнтацію для дій, 
пропонує певні зразки розв’язання педаго-
гічних завдань. Але щоразу загальні поло-
ження чи принципи потрібно використову-
вати з урахуванням конкретних обставин, 
особливостей педагогічної ситуації. У своїй 
роботі педагогу багато доводиться досяга-
ти, покладаючись на власний досвід, поєд-
нувати знання з інтуїцією, аналізувати ре-
зультати, виправляючи допущені помилки. 
Навіть те, що у методичних рекомендаціях 
подані зміст і способи організації діяльнос-
ті учнів, ще не означає, що вчитель отримав 
готовий алгоритм педагогічної дії, який га-
рантує стовідсотковий позитивний ефект.

Наукові здобутки вчитель має зробити 
своїми. Це означає, що він повинен «пере-
відкрити» для себе знову і проблемне на-
вчання, і диференційований та особистіс-
но зорієнтований підходи, й багато іншо-
го. Педагогічний процес є активним і ди-
намічним, він постійно збагачується нови-
ми досягненнями суспільного життя, і ду-
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ховними, і матеріальними, тому неможли-
во раз і назавжди осягнути всі таємниці пе-
дагогіки.

Педагогічний процес і в теорії, і в її прак-
тичному дійсному втіленні – результат ді-
яльності педагога. Але, окрім самого педаго-
га, в ньому беруть участь ще й автори під-
ручників і посібників, інші колеги-вчителі, 
учні. «Основою навчально-виховної робо-
ти є насамперед досягнення педагогічної на-
уки. Однак наука вказує для педагога лише 
загальний напрямок до мети. Справа вчите-
ля – використати рекомендації науки в кон-
кретних, неповторних педагогічних ситуаці-
ях, творчо поєднуючи відомі педагогічні за-
соби та досвіди, видозмінюючи їх відповід-
но до конкретних ситуацій» [4, 15].

Досвід може бути використаний тільки 
в тому разі, коли той, хто його вивчає, під-
готовлений до цього. Якщо в учителя роз-
винене педагогічне мислення, яке дає мож-
ливість оцінити головну ідею та логіку до-
свіду А. Макаренка, В. Сухомлинського, 
О. Захаренка, багатьох інших видатних пе-
дагогів, можна говорити про те, що він го-
товий запозичити цей досвід та впроваджу-
вати його відповідно до конкретних умов. 
Без глибокого усвідомлення сутності гума-
ністичних концепцій і принципів педаго-
гічної логіки поширення цього досвіду не 
дасть бажаних результатів. Отже, знову ж 
таки потрібна відповідна наукова підготов-
ка вчителя й творчий підхід до справи.

«Опанувати методи та прийоми аналізу 
передового досвіду, а це означає навчитися 
спостерігати за діяльністю вчителів та учнів, 
уміти виокремлювати головне, узагальню-
вати, аналізувати корисно кожному педа-
гогу» [7, 247]. Інакше кажучи – треба знати 
технологію педагогічного дослідження.

Був час, коли школу, а отже практику на-
вчання й виховання, протиставляли науці, 
власне науковому дослідженню. Вважало-
ся, що наука веде безперервний пошук, бо-
реться проти будь-якої рутини, що тільки 
їй притаманні творчі засади, а школа, на-
томість, бере лише усталене та перевіре-
не, тобто те, що не підлягає сумніву, отже, 
є інституцією консервативною. Але прак-

тика доводить, що ця суперечність пев-
ною мірою штучна і що саме дослідниць-
кий компонент зближує науковий пошук і 
навчально-виховний процес, саме він сти-
мулює творчий підхід у практичній діяль-
ності, а це сприяє науковій творчості. Тому 
в освітній практиці особливої уваги набу-
вають дослідницькі компоненти, які по-
ступово стають дуже важливим складни-
ком педагогічної діяльності кожного вчи-
теля. Звичайно, в такому разі ми маємо го-
ворити про те, що педагогічне дослідження, 
яке здійснює вчитель, є свідомим цілеспря-
мованим пошуком способів удосконален-
ня педагогічного процесу з використанням 
певного наукового апарату, теоретичних та 
емпіричних методів. Безперечно, що таке 
дослідження спрямоване на здобуття вчи-
телем нових знань з метою успішної педа-
гогічної діяльності, на відміну від науково-
педагогічного дослідження, яке спрямоване 
на здобуття нових знань у науці. Хоча варто 
зауважити, що дуже часто творчий учитель 
не просто здобуває у процесі досліджен-
ня нові знання для себе, а ці ж знан ня ста-
ють відкриттями для науки. Такий учитель, 
зазвичай, працює на високому науково-
педагогічному рівні і його педагогічну ді-
яльність можна справді назвати науковою. 
До таких творчих учителів-практиків на-
лежать А. Макаренко, В. Сухомлинський, 
О. Захаренко, С. Логачевська та інші, які 
стали не лише відомими педагогами, а й на-
уковцями.

Практика свідчить, що педагогові дуже 
часто доводиться узагальнювати і свій до-
свід (коли треба розповісти чи написати 
про нього), і досвід своїх колег, або навіть 
цілого вчительського колективу. Твор-
чий учитель завжди прагне впровадити 
щось нове, перевірити його на практиці, 
щоб отримати вірогідні дані про результа-
ти свого впровадження. У цьому разі він 
безпосередньо включається у власне до-
слідницьку діяльність. Цілком природ-
но, що перед педагогом, який розпочинає 
науковий пошук, постає багато запитань: 
що означає бути дослідником? Чи кожний 
здатний на це? Які особисті риси мають 
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бути притаманні досліднику та які знання 
й уміння потрібні йому?

Російський учений В. Загвязінський за-
значає, що бути педагогом-дослідником 
«означає вміти знаходити нове в педаго-
гічних явищах, виявляти в них невідо-
мі зв'язки й закономірності. А це потре-
бує передусім загальної культури та висо-
кої фахової підготовки, певного досвіду 
навчально-виховної роботи й спеціальних 
знань і вмінь, притаманних саме дослід-
ницькій роботі. Зокрема, треба вміти спо-
стерігати й аналізувати явища; узагальню-
вати результати спостережень, виокремив-
ши найголовніше; за певними ознаками пе-
редбачати розвиток явищ у перспективі; по-
єднувати точний розрахунок із уявою й ін-
туїцією та багато іншого. Складність педа-
гогічних явищ із незавершеністю логічного 
аналізу їх та недостатньою інформованістю 
про них робить проблему наукового дослі-
дження особливо актуальною» [9, 15].

Отже, в історії філософської думки й пе-

дагогічній спадщині минулого є чимало ме-
тодологічно цінних ідей, суть яких визна-
чила спрямованість і сучасних досліджень 
у галузі морального виховання. Це, переду-
сім, положення про єдність морального ви-
ховання й самовдосконалення, морального, 
трудового й естетичного виховання, чут-
тєвого й раціонального у виховному про-
цесі, про взаємозв'язок індивідуального й 
«суспільного» підходів у розв’язанні про-
блем формування моральної особистості, 
про роль соціального середовища в розви-
тку особистості. Зрештою, вельми успіш-
ними були спроби узагальнення практики 
морального виховання з виокремленням 
його принципів.

Поглиблюючи ці ідеї, науковці дійшли 
висновку, що педагогічний процес є склад-
ним та багатогранним, він містить і вихов-
ниий (просвітництво), і дослідницький 
елементи. За відсутності будь-якого з цих 
компонентів педагогічний процес не є по-
вноцінним.
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УДК 378.1:008

етичнІстЬ 
Як чинник 
роЗШиреннЯ 
тА обмеЖеннЯ 
дІЄвостІ 
орГАнІЗАЦІйної 
куЛЬтури 
ПедАГоГІчниХ 
унІверситетІв

днією з важливих тем, до-
сліджуваних сучасною нау-
кою, є етична, що пов’язує всі 
сфери життєдіяльності лю-
дини, водночас концентру-
ючи їхні проекції на гумані-

тарну площину взаємовідносин. Зміст від-
носин «працедавець-керівник-працівник», 
«працівник-працівник», «працівник-орга-
нізація» навіть у негуманітарних сферах де-
далі сильніше зміщується у бік особистос-
тей, отже, набуває більш вираженого етич-
ного характеру. Залучення вищих педагогіч-
них навчальних закладів і ВНЗ інших типів 
не тільки до сфери соціальних інтеракцій, 
а й до економічних, співвіднесення катего-
рій «продуктивність», «ефективність» та 
«педагогічна моральність» генерує пробле-
му етичності як способу зв’язку між ними, 
критерію міри їхньої одночасної єдності й 
ізольованості. Цей самий аспект актуалі-
зується у дослідженні організаційної куль-
тури педагогічних університетів, яка теж є 
наслідком не лише соціальних відносин, а 
й економічних та політичних, бо етичність, 
організовуючи суспільство в цілому, відби-
вається у взаємодії і на рівні організації, і на 
рівні країни та світового співтовариства.
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У статті розглядається етич-
ність як чинник, пов’язаний 

із соціальною та педагогічною 
сторонами діяльності педагогічного 
університету як організації. Значна 
увага приділяється аналізові різних 
аспектів етичності, зокрема крос-

культурному, формальному, 
проблемі організаційної етичної 

замкнутості ВПНЗ.
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На сучасному етапі питання етичнос-
ті досліджуються не лише як самостійні, а 
й як важливий аспект діяльності людей та 
організацій. Зокрема, І. Гурова [14], дослі-
джуючи етику в міжнародних економіч-
них відносинах, зауважує, що саме етич-
ність має бути одним із первинних крите-
ріїв оцінювання ефективності будь-якої ді-
яльності, спрямованої на отримання при-
бутку. В. Лагутін [7], звертаючись до проб-
лем соціоекономічного характеру, форму-
лює тезу про двоєдиність суспільства як за-
гальну суперечність між економікою та со-
ціумом, що є чинниками суспільного про-
гресу. М. Елвессон [18] підходить до пи-
тань етичності у контексті емансипацій-
ного підходу до культури, розкриваючи її 
обмежувальні можливості. А. Воронкова, 
М. Баб’як, Е. Коренєв, І. Мажура [5, 226] 
до проблеми етичності у тому аспекті, що 
розглядатиметься далі у публікації, звер-
таються, описуючи сутність «психологіч-
ного контракту». Н. Бренінг, Р. Вудмен, 
Д. Гелріґел, Дж. Слокум [13] розгляда-
ють її як проблему етичної поведінки, від-
повідності між етичними засадами органі-
зації та суспільними пріоритетами, пропо-
нують заходи щодо запобігання неетичним 
виявам. В українській педагогіці є чимало 
праць із педагогічної етики, зокрема у кла-
сиків – А. Макаренка, В. Сухомлинсько-
го, К. Ушинського, та й у сучасних вчених, 
зокрема Г. Васяновича [1], який присвятив 
цій тематиці однойменний посібник. Чима-
ло дисертаційних робіт присвячені мораль-
ним якостям педагога, етичним взаємодіям 
вчителів та учнів, ціннісним орієнтаціям 
фахівців різних напрямів підготовки. Про-
блема етичності організаційної культури 
вищих педагогічних навчальних закладів є 
новою і потребує осмислення.

Мета статті – проаналізувати категорію 
етичності як співвідносну з організацій-
ною культурою педагогічного університе-
ту, що може і посилювати її дієвість, і об-
межувати.

Проблему етичності в контексті органі-
заційної культури можна розглядати зразу 
з декількох позицій, кожна з яких має своє-

рідний зміст і може втілюватися з огляду 
на свою своєрідність.

Одним із аспектів етичності є крос-
культурна етичність. Зміст цього поняття 
перебуває і у площині інституційних взає-
модій різних освітніх систем, і між ланками 
освіти, що відповідають її ступеням і рів-
ням. Крос-культурну етичність доцільно 
вивчати через таку універсальну категорію, 
як особистість, оскільки саме вона висту-
пає самостійним та не обумовленим куль-
турою явищем, феноменом, якому мають 
відповідати рівний масштаб і значення в 
будь-якій досліджуваній культурі. У цьому 
контексті слід враховувати, що риси осо-
бистості мають певне джерело, з якого вони 
формуються. Ним можуть бути і біологічні 
вроджені чинники, і соціальні принципи та 
механізми навчання та виховання, під дією 
яких відбувається становлення особистос-
ті [16, 317].

Такий підхід зумовлює необхідність ви-
окремлення поняття індигенної особистос-
ті як сукупності особистісних рис та харак-
теристик, притаманної винятково конкрет-
ній досліджуваній культурі, у нашому ви-
падку – культурі педагогічного університе-
ту. Графічно це зображено на рис.1, складе-
ному автором за даними джерела [2].

Рис. 1. Джерела формування індигенної 
особистості

Якщо й далі послуговуватися логікою 
крос-культурної етичності, то з неї ви-
пливає, що організаційна культура педа-
гогічного ВНЗ поєднується з національ-
ною педагогічною культурою саме фено-
меном особистості, отже, етичність щодо 
неї має бути співмірна їй самій. Інакше 
кажучи, особистість морально заспокоє-
на, отже й добре адаптована, конформна 
щодо організації, яка сповідує чи готова 
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до прийняття професійних етичних взає-
модій, духовності на роботі [17, 337–339], 
самоактуалізується у тому разі, коли пло-
щини організаційно-культурних ціннос-
тей та її власних накладаються. Отже, ви-
никає необхідність професійного відбору і 
на рівні університетської вступної селекції, 
і на етапі працевлаштування випускників. 
Здійснюючи цей відбір, у педагогічному 
ВНЗ слід орієнтуватися не лише на фор-
мальні культурологічні професійні крите-
рії, зокрема етико-естетичного характеру, 
а й на внутрішні чинники, обираючи осо-
бистість, характеристики якої якнайповні-
ше відображають не так індивідуальні або 
національно-специфічні особливості, як 
внутрішньоорганізаційні (у нашому випад-
ку – професійно-педагогічні та специфічні 
організаційні). Актуальним такий відбір є 
на етапі магістратури й аспірантури, проте 
особливо гостро проблема крос-культурної 
етичності зазвичай постає у процесі форму-
вання, розвитку та оновлення педагогічно-
го колективу, оскільки саме професорсько-
викладацький склад є носієм базових цін-
ностей організаційної культури, і декларо-
ваних, і глибинних. У практиці діяльнос-
ті середніх загальноосвітніх шкіл утверди-
лась думка про доцільність формування 
колективу вчителів з випускників, які здо-
були педагогічні спеціальності. Така теза 
з культурологічних позицій заслуговує на 
увагу з двох міркувань:

• по-перше, риси індигенної особистості, 
яка сформувалась у шкільні роки, одночас-
но із власне особистісними рисами, сприя-
тимуть кращій інтеграції молодого фахівця 
у колективі, який безпосередньо долучився 
до її (індигенної особистості – О. С.) ста-
новлення, зумовлюючи явище інтерналі-
зації (включеність у діяльність), що, сво-
єю чергою, визначається цілою низкою 
індивідуально-психологічних особливос-
тей кожного конкретного носія соціальної 
ролі (рівнем усвідомлення специфічних ці-
лей діяльності конкретного освітнього ко-
лективу; якою мірою власні професійні та 
життєві цілі працівника збігаються з ціля-
ми колективу; рівнем складності тих зав-

дань, які працівник ставить перед собою; 
рівнем адекватності самооцінки працівни-
ків, що тісно пов’язана з рівнем прагнень; 
рівнем орієнтації на виконання певних со-
ціальних  вимог, норм і зразків поведін-
ки згідно з власною соціальною позицією 
в колективі; якою мірою педагогічний ко-
лектив освітнього закладу є референтним 
для працівника [4, 207]). Всі згадані чин-
ники визначають рівень інтерналізації, але 
культурологічно значущими є, насамперед, 
усвідомлення специфічних цілей діяльнос-
ті конкретного колективу і референтність 
культурного контенту його діяльності для 
працівника;

• по-друге, випускники різних навчаль-
них закладів, здобувши вищу педагогічну 
освіту з різних напрямів, стали носіями од-
разу декількох культурних пластів – наці-
ональної культури вищої освіти, професій-
ної педагогічної культури, фахової профе-
сійної культури. Збагачення школи таким 
потужним потенціалом – безперечно по-
зитивний чинник щодо культурологічного 
насичення інформаційного поля цієї освіт-
ньої організації.

Якщо аналізувати таку саму ситуацію 
щодо педагогічного університету, то по-
повнення науково-педагогічного складу 
власними вихованцями – зовсім не одно-
значна з культурологічних позицій прак-
тика, оскільки призводить до циркулюван-
ня цінностей, що може спричиняти, щонай-
менше, етичну замкнутість, окрім того, ви-
холощення контексту цінностей різних по-
рядків (професійно педагогічних, фахово-
специфічних, соціально-культурних тощо), 
отже їхню деградацію. Засобом культуро-
логічної рівноваги тут є соціальні інститу-
ти, що володіють крос-культурною етич-
ністю, зокрема наукові та фахові школи, 
діяльність яких спрямована на забезпе-
чення внутрішньої етичної цілісності че-
рез цілеспрямоване поєднання освіти і на-
уки, регіональних традицій, організаційно-
культурних особливостей навчальних за-
кладів, що відображаються у змісті на-
вчальних та комунікативних процесів як 
їхнє конкретне наповнення [12, 11].
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В українській вищій освіті перебуває у 
фазі становлення організація віртуальних 
університетів, зокрема вже діють такі на-
вчальні заклади при Міністерстві фінан-
сів України, при Львівському університе-
ті безпеки життєдіяльності, Херсонський 
віртуальний університет та інші, завдання 
яких – реагувати на професійні суспіль-
ні запити, готувати фахівців за дистанцій-
ною формою. Прагнення швидше освоюва-
ти нові ринки праці, щоб вибір професій-
них занять став багатшим, задовольняє, зда-
валося б, потреби і випускників, і працедав-
ців, але щодо вищої педагогічної освіти та-
кий підхід не спроможний забезпечити по-
вноцінну дієвість професійних та організа-
ційних культурних патернів. Віртуальний 
університет у змозі забезпечити охопленість 
педагогічною підготовкою, а не професійно-
культурне становлення. Реа лії сьогодення з 
його культурологічно деформованими по-
няттями про ринок освітніх послуг, праці, а 
отже, можливо, у перспективі, й «ринок Со-
вісті», «ринок Правди», «ринок Щастя», ні-
велюють уявлення про працю (зокрема й пе-
дагогічну — О. С.) як спосіб «Служіння На-
родові» [15, 11]. Саме таке розуміння про-
блематики етичних засад професійної під-
готовки має стати центральним у системах 
організаційно-культурних «світів» вищих 
педагогічних навчальних закладів.

Сучасні світові освітні тенденції пока-
зують, що невдовзі крос-культурна етич-
ність вищої освіти зазнає ще однієї нова-
ції – безпосереднього замовлення спеціа-
лістів, наприклад для надання індивідуаль-
них предметних навчально-виховних по-
слуг, педагогічного супроводу різних віко-
вих категорій дітей тощо. Міжнародні ком-
панії уже виробили раціональний варіант 
поведінки для таких випадків. Його сут-
ність полягає в тому, щоб вплинути на фор-
мування індигенної особистості, тобто ін-
тегруватися у систему соціальних принци-
пів та механізмів навчання, стати одним із 
джерел виникнення її рис і характеристик 
[13, 9–11]. Подібну лінію крос-культурної 
етичності спостерігаємо у фірм, що пропо-
нують різні форми професійного навчання 

українським студентам чи майбутнім спів-
робітникам (інтерактивні семінари, універ-
ситетські курси (за домовленістю), дистан-
ційне навчання). Цей загалом позитивний 
для української молоді підхід, проте, має 
низку недоліків, зокрема:

• недиференційованість понять «осві-
та» і «навчання» у свідомості студентів, які 
нерідко розчаровуються у такому навчанні, 
оскільки рівень очікувань значно вищий;

• кадрові служби у системі освіти пра-
цюють тільки як бюрократичні утворен-
ня, формування педагогічних колекти-
вів зараз є функцією освітніх управлінь, 
тоді як керування ними, зокрема етико-
культурологічне згуртування, становлен-
ня рис індигенної особистості, є прерогати-
вою директора і педагогічного колективу, 
які часто діють навмання. Щодо вищої пе-
дагогічної освіти – функцію ідентифікації 
та класифікації особисто-професійних рис 
й подальшої адаптації покладено на керів-
ництво, яке теж діє неорганізовано, адже, 
попри позірну чіткість формальних крите-
ріїв (освіта, стаж, ступені, звання, публіка-
ції тощо), неформальні, які й забезпечують 
інтерналізацію, часто не беруться до уваги. 
Така ситуація на практиці є причиною ви-
никнення етичного розриву, що, своєю чер-
гою, перекреслює ідею внутрішньої куль-
турної цілісності педагогічного універси-
тету як організації. Зрештою, етап профвід-
бору є лише первинним, тому триваліши-
ми в часі і важливішими є наступні, зокре-
ма адаптація, розвиток людських ресурсів, 
атестація, вдосконалення мотивації з ме-
тою формування людського капіталу;

• життєвий цикл вищих педагогіч-
них навчальних закладів як організацій на 
українських теренах відповідає зрілому ві-
кові, традиційні освітні цінності давні, а су-
часні умови й форми діяльності ВПНЗ – 
новаційні. Тому формування їхньої етико-
культурної цілісності ускладнене, оскільки 
одночасне існування у культурному полі ор-
ганізації етичних норм доморального, кон-
венційного та постконвенційного (за ана-
логією до наявних у психології виховання 
– О. С.) рівнів [2, 235–236] – серйозна про-
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блема, пов’язана, по-перше, з індивідуаль-
ною часовою трансспективою особистості 
[10, 241] (викладачів, керівників та, опосе-
редковано, студентів і їхніх батьків), а, по-
друге, з адаптивними можливостями самих 
етико-культурних утворень, тобто наявніс-
тю і значущістю спільних рис, які можуть 
виявлятися рідко, але бути вагомим кон-
текстом культурних інтеракцій, або вияв-
лятися доволі часто, проте лише як зовніш-
ні артефакти.

Етичність у світових економічних від-
носинах, гармонійним елементом яких є 
освіта, співвідноситься не з особистістю, 
а з національними економіками, оскільки 
ґрунтується на міжнародному поділі пра-
ці. Функціональними одиницями цього ас-
пекту етичності будуть організації, зокрема 
й держава, якій в Україні належить прак-
тично вся система освіти, отже, вирішаль-
ний вплив на систему навчання й вихован-
ня. Етичні проблеми вищої педагогічної 
освіти, описані раніше, мають світовий все-
охопний характер, адже економічні проце-
си глобалізації послаблюють здатність бід-
них країн реагувати, посилюють соціальну 
поляризацію між бідними і багатими краї-
нами, що однаковою мірою погано для тих і 
для тих (посилюється трудова, екологічна, 
політична міграція, загострюються міжре-
лігійні та міжнаціональні конфлікти, при-
хованою причиною яких зазвичай є куль-
турні відмінності, спроектовані на особис-
тість і ретрансльовані нею на культурно від-
мінне суспільство). Запроваджувані освітні 
програми з громадянського виховання і то-
лерантності у низці країн зазнали поразки. 
Колоритною метафорою є порівняння гло-
балізації з «величезним локомотивом, що 
мчить на шаленій швидкості без машиніс-
та по рейках, які десь у кінці впираються в 
стіну» [8, 206]. Проте позитивним, з точки 
зору етичності, є свобода й нові можливос-
ті особистості, посилення її мобільності та 
розширення рамок здійснення вибору. За-
галом, наявна неспроможність економічної 
системи до стабілізації у світовому масш-
табі порушує низку соціальних проблем, 
які можна розв’язати лише через знан-

ня соціально-культурного особистісного 
складника, отже через узгодження етичних 
пріоритетів та економічних важелів у ас-
пекті індигенної особистості, що може від-
буватися тільки через освітні інституції, у 
діяльності яких провідна роль все ж має на-
лежати педагогічним освітнім закладам як 
культурним першоджерелам.

Третім зі згаданих на початку статті ас-
пектів етичності є внутрішньоорганізацій-
на етичність. Вона тісно пов’язана з етич-
ною замкнутістю організацій та формуван-
ням індигенної особистості з компонен-
тів унікальної індивідуальності працівни-
ка та спільних культурних цінностей. Тут 
присутні і «парадокс різноманітності» [16, 
341], і перетворення етики на матеріаль-
ну категорію (бюрократизація моралі) [18, 
314–315]. Цей аспект теж неоднорідний, 
оскільки містить внутрішній та зовнішній 
етико-культурні чинники.

Внутрішня організаційно-культурна 
етичність, з одного боку, об’єднує науково-
педагогічних працівників, керівництво, сту-
дентів, консолідує їх зусилля на реалізацію 
стратегії педуніверситету, з іншого – ні-
велює характерні індивідуальні риси спів-
робітників, перетворюючи їх на своєрідні 
«гвинтики великого механізму», підпоряд-
ковуючи спільній (чи сильній) волі керів-
ництва. Узгодження цих позицій можли-
ве лише через етичність, яка у цьому разі є 
більше проблемою індивідуальної свободи 
вибору. Зазвичай внутрішня незгода пра-
цівника, неспроможність до конформіз-
му приводить його до рішення про звіль-
нення. У такому разі – це етично узгодже-
на позиція. Проте якщо працівник із різних 
причин не приймає такого рішення, відвер-
то демонструє власний нонконформізм та 
емансипаційну позицію щодо «правил гри» 
або бюрократизованої моралі, виникає кон-
флікт. Адміністративне рішення про звіль-
нення може викликати збурення у середо-
вищі працівників, тим більше, що дехто з 
них сповідує ті ж погляди, але не вислов-
лює їх.

Отже, етична замкнутість організацій ви-
являється через виникнення всередині них 
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власних «правил гри», що, з одного боку, 
обумовлені культурою, з іншого – обумов-
люють її. Тобто, у критичних конфліктних 
випадках, культура чи не базується на етич-
них нормах, оскільки навіть її формальні 
провідники не виявляють етичності у сво-
їх діях, чи втратила етичність саме через 
їхню діяльність [3, 589]. З цього приводу в 
К. Ушинського знаходимо таке: «Хоч як да-
леко заховав би вихователь або наставник 
свої найглибші моральні переконання, але 
якщо тільки вони в нього є, то вони вияв-
ляться, можливо, невидимо не тільки для 
начальства, а й для нього самого, у тому 
впливі, який матимуть на душі дітей, і ді-
ятимуть то сильніше, що більш приховані. 
Визначення мети виховання в статутах на-
вчальних закладів, розпорядженнях, про-
грамах і пильний нагляд начальства, пере-
конання якого теж можуть не зав жди збіга-
тися зі статутами, зовсім безсилі щодо цьо-
го. Викорінюючи неприховане зло, вони за-
лишатимуть приховане, значно більше зло, 
і самими утисками якогось напряму по-
силюватимуть його дію» [11, 198]. Проте 
цим не вичерпується внутрішньоорганіза-
ційна етичність. Суспільною мораллю од-
наково засуджується і зневага до поглядів 
та переконань іншого, і нівелювання влас-
них з меркантильних чи пристосуванських 
міркувань. Отже, формула «клієнт завжди 
має рацію» суперечить суспільній моралі, 
але у бізнес-середовищі – це одне із провід-
них гасел, яке міцно ввійшло не так у про-
голошувані, як у реальні пріоритети робо-
ти ВНЗ, зокрема педагогічних, у зв’язку з 
чим студент, перетворившись на спожи-
вача, стає творцем культури, яка, через 
морально-психологічну незрілість її твор-
ця, може набувати не найкращих етичних 
форм. З точки зору організації (тут – педа-
гогічного університету – О. С.) вдале мар-
кетингове рішення із залучення якомога 
більшої кількості студентів на перший курс 
є етичним, оскільки відповідає її цілям, од-
ним із чинників реалізації яких є внутріш-
ня культура, спрямована на студента і, по-
декуди, ним же створена (завдяки механіз-
му дії крос-культурної етичності). Але, з ін-

шого боку, у такий спосіб особисті думки, 
переконання споживачів освітніх послуг 
можуть без відповідного аналізу потрапи-
ти у суспільну мораль, здеформувати її, а за 
несприятливих умов – спричинити її мар-
гіналізацію [18, 317]. Складно навести при-
клад очевидно негативного впливу вну-
трішньоорганізаційних етичних цінностей 
вищого педагогічного навчального закла-
ду, оскільки педагогічна діяльність суворо 
регламентується за змістом. Звичайно, по-
одинокі публічні випадки професійної не-
компетентності вчителів засмучують, але 
дія внутрішніх етичних пріоритетів є хоча 
й повільнішою, менш помітною, та все ж 
руйнівною для суспільства, майбутнє якого 
може перейти до рук «етичних формаліс-
тів» та їхніх учнів – «етичних потвор», про-
ти чого застерігав, знову ж таки, К. Ушин-
ський: «... Сам же Сенека був од нією з най-
головніших причин жахливої моральної зі-
псованості свого страшного вихованця (Не-
рона – О. С.). Такими сентенціями можна 
вбити в дитині, особливо коли в неї жвава 
вдача, будь-яку можливість розвитку мо-
рального почуття...» [11, 200–201].

Тож в етичній замкнутості виявляєть-
ся обмежувальна функція організацій-
ної культури, яка мінімалізує та формалі-
зує етичність для того, щоб формування 
індигенної особистості відбувалось яко-
мога технічніше, швидше, оптимальніше 
щодо умов конкретного вищого навчаль-
ного закладу.

Сприяти виникненню етичності та її 
утвердженню як прогресивного щодо мож-
ливостей організаційної культури чинника 
може формування стратегії розвитку педа-
гогічного університету, співзвучної з його 
організаційно-культурними засадами, які, 
своєю чергою, відповідатимуть специфіч-
ним особистісним рисам та характерис-
тикам, притаманним певній національній 
культурі, інакше кажучи, рисам індигенної 
особистості, мірою можливостей здійсню-
ючи коригувальний вплив на неї. У тако-
му разі цілі вищого педагогічного навчаль-
ного закладу, його місія будуть співзвучни-
ми з особистісною спрямованістю керівни-
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ків, науково-педагогічних працівників, сту-
дентів, у такий спосіб інтеріоризувавшись 
та набувши характеру мотивації, стимулю-
ючи особистість до діяльності, односпря-
мованої з діяльністю організації. Водночас 
реалізуються ще й такі етичні характерис-
тики, як свобода особистості (яка самостій-
но обирає діяльність), суспільна справед-
ливість (через особисту самоактуалізацію), 
долається етичний формалізм, оскільки 
«правила гри» для людини набувають ре-
ального змісту; внутрішньоорганізаційно-
му ж мінімалізмові протиставляється со-
ціальна відповідальність як вільний вибір 
вищого навчального закладу на користь 
зобов’язання підвищувати добробут гро-
мадян через відповідні підходи до освіти, а 
також надання ресурсів [6, 3]. Це положен-
ня як виразник автономії університетів та 
освіта як відповідальність перед суспіль-
ством є принциповими позиціями Болон-
ського процесу [9, 24–25].

Отже, етичність є категорією, що поєд-

нує суспільні закони співжиття громадян 
та відносини між ними. У ході цих взаємо-
відносин виникають суперечності, які про-
дукують виникнення конфліктних з етич-
ної точки зору ситуацій, що, з одного боку, 
можуть бути продуктивними й сприяти 
розвитку організацій, зокрема ВПНЗ чи 
особистості, а з іншого – деструктивними, 
такими, що обмежують їхній прогрес. Сут-
ність і характер таких суперечностей осо-
бливо яскраво виявляється у процесі ви-
вчення організаційної культури, що поєд-
нує цінності організаційного (колектив-
ного, освітнього) характеру та особисто-
го, стимулюючи формування типологіч-
них рис не тільки особистості, а й вищого 
педагогічного навчального закладу. У спів-
відношенні цих рис, їхніх взаємозв’язках, 
спільностях та відмінностях полягає етич-
ний зміст національної педагогічної куль-
тури вищої освіти назагал та організаційної 
культури як її елемента на різних (макро-, 
мікро-) рівнях зокрема.

ЛІТЕРАТУРА
1. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч.-

метод. посіб. / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 
2005. – 344 с.

2. Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. 
посіб. / О. І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.

3. Гелріґел Д. Організаційна поведінка / Д. Гел-
ріґел, Дж. В. Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, 
Н. С. Бренінг. – К. : Вид-во Соломії Павличко 
«Основи», 2001. – 726 с.

4. Карамушка Л. М. Психологія освітнього ме-
неджменту : навч. посіб. / Л. М. Карамушка. – К. : 
Либідь, 2004. – 424 с.

5. Корпорації: управління та культура / [А. Е. Во-
ронкова, М. М. Баб’як, Е. Н. Коренєв, І.В. Мажу-
ра]; за ред. А. Е. Воронкової. – Дрогобич : Вимір, 
2006. – 376 с.

6. Котлер Ф.  Корпоративна соціальна відпо-
відальність. Як зробити якомога більше добра для 
вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Лі Нен-
сі. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

7. Лагутін В. Д. Людина і економіка: соціоеко-
номіка : навч. посіб. для ВНЗ / В. Д. Лагутін. – К. : 
Просвіта, 1996. – 336 с.

8. Мартен Д.  Метаморфози світу: соціологія 
глобалізації / Д. Мартен, Ж.-Л. Мецжер, Ф. П’єр. – 
К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. – 302 с.

9. Основні засади розвитку вищої освіти України 
в контексті Болонського процесу (документи і ма-
теріали 2003–2004 рр.) / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болю-
баш, В. Д. Шинкарук та ін.]; за ред. В. Г. Кременя. – 

CITED LITERATURE
1. H. Vasianovych. Teaching ethics : scientific-

methodological workbook / H. Vasianovych. – Lviv : 
Norma, 2005. – 344 p.

2. O. Vlasova. Educational psychology : work-
book / O. Vlasova. – Kyiv : Lybid, 2005. – 400 p.

3. D. Helrigel. Organizational behaviour / 
D. Helrigel, John W. Slocum Jr., R. Woodman, 
N. Breninh. – Kyiv : Sоlomia Pavlychko «Osnovy» 
publishing office, 2001. – 726 p.

4. L. Karamushka. Educational management 
psychology : work-book / L. Karamushka. – Kyiv : 
Lybid, 2004. – 424 p.

5. Corporations: Management and culture / 
[A. A. Voronkova, M. Babiak, E. Koreniev, I. Mazhura]; 
edited by A. Voronkova. – Drohobych : Vymir, 2006. – 
376 p.

6. F. Kotler. Corporate social responsibility. How to 
do the best for your company and society / F. Kotler, 
Lee Nancy. – Kyiv : Standart, 2005. – 302 p.

7. V. Lahutin. The person and the economy: social 
economy : work-book for colleges / V. Lahutin. – Kyiv : 
Prosvita, 1996. – 336 p.

8. D. Marten. Metamorphoses of the world: 
globalization sociology / D. Marten, J.-L. Metszher, 
F. Pierre. – Kyiv : «KM Academia» publishing house, 
2005. – 302 p.

9. Higher education of Ukraine basic principles 
in the context of Bologna process (documents and 
materials of 2003—2004) / [M. Stepko, Y. Boliubash, 
V. Shynkaruk and others]; edited by V. Kremin. – Ter -



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 12013 49

Тернопіль : Вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2004. – 
147 с.

10. Савчин М. В. Вікова психологія : навч. по-
сіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академ-
видав, 2009. – 360 с.

11. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні тво-
ри : [у 2 т.] / редкол. : В. М. Столєтов (голова) [та 
ін.]. – К. : Радянська школа, 1983. – Т. 1 : Теоретич-
ні проблеми педагогіки / [упор. Е. Д. Днєпров]; за 
ред. О. І. Пискунова  [та ін.]. – 488 с. 

12. Філософія освіти і педагогіка: цінності куль-
тури. Комунікативний етикет: Україна. Великобри-
танія. Німеччина. Франція. Іспанія : навч. посіб. / за 
ред. С. О. Черепанової. – Львів, 2007. – 392 с.

13. Грэттон Л. Живая стратегия: Как помес-
тить людей в центр решения корпоративных за-
дач / Л. Грэттон. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 
2003. – 288 с.

14. Гурова И. П. Этика международных 
экономических отношений : учеб. пособие / 
И. П. Гурова. – М. : Дело, 2004. – 408 с.

15. Климов Е. А. О становлении профессио-
нала: приближение к идеалам культуры и сотво-
рение их (психологический взгляд) : уч. посо-
бие / Е. А. Климов. – М. : Московский психолого-
социальный институт, 2006. – 176 с. 

16. Мацумото Д. Психология и культура / Д. Ма-
цумото. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – 416 с.

17. Роббинз С. П. Основы организационного 
поведения / С. П. Роббинз; пер. с англ. – М., СПб., 
К. : 2006. – 448 с.

18. Элвессон М. Организационная куль-
тура / М. Элвессон; пер. с англ. – Х. : Изд-во 
Гуманитарный Центр, 2005. – 460 с.

nopil : Ternopil V. Hnatiuk State Pedagogical University 
publishing office, 2004. – 147 p.

10. M. Savchyn. Developmental psychology : 
work-book / M. Savchyn, L. Vasylenko. – Kyiv : 
Academvydav, 2009. – 360 p.

11. K. Ushynskyi. Selected pedagogical works : [in 2 
books] / editorial staff : V. Stoletov (head) [and others]. – 
Kyiv : Radianska shkola, 1983. – Book 1 : Theoretical 
problems of pedagogy / [regulated by E. Dnieprov]; 
edited by O. Pyskunova [and others]. – 488 p.

12. Philosophy of education and pedagogy: culture 
values. Communication etiquette: Ukraine. Great 
Britain. Germany. France. Spain : work-book / edited 
by S. Cherepanova. – Lviv, 2007. – 392 p.

13. L. Gratton. Live strategy: How to put people into 
a centre of enterprise objectives solution / L. Gratton. – 
Dnepropetrovsk : Balans-Club, 2003. – 288 p.

14. I. Gurova. Ethics of international economic 
relations : work-book / I. Gurova – Moscow : Delo, 
2004. – 408 p.

15. E. Klimov. On the formation of a professional: 
an approximation to the ideal of culture and its creation 
(psychological view ): work-book / E. Klimov. – 
Moscow : Moscow Psychological and Social Institute, 
2006. – 176 p.

16. D. Matsumoto. Psychology and culture / 
D. Matsumoto. – St. Petersburg : PRAJM-EVROZNAK, 
2002. – 416 p.

17. S. Robbinz. Fundamentals of organizational 
behaviour / S. Robbins; translated from English. – 
Moscow, St. Petersburg, Kiev : 2006. – 448 p.

18. M. Elvesson. Organizational culture / 
M. Elvesson; translated from English. – Kharkov : 
Gumanitarnyj Tsentr publishing office, 2005. – 460 p.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201350

чАс  реФорм:  методоЛоГІЯ 
І  методикА  освІтнЬоГо  ПроЦесу

контекстнІстЬ 
освІтнЬоГо 
Простору вищої 
ШкоЛи: 
рІвенЬ 
мАГІстрАтури

Компетентнісний підхід і контекстне 
навчання

Компетентнісний підхід упевнено посі-
дає позицію ключової методології модерні-
зації вищої освіти. Перехід до компетент-
нісної освіти потребує суттєвих змін на-
явної педагогічної системи університету 
в змісті навчання, діяльності викладача і 
студента, в технологічному забезпеченні 
навчального процесу, в освітньому середо-
вищі як системі впливів і умов формуван-
ня й розвитку особистості у соціальному 
і просторово-предметному оточенні на-
вчального закладу. На нашу думку, основ-
ною технологією реалізації компетентніс-
ного підходу в магістратурі педагогічного 
університету виступає контекстне навчан-
ня. Компетентнісний підхід і контекстне 
навчання співвідносяться як методологія і 
практика.

Серед розробників проблеми контекст-
ності навчання: А. Вербицький (навчан-
ня контекстного типу) [2], С. Качалова 
(навчально-виховний процес контекстно-
го типу) [11], Н. Лаврентьєва (форми і ме-
тоди навчання контекстного типу) [12], 
Є. Ширшов, О. Чурбанова (педагогічна 
технологія контекстного типу) [15].

У спробі обґрунтувати доцільність кон-
текстного навчання на рівні магістрату-
ри педагогічного університету спиратиме-
мося на розуміння контексту як системи 
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внутрішніх і зовнішніх умов життя й діяль-
ності людини, що впливає на сприйняття, 
розуміння й перетворення нею конкретної 
ситуації, надаючи останній сенс та значен-
ня і як цілому, і окремим її компонентам. 
При цьому внутрішній контекст розгля-
дається через індивідуально-психологічні 
особливості, знання і досвід людини; зо-
внішній – через предметні, соціокультурні, 
просторово-часові, професійні та інші ха-
рактеристики обставин, у яких вона діє.

За визначенням А. Вербицького, «кон-
текстним є таке навчання, де мовою наук 
за допомогою всієї системи традиційних і 
нових педагогічних технологій у формах 
навчальної діяльності, дедалі більше на-
ближених до форм професійної діяльності, 
динамічно моделюється предметний і со-
ціальний зміст професійної праці. Тим са-
мим забезпечуються умови трансформації 
навчальної діяльності студента в профе-
сійну діяльність фахівця» [3, 35]. Сутність 
теорії контекстного навчання як концеп-
туальної основи реалізації компетент-
нісного підходу в професійній педагогіч-
ній освіті полягає у створенні психолого-
педагогічних, дидактичних і методичних 
умов для опанування cуб’єктом професій-
ної діяльності.

До джерел теорії контекстного навчання 
належать: діяльнісна теорія засвоєння соці-
ального досвіду, теоретичне узагальнення 
накопиченого досвіду використання форм 
і методів інноваційного навчання, розумін-
ня впливу предметного і соціального кон-
текстів культури, соціального життя і май-
бутньої професійної діяльності особистості 
на процес і результати її освіти [5, 15].

Т. Дубовицькою запропоновано низку 
принципів використання контексту як ін-
струмента організації освітньої діяльності: 
1) розширення контексту – розгляд явища 
в рамках «вкладеного один в інший» кон-
текстів, що породжує багатомірність сприй-
няття явища; 2) взаємозв’язку контекстів – 
будь-яке досліджуване явище багатоаспект-
не, тому його неможливо розглядати в од-
ному контексті, всі можливі його контек-
сти виявляються взаємопов’язаними; 3) ва-

ріативності контексту – контекст тракту-
ється як певний гештальт, структура яко-
го змінюється зі зміною ракурсу спосте-
реження [7]. В. Калашніков доповнює цей 
перелік такими принципами: 1) контекст-
ної обумовленості – вимога аналізу яви-
ща в систематично враховуваних контек-
стах його існування і вивчення; 2) систем-
ності контексту – контекст є системою з 
усіма притаманними їй ознаками (включе-
ність у контекст-суперсистему і виділення 
контекстів-підсистем, наявність взаємодії 
частин, цілісність і відносна ізольованість, 
поєднання структурного і функціонально-
го моделювання тощо); 3) доповнюваності 
контекстів (за А. Голубєвим – принцип ев-
ристичної контекстуальності) [6] – макси-
мально повне розуміння феномена можли-
ве лише в разі поєднання інформації, отри-
маної в різних контекстах; суперечливі кон-
цепції є різними проекціями одного об’єкта 
в різних контекстах [9, 93].

Відповідно контекстне навчання в 
педагогічній магістратурі має базува-
тися на таких принципах: психолого-
педагогічного забезпечення особистісно-
го включення студента в навчальну ді-
яльність; послідовного моделювання в 
навчальній діяльності студентів цілісно-
го змісту, форм і умов професійної діяль-
ності фахівців; проблемності змісту на-
вчання в ході його розгортання в освіт-
ньому процесі; відповідності форм і мето-
дів навчальної діяльності студентів меті 
й змісту освіти; суб’єктності відносин 
«викладач-студент», «студент-студент»; 
педагогічно обґрунтованого поєднання 
нових і традиційних педагогічних техно-
логій; відкритості навчання – викорис-
тання для досягнення конкретної мети 
навчання і виховання будь-яких педаго-
гічних технологій, запропонованих у рам-
ках інших теорій і підходів; єдності на-
вчання і виховання особистості професіо-
нала [13, 18]. Серед переваг контекстного 
навчання на магістерському рівні: 1) фор-
мування магістрантами індивідуальних 
освітніх маршрутів, які найбільше відпо-
відають їхнім особистісно-професійним 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201352

потребам; 2) розвиток суб’єкт-суб’єктних 
відносин викладач–студент на рівні спів-
творчості; 3) створення умов для успіш-
ного інтегрування випускника в сучасну 
систему професійних відносин, а також 
для підвищення його конкурентоздатнос-
ті на ринку педагогічної праці; 4) станов-
лення суб’єктної позиції магістранта, що 
дає змогу набувати гнучкості мислення і 
поведінки, самостійності, вміння ставити 
мету, аналізувати й оцінювати власні дії 
тощо [1, 111–112].

А. Вербицький основною одиницею за-
вдання змісту освіти в контекстному на-
вчанні називає проблемну ситуацію. Він 
уважає, що система таких ситуацій дає змо-
гу розгортати зміст освіти в динаміці через 
визначення сюжетної канви модельованої 
професійної діяльності та створює можли-
вості інтеграції знань різноманітних дисци-
плін, необхідних для розв’язання цих ситу-
ацій. Основною одиницею діяльності сту-
дента в контекстному навчанні він бачить 
«учинок, яким фахівець виконує не тіль-
ки предметні дії відповідно до професій-
них вимог і норм», а й набуває морально-
го досвіду, оскільки діє згідно з нормами, 
усталеними в певному суспільстві й у пев-
ному професійному співтоваристві. Отже, 
розв’язується проблема єдності навчання і 
виховання.

Контекстний підхід містить також ро-
зуміння необхідності врахування контек-
сту культурного середовища. Вживаним 
у науковому середовищі є поняття «крос-
культурний контекст». В освіті внутріш-
ній крос-культурний контекст (Н. Жу-
кова, 2005) є інтегральною багаторівне-
вою цілісністю, яка складається в люди-
ни внаслідок одночасного занурення у 
такі зовнішні освітні контексти, як освітнє 
середо вище сім’ї, своєї країни, комуніка-
тивної та інформаційної культури, світо-
ве освітнє середовище та ін. У цьому разі 
освітнє середовище розглядається як іє-
рархічна система контекстів. Культура ви-
ступає контекстом усіх дій людини, тоб-
то певним загальним контекстом, зумов-
люючи необхідність свідомого врахування 

культурних впливів на освітнє середови-
ще й особистість [8]. Тож осмислення на-
вчального матеріалу і викладачами, і магі-
странтами має базуватися на рефлексив-
ному усвідомленні контекстів, де цей на-
вчальний матеріал існує в соціокультур-
ній практиці та подається у практиці осві-
ти, що актуалізує поняття «освітнього се-
редовища контекст ного типу».

Освітнє середовище контекстного типу
Термін «освітнє середовище» зазви-

чай використовується дослідниками для 
опису системної цілісності освітньої ді-
яльності (В. Лебедева, В. Орлов, В. Па-
нов, В. Рубцов, В. Слободчиков, В. Ясвін 
та ін.). Уперше в науковий обіг поняття 
«освітнє середовище контекстного типу» 
було введено А. Маджугою [10]. За його 
визначенням, це сукупність методів і при-
йомів організації освітньої діяльності, ба-
зована на методології контекстного підхо-
ду. До специфічних характеристик освіт-
нього середовища контекстного типу на-
лежать: 1) опертя на принципи контек-
стного підходу; 2) широке використання 
методу моделювання контекстів; 3) підви-
щення рефлексивності освітньої діяльнос-
ті; 4) специфічні методи й методики на-
вчання; 5) використання підручника кон-
текстного типу; 6) орієнтування на розви-
ток самовизначення особистості й особис-
тісної культури в крос-культурному кон-
тексті [9, 92].

Метою контекстного навчання визнача-
ємо формування цілісної професійної ді-
яльності майбутнього фахівця, оволодіння 
ним відповідними компетенціями. Заува-
жимо, що А. Вербицький і В. Нечаєв схиля-
ються до трактування компетенції як систе-
ми цінностей і особистісних якостей, знань, 
умінь, навичок і здібностей людини, що за-
безпечує її готовність до компетентного ви-
конання професійної діяльності. Відповід-
но, компетентність розглядають як реалізо-
вану на практиці компетенцію. Зміст кон-
текстного навчання пропонують відбирати 
з двох джерел: дидактично структуровано-
го змісту наук і змісту засвоюваної профе-
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сійної діяльності, поданого у вигляді систе-
ми загальнокультурних і професійних ком-
петенцій [13, 17–18].

А. Вербицький, Т. Дубовицька ви-
окремлюють форми контекстів, відповід-
но до яких вибудовуються навчальні занят-
тя в контекстному освітньому середовищі: 
1) просторово-часовий контекст – динаміч-
не розгортання змісту навчання; 2) контекст 
системності й міжпредметності знання – 
взаємозв’язок нової інформації з наявною 
у студентів; 3) контекст професійних дій і 
ролей – співвіднесення отриманих знань і 
навичок із майбутньою діяльністю; 4) кон-
текст особистих і професійних (посадових) 
інтересів майбутніх фахівців – суб’єктивна 
значущість отриманої студентами інформа-
ції та сформованих навичок [4]. В. Калаш-
ніков уважає, що ці контексти можуть ви-
користовуватися і для теоретичного аналізу 
майбутньої сфери діяльності магістрантів, і 
в ході організації відповідного практикуму.

У теоретичному викладі навчально-
го матеріалу визначені форми контек-
стів виявлятимуться так: 1) просторово-
часовий – у послідовному розгортанні 
матеріалу, дотриманні принципу опертя 
практичних дій на теоретичну базу, від-
повідності дидактичним вимогам і у взає-
модії магістрантів із навчальним матеріа-
лом, і в організації навчального хроното-
пу (А. Бахтін, В. Зінченко, А. Ухтомський) 
або сеттингу (термін пізнього психоаналі-
зу, тут застосовується у значенні «органі-
зація простору і часу взаємодії», суб’єкт-
суб’єктної взаємодії викладачів і магі-
странтів (А. Бойко); 2) контекст систем-
ності й міжпредметності знання – у вклю-
ченні до змісту навчальної дисципліни ін-
формації з суміжних, а також «віддалених» 
дисциплін для забезпечення цілісності та 
системності знання; 3) контекст професій-
них дій і ролей – у модельованому викладі 
матеріалу, де студентам пропонується по-
ставити себе на місце професіонала в пе-
дагогічній сфері за допомогою модельова-
них форм і методів навчання (ділові ігри, 
кейс-стаді тощо); 4) контекст особистих і 
професійних інтересів – у смисловому на-

повненні теоретичного матеріалу завдяки 
його зв’язку з актуальними потребами та 
інтересами студентів [9, 95].

Контекстне освітнє середовище передба-
чає і використання підручника контекстно-
го типу. За визначенням О. Шевченка, «під-
ручником контекстного типу є педагогічна 
система, створена відповідно до принципів 
контекстного навчання. Це підсистема ці-
лісної системи навчання певному предме-
ту, покликана моделювати майбутню про-
фесійну діяльність студента в її предмет-
ному і соціальному аспектах за допомогою 
тексту, контексту і підтексту» [14, 41]. Та-
кий компонент, як «текст» представлений 
у підручнику матеріалом для засвоєння, 
«контекстом» виступає майбутня профе-
сійна діяльність, а «підтекстом» – ціннісні 
орієнтації, настанови, соціальні відносини. 
Мається на увазі, що семіотичні навчальні 
моделі являють собою власне текст, який 
відображає певне знання (у формі тексту 
підручника, лекції тощо), імітаційні на-
вчальні моделі (ділові ігри, кейс-метод і 
т. ін.) передбачають актуалізацію профе-
сійного контексту застосування цього зна-
ння, а засвоєння ціннісно-мотиваційного 
змісту професійної діяльності є своєрідним 
підтекстом. Отже, підручник контекстно-
го типу – важливий складник контекстно-
модельованого освітнього середовища, 
який структурує процес використання кон-
текстних педагогічних технологій. Загалом 
освітнє середовище контекстного типу є ін-
тегративним, системоутворювальним, воно 
об’єднує та комбінує різні підходи, концеп-
ції і методи у сфері освіти.

Перехідним ланцюжком між навчаль-
ною і трудовою професійною діяльністю 
магістрантів є доцільно організована квазі-
професійна діяльність.

Квазіпрофесійна діяльність
У контекстному навчанні забезпечується 

динамічний рух діяльності магістранта від 
власне навчальної (акцентування в лекціях 
і семінарах-дискусіях на соціальному кон-
тексті професійної діяльності) через ква-
зіпрофесійну (різні форми імітації профе-
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сійної діяльності) і навчально-професійну 
до реальної професійної [13, 17]. Квазі-
професійна діяльність відіграє особливу 
роль у педагогічній магістратурі. Вона ба-
зується на методиці контекстуального мо-
делювання як цілеспрямованого оперуван-
ня контекстом. Містить три основні кон-
тексти: предметний, соціальний і психо-
логічний, де предметний – дії з опануван-
ня знань, умінь, навичок і досвіду майбут-
ньої професії відповідно до мети навчання 
і кваліфікаційних характеристик фахівця; 
соціальний – система взаємодії учасників 
освітнього процесу відповідно до устале-
них норм соціальних та етико-професійних 
відносин; психологічний – включення ма-
гістрантів у професію як частину культу-
ри через перебудову, опанування і засвоєн-
ня ціннісно-смислових складників майбут-
ньої професії. Сутність квазіпрофесійної 
діяльності полягає в тому, що вона триває 
у реальних умовах і забезпечує єдність на-
званих контекстів [1, 114].

Відтворення предметного і соціально-
го контекстів професійної діяльності на-
дає додаткові можливості змістової реалі-
зації компетентнісного підходу в освітньо-
му процесі педагогічного університету, зо-
крема забезпечує системність і міжпред-
метність знання; дає змогу подати навчан-
ня в динаміці; скласти сценарний план дій 
фахівців відповідно до технології виробни-
цтва; знайомить з посадовими функціями й 
обов’язками; забезпечує рольове «інстру-
ментування» вчинків; враховує посадові й 
особистісні інтереси майбутніх педагогів; 
задає просторово-часовий контекст «мину-
ле – сучасність – майбутнє» [3, 35–36].

Зазначені вище форми контекстів мо-
жуть відображатися в таких варіантах: 
1) просторово-часовий – у забезпечен-
ні наступності в оволодінні навичками – 
від елементарного вміння управляти ува-
гою і сприйняттям до цілісної технології, 
а також в активному використанні чинни-
ка просторової організації навчальної ді-
яльності магістрантів, коли різна просто-
рова локалізація (індивідуальна, парна, мі-
крогрупова і загальногрупова робота з від-

повідним розташуванням магістрантів) за-
безпечує максимальну ефективність тих чи 
тих видів навчальної діяльності; 2) систем-
ності й міжпредметності знання – у залу-
ченні до практичної навчальної діяльності 
з відпрацювання навичок із суміжних дис-
циплін у вигляді навчальних завдань, про-
блемних ситуацій тощо; 3) професійних дій 
і ролей – у модельованих формах діяльнос-
ті студентів у вигляді ділових ігор та інших 
ігрових форм контекстного навчання, які 
забезпечують зв’язок навчальної і майбут-
ньої професійної діяльності завдяки від-
творенню ситуацій, максимально набли-
жених до майбутньої професії; 4) особис-
тих і професійних інтересів – у перебуван-
ні магістранта у процесі професіонального 
виконання практичних завдань, що актуа-
лізує його власну діяльність з подальшого 
опанування професійних функцій, а також 
ставить перед необхідністю співвідносити 
отримані завдання з власними потребами, 
цінностями й інтересами, уявленнями про 
майбутню професію [9, 95].

Квазіпрофесійна діяльність має реалі-
зуватися через комплекс методів і методик 
контекстно-орієнтованої освіти. Перева-
га зазвичай надається змішаному навчан-
ню («blended learning») – поєднанню акту-
альних для сучасного суспільства дидактич-
них засобів, форм і методів. У зарубіжних 
освітніх практиках цей термін вживаєть-
ся для визначення освітньої програми, яка 
містить декілька методів подання матеріа-
лу, а також для опису навчального процесу, 
де комплексно застосовуються різні методи-
ки, наприклад електронні навчальні програ-
ми, елементи індивідуальних занять викла-
дача зі студентом, індивідуальні магістер-
ські програми із самостійним встановлен-
ням та регулюванням оптимальної швидко-
сті та інтенсивності процесу навчання. Голо-
вна мета «blended learning» – надати інстру-
менти навчання, відтворити ситуації, де ма-
гістранти можуть отримати різнобічний до-
свід, що в сукупності допомагає віднайти 
найоптимальніший стиль навчання, придат-
ний для всіх учасників. Різноманітність еле-
ментів навчання гарантує значну мотивова-
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ність учасників. Виокремлюються такі мо-
делі змішаного навчання: 1) спрямована на 
знання – поєднує взаємодію з консультан-
том через електронну пошту, дискусії у фо-
румах, безпосередні консультативні зустрічі 
із самонавчанням, наприклад веб-курсами; 
2) орієнтована на співробітника – поєднує 
традиційне навчання в аудиторній формі з 
онлайновими навчальними заходами, вико-
ристовується для освоєння контенту, який 
вимагає від магістрантів застосування но-
вих способів поведінки в середовищі (через 
форуми, вебінари, групові проекти, онлайн-
обговорення з використанням чат-модулів); 
3) орієнтована на компетентності – поєд-
нує онлайнові засоби з «живим» наставни-
цтвом, оскільки оволодіння компетентнос-
тями відбувається швидше у спостереженні 
та у співпраці з експертами в процесі вико-
нання безпосередньої роботи [1, 113].

Інтеграція цих моделей дає можливість 
розробляти освітні програми для педаго-
гічної магістратури, об’єднуючи перева-
ги стаціонарного та дистанційного навчан-
ня і трансформуючи навчальну діяльність 
у професійну. Як наслідок, у діяльнісно-
му компоненті навчального процесу відо-
бражається модель професійної діяльності. 
За цих умов позиція магістрантів ніби по-
двійна: з одного боку – це типова навчаль-
на діяльність, з іншого – за метою, змістом, 
формами, процесом і вимогами до отриму-
ваних результатів – максимально наближе-
на до позиції фахівця.

Освітнє середовище контекстного типу 
має сприяти й розвиткові психічної діяль-
ності магістрантів. Базовим наближенням 
до цього може слугувати рефлексивна па-
радигма освіти (М. Ліпман, 2003), де ав-
тор розглядає освіту як дослідження, а най-
важливішими характеристиками останньо-
го називає критично-творче «мислення ви-
щого порядку» і «мислення в дисциплінах» 
[16, 17]. За його твердженням, мислення 
вищого порядку – це не відпрацювання тих 
чи інших когнітивних навичок, воно швид-
ше «виступає контекстом їхнього вдоско-
налення» [16, 24]. Мислення ж «у дисци-
плінах» означає здатність магістранта не 

просто використовувати знання тієї чи ін-
шої предметної галузі, а й мислити в її ка-
тегоріях. Отже, це мислення в контексті 
певної навчальної дисципліни або практи-
ки діяльності (контекстуально-специфічне 
мислення). Таке гнучке переключення є 
найважливішою характеристикою контек-
стного підходу до розвитку мисленнєвих 
процесів магістрантів, до вироблення в них 
загальних, транс-контекстуальних і крос-
контекстуальних навичок мислення. Мето-
дика такого розвитку може бути представ-
лена застосуванням контекстного аналі-
зу – сукупності принципів, прийомів і про-
цедур, спрямованої на систематичне вио-
кремлення і описання контекстів певного 
явища.

Отже, квазіпрофесійна діяльність спря-
мовує магістрантів на цілеутворення, ана-
ліз і оцінювання проблемних ситуацій, са-
мооцінювання у професійній діяльності, 
конструювання моделей взаємодії, осмис-
лення багатоманітності педагогічних варі-
антів, проблематизацію освітнього проце-
су та пошук оптимальних рішень для до-
сягнення успіху у професійній діяльнос-
ті. Варто зауважити, що більшість магі-
странтів мають певний професійний до-
свід, який допомагає їм розглядати набуті 
знання через призму власної педагогічної 
позиції чи наукових інтересів. Окрім того, 
вони зробили свій вибір свідомо, зацікав-
лені у підвищенні рівня професійних ком-
петенцій і мають необхідні навички на-
вчання. Це дає змогу більш активно засто-
совувати проблемне навчання, моделюва-
ти педагогічні завдання та використовува-
ти їх у контексті майбутньої професійної 
діяльності [1, 114].

Практичне впровадження викладених 
теоретичних положень має забезпечити 
змістову трансформацію наявної організа-
ції освітнього процесу педагогічного уні-
верситету в принципово іншу – в контек-
стне навчання [5, 18], що характеризується 
інтеграцією процесів навчання, пізнання, 
спілкування і практики, створенням умов 
для розвитку творчої індивідуальності всіх 
суб’єктів педагогічного процесу.
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УДК 378.1

мАркетинГовА 
стрАтеГІЯ внЗ

агострення конкурентної бо-
ротьби змушує ВНЗ шука-
ти нові способи підвищення 
привабливості власних про-
позицій на ринку освітніх по-
слуг і продуктів, звертаючись 

до ринкових технологій, які ґрунтують-
ся на концепції маркетингу. Застосуван-
ня маркетингових підходів в управлінні 
вищим навчальним закладом дає можли-
вість якнайкраще задіяти потенціал ВНЗ 
для досягнення цілей, які він ставить перед 
собою. Маркетинг в умовах ринку не лише 
надає необхідні інструменти, а й формує 
своєрідну філософію організації, яка до-
помагає вищому навчальному закладу за-
лучати достатню кількість ресурсів, пере-
творювати ці ресурси на відповідні програ-
ми, сервіс, ідеї та ефективно розподіляти їх 
у різні сегменти ринку з метою досягнення 
максимального ефекту.

Маркетинг освітніх послуг має свої осо-
бливості не лише у сфері практичного за-
стосування; основні його теоретичні заса-
ди відрізняються від маркетингу на будь-
якому іншому ринку товарів або послуг. 
Відмінність концепції маркетингу в систе-
мі вищої освіти полягає в особливостях ви-
значень і варіантах адаптації основних по-
нять, цілей, функцій і принципів марке-
тингової діяльності щодо освітніх послуг і 
товарів.

У визначенні концепції маркетингу ВНЗ 
немає одностайності серед спеціалістів-
маркетологів, тому і стратегії маркетингу в 
системі вищої освіти дуже відмінні за опи-
сами структури, змісту маркетингових дій 
і підходів. З іншого боку, успішний, переві-
рений на практиці план маркетингових дій 

валерій дмитрІЄв
проректор з економіки та перспективного 

розвитку Приазовського державного 
технічного університету, м. Маріуполь.

У статті пропонується комплекс 
маркетингових заходів, які допомо-
жуть підвищити стійкість і конку-
рентоспроможність ВНЗ на ринку 
освітніх послуг і продуктів; визна-
чено головну мету, зміст і спрямо-

ваність маркетингової 
стратегії ВНЗ.

Ключові слова: маркетинг ВНЗ, мар-
кетинг освітніх послуг, маркетингова 
стратегія, аналіз ринкових можливостей 
ВНЗ, критерії успішності маркетингової 
стратегії ВНЗ.
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ВНЗ сприятиме формуванню оптимальної 
концепції його маркетингової стратегії.

Зміст стратегічного плану маркетин-
гової діяльності, що залежить від широко-
го комплексу його елементів і вжитих ВНЗ 
заходів, наведений у низці робіт (напри-
клад [1; 4; 5]), де в різних варіантах доклад-
но висвітлено такі питання освітнього мар-
кетингу:

• основні функції, об'єкти і суб'єкти мар-
кетингу освітніх послуг;

• сутність і особливості маркетингу у 
сфері освіти;

• маркетингове середовище ВНЗ;
• ринок і сегментація ринку освітніх по-

слуг;
• ціноутворення на ринку освітніх по-

слуг;
• комплекс маркетингових комунікацій 

ВНЗ;
• організація і управління маркетинго-

вою діяльністю ВНЗ.
Ці питання складають основу стратегіч-

ного маркетингового плану організації й 
реалізації діяльності вищого навчального 
закладу в умовах ринку освітніх послуг.

Недоліком численних публікацій, при-
свячених маркетингу в системі вищої осві-
ти, є відсутність чіткого опису змісту і сут-
ності маркетингової моделі діяльності 
ВНЗ, яка має визначатися його маркетин-
говою стратегією. Оптимального методич-
ного підходу для організації та реалізації 
маркетингової стратегії ВНЗ також не іс-
нує, тому у формах і методах розв’язання 
цього питання вищі навчальні заклади від-
різняються одне від одного.

У цій статті пропонується комплексний 
план дій ВНЗ, що ґрунтуються на концепції 
маркетингу, подається опис процесу плану-
вання і управління маркетингом, пропону-
ються зміст і завдання маркетингової стра-
тегії ВНЗ.

Автор наводить результати дослідження 
й експериментального впровадження сис-
теми менеджменту якості та маркетинго-
вої діяльності в Приазовському державно-
му технічному університеті.

Сам термін «стратегія» ми вживатимемо 

в такому значенні: «Стратегія – це інтегро-
вана модель дій, призначених для досягнен-
ня цілей підприємства. Змістом стратегії є 
набір правил щодо ухвалення рішень, що 
використовується для визначення основ-
них напрямів діяльності» [11].

Опис маркетингових дій ВНЗ подається 
в роботах авторів Л. Корчагової [6], Т. Обо-
ленської [2], О. Панкрухіна [10], Н. Паш-
кус [9]. Інтегруючи думку цих авторів, за-
пропонуємо спрощений варіант плану дій 
ВНЗ, спрямованих на досягнення марке-
тингового успіху. За основу візьмемо схе-
му процесу планування й управління мар-
кетингом, запропоновану Ф. Котлером [8], 
яка складається з таких етапів і функцій 
маркетингу:

• аналітична функція – аналіз ринкових 
можливостей (вивчення ринку, спожива-
чів, товару, маркетингового середовища);

• функція планування – розробка страте-
гії маркетингу (планування маркетингового 
комплексу і маркетингової діяльності);

• виробнича функція – втілення в життя 
маркетингових заходів (організація вироб-
ництва товарів і послуг, реалізація маркетин-
гового комплексу, організація матеріально-
технічного забезпечення та ін.);

• функція контролю – контроль якості 
процесів і продукції (контроль відповіднос-
ті процесів надання послуг і виробництва 
продуктів політиці, цілям і вимогам марке-
тингу, контроль результатів маркетингової 
діяльності).

Аналіз ринкових можливостей
Аналіз цільового ринку, якості власного 

товару, особливостей зовнішнього середо-
вища допоможе визначити маркетингові 
цілі ВНЗ. Знаючи цілі, ВНЗ може розробити 
комплекс заходів для їх досягнення, які ста-
нуть основою його маркетингової стратегії.

З огляду на концепцію маркетингу, ВНЗ 
мають орієнтуватися на задоволення попи-
ту на освітній продукт з урахуванням по-
треб споживачів, вимог покупців і замов-
ників, а також думки інших суб'єктів рин-
ку освітніх послуг.

Потреби потенційних споживачів (май-
бутніх студентів) базуються на їхньому ро-
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зумінні основних напрямів і перспектив 
розвитку сучасної економіки, яка характе-
ризується як інтелектуальна і ґрунтується 
на знаннях. Саме тому потенційні спожива-
чі й ухвалюють рішення придбати освітній 
продукт у формі знань, навичок і досвіду.

Потреби реальних споживачів (студентів, 
що навчаються) визначаються їхніми інди-
відуальними особливостями, базовою під-
готовкою, а також чинниками внутрішньо-
го середовища ВНЗ, серед яких: специфіка 
управління, корпоративна культура, стиль 
викладання, характер спільної діяльності 
співробітників і студентів і навіть особисті 
стосунки між ними. Від цих чинників зале-
жить підсумкова якість освітнього продук-
ту, носієм якого буде випускник ВНЗ.

Покупці освітніх послуг і продуктів ви-
щих навчальних закладів (студенти або їхні 
батьки) висувають свої вимоги до освітньої 
програми з урахуванням співвідношення 
ціни, якості, обсягу знань і можливостей 
подальшого якісного працевлаштування.

Замовники освітніх послуг і продуктів 
(підприємства, держава) хотіли б отримати 
випускників ВНЗ, що мають конкретний 
якісний набір знань, навичок і досвіду, не-
обхідний і достатній для подальшої ефек-
тивної трудової діяльності на користь під-
приємства й суспільства.

За результатами аналізу ринкових мож-
ливостей ВНЗ розробляється маркетинго-
ва стратегія, спрямована на створення та-
кого асортименту послуг і продуктів, який 
за своїми параметрами відповідав б попиту 
і вимогам суб'єктів ринку освітніх послуг.

Розробка стратегії маркетингу
Маркетингову стратегію ВНЗ викла-

дають у стратегічному (перспективному) 
плані розвитку. Стратегічний план є най-
важливішим і обов'язковим документом 
у діяльності ВНЗ, механізмом запуску, 
функціонування та контролю ефективно-
сті всієї системи маркетингу. Детально 
цілі, зав дання та зміст стратегічного мар-
кетингового плану наведені у працях до-
слідників [3; 12, 324].

Стратегічний план ВНЗ містить:
• визначення місії і стратегічної політи-

ки ВНЗ, коротко сформульовані тривалі 
програмні цілі й специфічні завдання;

• перелік напрямів діяльності: основних, 
що забезпечують, та інноваційних;

• оцінку сильних і слабких сторін діяль-
ності ВНЗ на відповідному сегменті ринку 
освітніх послуг із виявленням конкурент-
них позицій;

• характеристику зовнішнього середови-
ща, опис цільової аудиторії, перелік основ-
них вимог замовників освітніх послуг;

• формулювання маркетингової стратегії;
• визначення основних і додаткових фі-

нансових ресурсів;
• завдання ефективної взаємодії ВНЗ із 

суб'єктами ринку і забезпечення конкурен-
тоспроможності.

Формулювання маркетингової стратегії 
ВНЗ містить опис маркетингового комп-
лексу «Маркетинг-мікс» (Marketing Mix), 
що, за визначенням Ф. Котлера, є сукупніс-
тю маркетингових інструментів, які вико-
ристовуються компанією для розв’язання 
маркетингових завдань на цільовому рин-
ку» [7].

Згідно з теорією, яка отримала назву та 
всесвітню відомість як теорія чи модель 
«7 р», елементами маркетингового комп-
лексу щодо ринку послуг є:

• рroduct – товар, сама суть послуги, яка 
надається, що задовольняє потреби цільо-
вого споживача;

• рrice – система цін на послугу;
• рlace – місце продажу й надання послуги;
• рromotion – просування чи сприяння 

збуту послуги;
• рrocess – процедури, з якими пов’язаний 

процес надання послуги;
• рhysical evidence – середовище устано-

ви, символіка і фізичні об’єкти, що супро-
воджують комунікацію з потенційним клі-
єнтом і саме надання послуг;

• рeople (рarticipants) – службовці уста-
нови, а також споживачі, що беруть участь 
у процесі надання послуг, та інші суб’єкти, 
які впливають на якість, об’єм і зміст по-
слуги [13].

Завдання керівників і фахівців ВНЗ, що 
відповідають за маркетингову діяльність – 
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«змішати» елементи маркетингового комп-
лексу так, щоб вони ефективніше, за чин-
ники конкурентів, впливали на ринок 
освітніх послуг і продуктів; знайти потріб-
не співвідношення елементів маркетингу-
мікс і правильно розподілити для цього ма-
теріальні ресурси і кадровий потенціал.

Втілення в життя маркетингових 
заходів

Досягнення маркетингових цілей, що 
забезпечують зростання і вдосконалення 
будь-якої організації, має три основні дже-
рела: люди, організаційні системи і матері-
альні ресурси. Маркетингова стратегія ВНЗ 
має враховувати і розвивати ці джерела.

Організація та реалізація маркетингової 
стратегії належить до виробничої функції 
і здійснюється у ході управлінської діяль-
ності менеджменту ВНЗ. Менеджмент ор-
ганізовує маркетингову діяльність і, керу-
ючись маркетинговою стратегією, реалізує 
компоненти та функції управління вищим 
навчальним закладом.

Якщо всю діяльність ВНЗ показати у 
вигляді послідовного ланцюжка процесів, 
то маркетингова діяльність, спрямована на 
зовнішній ринок (зовнішній маркетинг), 
буде представлена процесами на початку 
і в кінці ланцюжка (рис. 1). Маркетингова 
діяльність, спрямована на внутрішній ри-
нок (внутрішній маркетинг), буде подана 
в комплексі процедур, що забезпечують на-
вчальний процес.

Зовнішні маркетингові функції реалізу-
ються до початку основної діяльності з на-
дання освітніх послуг – «Аналіз ринкових 
можливостей, розробка комплексу марке-
тингу», «Залучення абітурієнтів» і після 
завершення процесу навчання – «Сприян-
ня працевлаштуванню», «Моніторинг ви-
пускників, контроль якості освітньої про-
дукції».

На етапі «Моніторинг випускників, 
контроль якості освітньої продукції» здій-
снюється контроль результативності вико-
нання ВНЗ маркетингових завдань. За ре-
зультатами цього етапу коригується зміст 
маркетингового комплексу і план марке-
тингової діяльності з метою досягнення 
максимального успіху.

Внутрішній маркетинг представлений 
на рис. 1 у комплексі процедур «Забезпе-
чення навчального процесу».

Ланцюжок процесів діяльності ВНЗ не 
має замикатися, тобто на процедурі «Моні-
торинг випускників, контроль якості освіт-
ньої продукції» діяльність ВНЗ не закінчу-
ється, а повертається до процедури «Аналіз 
ринкових можливостей, розробка комплек-
су маркетингу».

Важливим завданням, яке має бути ві-
дображене в маркетинговій стратегії ВНЗ, 
є пошук додаткових фінансових джерел. 
Це потребує розвитку додаткової комер-
ційної діяльності, диференціації учасни-
ків, що фінансують, оцінки їхнього потен-
ціалу, розподілу адміністративної відпові-
дальності й ресурсів для взаємодії з кож-
ним із учасників.

Необхідність розвитку додаткової ко-
мерційної діяльності змушує колективи 
ВНЗ виявляти ініціативу, ділову актив-

Рис. 1. Ланцюжок процесів діяльності 
ВНЗ в концепції маркетингу
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ність і самостійність. Комерційна діяль-
ність є для вищих навчальних закладів пер-
спективним джерелом забезпечення розви-
тку і допомагає їм виконувати свою освіт-
ню й наукову місію в суспільстві.

Комерційна діяльність змінює статус 
ВНЗ, перетворюючи його на об'єкт ринко-
вої економіки. Це зумовлює необхідність 
відповідної зміни методів управління закла-
дом і перебудови його структури. Така пе-
ребудова структури, функцій і завдань ме-
неджменту й підрозділів спричиняє, своєю 
чергою, необхідність модернізації системи 
управління, орієнтації її на використання 
прийомів, методів та інструментів ринкової 
економіки.

Модернізована система менеджменту 
ВНЗ має передбачати:

• розширення й доповнення традицій-
них структур управління;

• посилення економічної спрямованості 
в діяльності підрозділів ВНЗ;

• визначення стратегії розвитку, страте-
гії маркетингу та фінансової стратегії;

• створення нових для ВНЗ підрозділів, 
відповідальних за маркетинг та інновації, 
координацію планів стратегічного розвит -
ку, адаптацію функціональної та організа-
ційної структур управління.

Маркетингова стратегія ВНЗ має перед-
бачати реорганізацію структури управлін-
ня, а також наявність технологічної, педа-
гогічної, методологічної баз, що визнача-
ють необхідний зміст освітнього процесу. 

Персонал, що управляє ВНЗ, зобов'язаний 
регулярно, оперативно й уміло налаштову-
ватися на умови зовнішнього середовища, 
які швидко змінюються.

Контроль якості процесів і продукції
Регулярний моніторинг виконання стра-

тегічного плану, оцінка результативнос-
ті його виконання, своєчасне коригування 
за результатами моніторингу – запорука 
успішності організації та реалізації марке-
тингової діяльності ВНЗ та його конкурен-
тоспроможності на ринку освітніх послуг.

Для оцінки успішності маркетингової 
діяльності ВНЗ і коригування маркетин-
гової стратегії важливо мати вимірювані 
критерії. Одним із об'єктивних вимірюва-
них критеріїв, за яким можна оцінити рі-
вень виконання маркетингових завдань, є 
дохід ВНЗ.

Сфера освіти представлена переважно 
некомерційними організаціями й отриман-
ня прибутку не є головним завданням їх-
ньої діяльності, проте статус некомерцій-
ної організації зовсім не означає, що ВНЗ 
не зацікавлені в збільшенні доходу. Надхо-
дження від додаткових платних послуг мо-
жуть бути спрямовані на розвиток нових 
академічних програм, залучення кваліфі-
кованих кадрів, закупівлю устаткування 
тощо, тобто інвестуватися у розвиток ВНЗ. 
Отримання максимального доходу від ді-
яльності навчального закладу є вимірюва-
ним критерієм успішності його маркетин-
гової стратегії.
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ПедАГоГІчнА 
ПрАктикА: 
комПетентнІсний 
ПІдХІд

кість освіти майбутнього пе-
дагога визначається не так 
сумою засвоєних знань, як 
рівнем і потужністю тих ком-
петенцій, які сформувались 
у нього в процесі навчання. 

Компетенції – це вміння, які педагог може 
реалізувати, навчаючи і виховуючи своїх 
учнів. Не є секретом те, що найефективні-
ше вони формуються в процесі практич-
ної підготовки. Педагогічна практика є 
тим наріжним каменем, від якого відштов-
хується й на який спрямовано весь педа-
гогічний процес. Цілком закономірним є і 
те, що саме в ній відточуються (і переві-
ряються) основні компетенції майбутніх 
педагогів. Аналіз педагогічної практики 
в контексті компетентнісного підходу до 
навчання є нині ключовою проблемою мо-
дернізації підготовки майбутніх учителів. 
Зупинимось на цьому більш детально.

Аналіз літератури та педагогічного до-
свіду засвідчує, що компетентнісний під-
хід до організації педагогічної практики 
ґрунтується на таких положеннях: 1) про-
відним ключовим завданням педагогічної 
практики стає опанування й застосування 
майбутніми вчителями початкових класів 
проективно-технологічних умінь щодо про-
ектування та проведення уроків на засадах 
компетентнісного підходу. Для розв’язання 
цього завдання передбачається диференці-
ація та індивідуалізація змісту й організації 
практики (варіативність завдань-проектів, 
що пропонуються студентам на вибір з ура-
хуванням їхньої професійної спрямованос-
ті, загальнонавчальної та методичної під-
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ганізаторських та трудових ком-

петенцій майбутнього вчителя.
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Ключові слова: людина, освіта, прак-
тика, компетентнісний підхід, педагогіч-
на практика.
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готовки, індивідуальних особливостей; до-
бровільний вибір дослідницького проекту). 
Разом із закріпленням студентських груп 
за школами застосовується індивідуальне 
прикріплення окремих студентів до май-
стрів педагогічного навчання; 2) в органі-
зації педагогічної практики передбачається 
посилення самостійності й активності сту-
дентів, акцент у її проведенні зміщується 
на практико-зорієнтований, розвивальний 
та науково-дослідницький характер. Це дає 
змогу зосередитись, по-перше, на створенні 
умов для опанування студентами практич-
них навичок і умінь організації навчаль-
ної та виховної роботи в початковій шко-
лі, у якій упроваджується компетентнісний 
підхід; по-друге, на розширенні й погли-
бленні фахових, дидактико-методичних і 
науково-дослідницьких знань; по-третє, 
на розвит кові індивідуаль них здібнос-
тей студентів та формуванні їхньої про-
фесійної компетентності; 3) у педагогіч-
ній практиці реалізується виховна спря-
мованість професійної підготовки у ВНЗ, 
посилюється вплив педагогічного колек-
тиву школи. Як член колективу студент 
виконує різні види й функції професій-
ної діяльності вчителя початкових класів. 
Але водночас він є студентом, який вирі-
шує свої індивідуальні завдання; 4) випе-
реджувальна підготовка студентів до ви-
конання дослідницьких проектів у період 
педагогічної практики здійснюється на 
всіх курсах, упродовж усього терміну на-
вчання задля того, щоб студент був підго-
товлений не тільки до практичної роботи 
з дітьми, а й до інноваційного стилю сво-
єї професійної діяльності в умовах ком-
петентнісного навчання молодших шко-
лярів [4].

Процес проходження педагогічної прак-
тики відбувається у найбільш наближено-
му до реальних умов навчального процесу 
початкової школи у навчально-виховному 
середовищі, яке характеризується струк-
турним ланцюгом: проектування – моде-
лювання – конструювання – дослідження. 
Створення такого навчально-виховного се-
редовища виявляється у змісті етапів вико-
нання студентами дослідницьких проектів 
у період педагогічної практики.

У сучасних умовах не менш важливим 
за професійну компетентність складником 
навчально-виховного процесу постає гро-
мадянська компетентність учителів.

Громадянська практика майбутніх пе-
дагогів має наскрізний характер і здійсню-
ється протягом усього процесу їхньої підго-
товки. Її головна мета – ввести майбутньо-
го фахівця в систему суспільних відносин, 
сформувати громадянські якості, убезпечи-
ти вчителя від «споглядального» ставлення 
до життя, сформувати його активну грома-
дянську позицію.

Для України, яка є поліетнічною держа-
вою, в умовах розвитку української дер-
жавності, громадянське виховання віді-
грає особливо важливу роль ще й тому, що 
воно покликане сприяти формуванню со-
борності України, яка є серцевиною україн-
ської національної ідеї. Саме на базі демо-
кратичних цінностей, що мають бути осно-
вою громадянського виховання, можливе 
об’єднання різних етносів і регіонів Укра-
їни для розбудови й удосконалення суве-
ренної, демократичної держави, громадян-
ського суспільства [6, 127]. Отже, на поряд-
ку денному – надзвичайно важливе й не-
відкладне завдання виховання справжньо-
го громадянина, патріота рідної землі.

Громадянська позиція посідає в струк-
турі громадянськості чільне місце. Про-
відну роль у процесі формування грома-
дянської позиції відіграють освіта й ви-
ховання. Можливості освітнього просто-
ру вищої школи є оптимальним виховним 
середовищем формування активної грома-
дянської позиції студента. Вищі навчаль-
ні заклади виховують майбутнього спеці-
аліста, який, незалежно від фаху, здатен 
розглядати свою діяльність із загально-
людської точки зору, з позицій глобальних 
світових соціокультурних і технологічних 
процесів. Дедалі більшого поширення на-
буває підхід, за якого громадянське вихо-
вання, зокрема формування громадянської 
позиції студентів, розуміється як широ-
ка освітня концепція, спрямована не тіль-
ки на формування уявлень майбутніх гро-
мадян про сучасні соціальні проблеми та 
способи розв’язання їх, а й на виховання 
певних особистісних якостей, умінь, пози-
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цій, необхідних громадянину демократич-
ного суспільства [11].

Прикладом державного підходу до 
розв’язання проблеми громадянського ви-
ховання є науково-педагогічні надбання 
колективу з НАПН України на чолі з ака-
деміком О. Сухомлинською, які розробили 
проект концепції громадянського вихован-
ня дітей і молоді в Україні (2000 р.). У цьо-
му документі визначено основні засади, 
цілі, напрями, зміст, форми, методи грома-
дянського виховання, а також способи ре-
алізації створеної концепції. Серед кон-
кретних способів було названо: включен-
ня проблематики громадянського вихован-
ня до дослідницьких програм і планів на-
вчальних та наукових закладів; проведення 
науково-теоретичних конференцій та семі-
нарів, практично-методичних нарад з акту-
альних проблем громадянського вихован-
ня й освіти; підвищення професійної ква-
ліфікації педагогів і вихователів, для чого 
необхідно створити на базі обласних інсти-
тутів післядипломної освіти гнучку, опера-
тивну систему науково-методичної підго-
товки та перепідготовки; підтримку Мініс-
терством освіти і науки, молоді та спорту 
України, Національною академією педаго-
гічних наук України, Міністерством освіти 
Автономної Республіки Крим, управління-
ми освіти обласних, Київської та Севасто-
польської міських адміністрацій організації 
науково-методичних конференцій, семіна-
рів, нарад, засідань методичних об’єднань, 
створення творчих колективів з проблем 
громадянського виховання й освіти; ство-
рення на базі кращих освітніх закладів екс-
периментальних центрів для опрацювання 
виховних інновацій, поширення передово-
го досвіду творчих педагогічних працівни-
ків, вихователів; корегування та узгоджен-
ня змісту освіти, навчальних планів та про-
грам з метою орієнтації на цінності культу-
ри громадянськості дисциплін соціально-
гуманітарного циклу, розробка та запрова-
дження нових курсів, що сприятимуть фор-
муванню політичної, правової культури та 
рис громадянськості молодого покоління 
України; науково-методичне забезпечення 
підготовки педагогів та вихователів, соці-
альних працівників, психологів вищих на-

вчальних закладів з урахуванням завдань 
громадянського виховання; розробляння 
та видання типових програм, методичних 
посібників, підручників, методичних мате-
ріалів; запровадження нових методик на-
вчання та виховання; організація та забез-
печення психолого-педагогічного всеобу-
чу батьків з метою підвищення ролі родин-
ного виховання; використання засобів ма-
сової інформації для висвітлення кращого 
досвіду громадянського виховання дітей 
та молоді; розробляння та впровадження 
навчально-виховних програм з громадян-
ської освіти та виховання; вивчення світо-
вого педагогічного досвіду, адаптація кра-
щих прикладів громадянського виховання 
та освіти; налагодження контактів з міжна-
родними організаціями, проведення спіль-
них міжнародних заходів та проектів з про-
блем громадянського виховання й освіти 
[5, 4–6].

Сучасний учитель повинен володіти не 
тільки професійно-моральними якостя-
ми (альтруїзм, терпіння, чуйність, мило-
сердя, повага до учнів, справедливість), 
необхідними для здійснення професійно-
педагогічної діяльності, а й якостями гро-
мадянина своєї країни, мати чітку грома-
дянську позицію. Жива педагогічна прак-
тика, поєднуючи в собі й універсальні якос-
ті педагогічної діяльності, й унікальні осо-
бистісні риси, вимагає від учителя не тіль-
ки суто професійно-педагогічних знань, 
умінь, загальної культури, а й соціально-
громадської активності, а саме – виявлення 
громадянської позиції у ставленні до жит-
тя, у повсякденній практичній діяльності. 
Остання ціннісна характеристика педаго-
гічної діяльності набуває особливого зна-
чення у зв’язку з розбудовою України як 
незалежної, правової, демократичної дер-
жави [10, 148–149].

Педагогічний досвід засвідчує, що реа-
лізація системи громадянського вихован-
ня не може здійснюватися лише засобами 
одного навчального курсу. Оскільки про-
цес громадянського виховання особис-
тості здебільшого зумовлюється і вихов-
ною роботою, і змістовими характерис-
тиками предметів гуманітарного циклу, 
особливого значення набуває професій-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201366

на підготовка майбутніх учителів цих на-
вчальних дисциплін до організації грома-
дянської освіти, що передбачає сформова-
ність їхньої громадянської компетентнос-
ті [7, 102]. Фундаментальним складником 
цього процесу постає здійснення грома-
дянської практики.

Проте, визнаючи, що громадянська 
компетентність майбутніх учителів пред-
метів гуманітарного циклу (історії, укра-
їнської і зарубіжної літератури, україн-
ської й іноземної мови) є необхідним еле-
ментом особистості фахівця, складником 
його професійної культури, професійної 
компетентності [7, 102], важко погодити-
ся з авторським підходом, за якого фак-
тично не приділено уваги формуванню 
громадянської компетентності вчителів 
інших предметів. Ми вважаємо, що гро-
мадянська практика має поширюватися і 
на професійну діяльність викладачів точ-
них та природничих дисциплін, оскільки 
громадянське виховання не обмежується 
набуттям знань з історії, філології, пра-
ва. Кожний педагог як громадянин своєї 
держави має мірою можливостей впли-
вати на формування громадянської сві-
домості учнів. Це стосується і діяльності 
студентів-практикантів.

Розглядаючи проблеми підготовки май-
бутніх учителів до громадянського вихо-
вання, Г. Почиваліна звертається до гума-
ністичної парадигми, оскільки в межах її 
реалізації майбутній учитель стає актив-
ним носієм громадянської самосвідомос-
ті, набуває практичних навичок громадян-
ської поведінки. Основний прийом педа-
гогічної технології такої підготовки в ме-
жах гуманістичної парадигми сучасної 
освіти – це діалог або полілог. До прин-
ципів організації роботи з підготовки май-
бутніх учителів до громадянського вихо-
вання молодших школярів, на думку до-
слідниці належать:

• принцип гуманізації (спрямовує на-
вчально-виховний процес на пріоритет-
ний розвиток загальнокультурних і загаль-
нолюдських якостей майбутніх учителів, 
орієнтований на вдосконалення та віль-
ний творчий розвиток особистості в систе-
мі суспільних відносин);

• принцип персоналізації (його дотри-
мання створює умови партнерства для осо-
бистісного спілкування викладачів та сту-
дентів);

• принцип індивідуалізації навчально-
виховного процесу (передбачає таку орга-
нізацію системи взаємодії між викладача-
ми та студентами, що ґрунтується на ура-
хуванні індивідуальних особливостей, ду-
ховного світу, схильностей, інтересів май-
бутніх учителів, сприяє розвиткові їхніх 
пізнавальних інтересів);

• принцип диференціації (він є спосо-
бом реалізації індивідуалізації навчально-
виховного процесу в умовах студентської 
групи);

• принцип діалогізації аудиторної і поза-
аудиторної роботи (передбачає обговорен-
ня різних поглядів, спільний пошук істини 
у формі діалогу);

• принцип інтенсифікації (передба-
чає впровадження у навчально-виховний 
процес прогресивних педагогічних тех-
нологій, нових методів і активних засо-
бів, що забезпечують постійне підвищен-
ня якості підготовки майбутніх учителів) 
[8, 130].

Становлення громадянськості майбут-
нього вчителя у процесі педагогічної прак-
тики тісно пов’язане з діяльним (трудовим) 
характером цієї практики. Формування 
особистості педагога передбачає постійний 
розвиток і удосконалення якостей, що за-
безпечують його успішну професійну са-
мореалізацію. Стрижнем цієї самореаліза-
ції постає невпинна праця.

Наукову і практичну педагогічну діяль-
ність дослідники поділяють на такі основ-
ні види:

• робота педагогів-практиків, які, здій-
снюючи навчально-виховний процес, пере-
дають учням соціальний досвід, накопиче-
ний суспільством, формують різноманітні 
здібності учнів, їхній світогляд і моральне 
обличчя;

• адміністративна діяльність на різних 
рівнях і в різноманітних закладах осві-
ти, яка на основі науково обґрунтованого 
управління організовує якісний педагогіч-
ний процес;

• науково-дослідницька діяльність 
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учених-педагогів у вищих навчальних за-
кладах і науково-дослідних інститутах;

• передавання, адаптація і реалізація ма-
теріалів педагогічної науки працівникам 
освіти інститутами післядипломної освіти, 
методичними кабінетами, засобами масо-
вої інформації [2, 227].

Відповідно до цієї загальної класифі-
кації пропонуємо визначити такі основні 
напрями діяльності майбутнього вчите-
ля у процесі педагогічної практики, як 
навчально-виховна діяльність, організа-
торська діяльність і трудова діяльність. 
Як слушно зазначає О. Семенова, під-
вищення вимог до характеру й структу-
ри вчительської праці ускладнює харак-
тер і структуру функціональної компе-
тентності сучасного вчителя. Нині не-
можливо забезпечити результативність 
педагогічної діяльності лише за допо-
могою реалізації виконавчих функцій. 
Тому зростає роль організаторської ді-
яльності в педагогічній праці. Отже, по-
стає питання і про значущість організа-
торських компетенцій як важливого по-
казника функціональної компетентності 
вчителя-професіонала [9, 149].

Організаторська діяльність є системою 
взаємопов’язаних дій (технологій), спря-
мованих на об’єднання груп людей для до-
сягнення спільної мети. Її об’єктом як од-
ного зі специфічних видів людської діяль-
ност, є група людей, а отже, передбачають-
ся відносини «людина – група людей», «ор-
ганізатор – група організованих». Люди, 
їхня психологія та практична діяльність є 
основним і специфічним об’єктом для орга-
нізатора – суб’єкта організаторської діяль-
ності [13, 39].

Відповідно організаторська діяль-
ність посідає першорядне місце в струк-
турі педагогічної праці, а її результатив-
ність безпосередньо залежить від готов-
ності майбутнього педагога до виконан-
ня організаційно-управлінських функцій. 
Л. Кондрашова, аналізуючи сутність ор-
ганізаторської діяльності вчителя, вважає, 
що її результативність визначається тим, 
як успішно вчитель зможе залучити учнів 
до колективної пізнавальної діяльності, 
допомогти кожному її учаснику визначити 

особисту стратегію і тактику згідно з мож-
ливостями, здібностями, інтересами. На 
думку дослідниці, організаторська функ-
ція вчителя покликана активізувати піз-
навальну позицію в колективному пошу-
ку розв’язання навчальних проблем, ви-
кликати бажання докласти до досягнення 
загального результату свої зусилля та кре-
ативні здібності [12, 47]. Особливо значу-
щим є набуття рис організатора педагогіч-
ного процесу молодими практикантами і 
збереження їх у майбутньому вчителями.

Важливе місце у професійному станов-
ленні майбутніх фахівців належить тру-
довій діяльності. На думку Т. Белан, вона 
поглиблює і закріплює теоретичні знання, 
які студенти набули, навчаючись в універ-
ситеті, дає змогу застосовувати їх у шко-
лі, самостійно планувати різні види тру-
дового навчання й виховання, застосову-
вати різноманітні форми та методи орга-
нізації навчальних занять. Трудова діяль-
ність є обов’язковим складником профе-
сійного становлення студентів денної і за-
очної форм навчання, невід’ємною части-
ною фахової підготовки майбутніх учите-
лів [1, 16]. Формування трудової компетен-
ції є альфою і омегою практичної підготов-
ки майбутнього вчителя.

Особливу роль в організації трудової ді-
яльності на сучасному етапі відіграє метод 
проектів. У процесі виконання проекту в 
суб’єкта розвиваються операції мислення, 
навички пошуку інформації, аналізу, екс-
периментування, ухвалення рішень, само-
стійної та групової роботи. В умовах проек-
тної діяльності студенти-практиканти ви-
являються здатними моделювати ідеї; роз-
вивають навички виготовлення певних ви-
робів; поглиблюють знання та розуміння 
матеріалів, виробничих процесів.

Отже, проектна діяльність змушує сту-
дентів застосовувати й поглиблювати ра-
ніше засвоєні знання з різних дисциплін, 
здійснювати пошук необхідної інформа-
ції, аналізувати її та використовувати в 
процесі проектування виробів [3]. У під-
готовці майбутнього вчителя до трудової 
діяльності важливе місце посідає форму-
вання у нього власного досвіду означеної 
діяльності.
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УДК 13 + 37.0

освІтнЬо-
ФІЛосоФсЬкий 
АнАЛІЗ 
особЛивостей 
сучАсноГо стАну 
І тенденЦІй ЗмІни 
сФери нАвчАннЯ 
І виХовАннЯ

аотичність світових подій, за-
початкованих знищенням те-
рористами двох грандіозних 
башт-близнюків Світового 
торгового центру в Нью Йор-
ку, та суперечливе висвітлен-
ня їх у ЗМІ й на веб-сторінках 

Інтернету створюють очевидні труднощі 
для стратегічно-цивілізованого розвитку 
освітніх систем, відволікають науковців і 
педагогічних працівників від виконання 
своєї виховної і культуротворчої місії. Не 
випадковою ми вважаємо підвищену ува-
гу філософів незалежної України до най-
більш загальних питань вибору й обґрун-
тування освітніх змін на теренах Вітчизни. 
Нам імпонує, наприклад, доведення в осно-
воположній статті В. Андрущенка і В. Лу-
тая ідеї відмови від обох спрощених і по-
лярних підходів (цілісно-моністичного та 
необмежено-плюралістичного) до їх основ 
та використання «…третього підходу, який, 
критикуючи однобічність двох наведених 
вище концепцій, водночас синтезує в собі 
їхній позитивний внесок у розроблення 
нової парадигмальної основи розв'язання 
проблем сучасної освіти. Йдеться про ста-
новлення цілісно-плюралістичних концеп-
цій у філософії освіти, заснованих на роз-
критті найновіших діалектичних законо-
мірностей взаємозв'язку єдиного і різно-
манітного, сталого і змінного» [3, 6].
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Інституту вищої освіти НАПН України.

Наголошується на підвищенні 
суспільного значення ролі філософії 
освіти у виборі стратегії модерні-
зації національної освітньої систе-

ми у ХХІ ст. Доведено необхідність 
ураховувати глобальні технологічні 
зміни, такі, як масова поява доско-

налих роботів і необмеженої кіль-
кості лекцій провідних науковців 

світу в Інтернеті.

Ключові слова: філософія освіти, на-
ціональна освіта, криза виховання, над-
високі технології.
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Хоча пізніше тема філософського об-
ґрунтування стратегії і тактики змін наці-
ональної освітньо-виховної системи нео-
дноразово аналізувалась у статтях філо-
софів і педагогів (прикладом є [2; 5; 7]), та 
найважливіші засоби успішного подолання 
в Україні кризи великої системи з культу-
ри, освіти і науки все ще не віднайдені. Це 
можна пояснити, насамперед, безприклад-
но швидкими технологічними, соціальни-
ми і культурними змінами останніх років, 
що частково знецінюють ті пропозиції, які 
були сформульовані на межі тисячоліть із 
припущенням про збереження сформова-
ної після розпаду Радянського Союзу сві-
тової політичної та економічної системи. 
У цій статті головний наголос буде зробле-
но саме на тих, уже незаперечних, фактах, 
що дають змогу більш точно прогнозувати 
майбутнє і використати можливості філо-
софії освіти для внесення необхідних уточ-
нень у стратегічні плани розвитку націо-
нальної вищої освіти.

Зауважимо, що на відміну від подій в 
освітній філософії незалежної України, яка 
від часу своєї появи мала підтримку і не 
зазнавала критики, на теренах Російської 
Федерації сформувалося порівняно одно-
значне заперечення доцільності звернен-
ня філософів до проблем навчання і вихо-
вання, що неодноразово звучало у висту-
пах керівників Російської академії освіти 
під час чергових річних звітних засідань у 
формі тверджень щодо вищої результатив-
ності «фундаментальних педагогічних до-
сліджень» ([8] та ін.). У Росії в загально-
му обсязі філософських, педагогічних та 
інших видань легко віднайти значно біль-
шу кількість публікацій з рубрики «філо-
софія освіти», аніж в Україні. Це легко по-
яснити не тільки більшими розмірами РФ 
і перевагою в наукових контингентах, а й 
тим, що у часи існування Радянської Укра-
їни на наших теренах практично не існува-
ло не тільки філософських, а й психолого-
педагогічних досліджень освіти загалом, 
насамперед – вищої школи. Лише після 
відновлення незалежності українські на-
уковці отримали змогу досліджувати сус-
пільство, освіту і науку (приклад – видан-
ня [1; 4] та ін.).

У сучасній Росії в освітньо-філософських 
статтях, яких в одному тільки часописі «Фи-
лософия образования» щороку налічуєть-
ся від 130 до 160, доволі виразно помітний 
поділ їх на дві головні групи – загальноте-
оретичні і, так би мовити, «прикладні». Ось 
як про ці два головні аспекти висловлюєть-
ся В. Шадріна: «Один із них може бути ви-
тлумачений як питання про відношення фі-
лософії до освітнього процесу. Відповід-
но, другий аспект розкривається методом 
від супротивного відносно першого: селек-
ція деяких точок зору, аргументів, теорій, 
концепцій, які можна назвати «філософ-
ськими» для обґрунтування певних елемен-
тів освітніх стратегій або структур» [9, 33]. 
Саме щодо другого варіанту росіянка ви-
словлюється доволі скептично, й викорис-
товує термін «спекуляція», хоча й узагаль-
нює цей свій аналіз надією на те, що пере-
творення наявного «обмеженого кола фа-
хівців у галузі філософії освіти» на набага-
то численнішу групу дасть змогу розширити 
поле досліджень і отримати «не спекулятив-
ні» результати.

Та висловимо свою думку щодо необхід-
ності під час цього руху до ефективніших 
і повніших досліджень й аналізів врахову-
вати ширші теоретичні уявлення, що є на-
слідком відкриттів і досягнень багатьох мо-
лодих сучасних наук і найближчих пер-
спектив упровадження у життєдіяльнісну 
практику продуктів сучасних надвисоких 
технологій. Один із елементів цього руху – 
часткова зміна уявлень про всю освітню 
сферу та її місце в суспільстві.

Для сьогодення однією з найважливі-
ших тенденцій є багатопланова зміна «осві-
ти» як певного усталеного поняття, уявлен-
ня про яке кожне покоління формує само-
стійно на основі поєднання власного досві-
ду перебування у навчально-виховних за-
кладах і тих політичних та інших інформа-
ційних матеріалів, які линуть з урядових та 
інших джерел. Якщо у своєму матеріально-
му втіленні «освіта» є складною системою 
дитячих садків, шкіл різного рівня, ВНЗ та 
установ післядипломної освіти, що розви-
вається й ускладнюється навіть у державах 
зі значними негативними демографічними 
проблемами (прикладом є Україна чи Ро-
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сія), то в ментально-духовному – суспіль-
но дуже важливою частиною індивідуаль-
ної культури.

З Нових часів системи освіти мали голов-
ним завданням саме ментально-духовний 
вплив і дедалі виразніше відходили від ха-
рактерного для попереднього періоду домі-
нування ремісничого навчання задля оволо-
діння тим чи іншим фахом – писця, секрета-
ря, чиновника, жерця, вищого адміністрато-
ра (очевидно, що програми підготовки мали 
різну тривалість і складність). Для досяг-
нення державного виховного впливу не на 
маленькі групки майбутніх «грамотних ре-
місників», а на переважну частину нових ге-
нерацій, спершу в європейських християн-
ських державах, а пізніше в решті світу, була 
винайдена обов’язкова кількарічна освіта, 
темпоральне спрямування якої було вираз-
но орієнтоване у минуле, а не в майбутнє.

У принципі – це нормальне явище, що 
спирається на природні програми соціалі-
зації, сформовані впродовж мільйонів ро-
ків еволюції сучасної людини від стадії не-
великих ссавців із груповим розселенням. 
Не тільки у людей, а й у високорозвинених 
сучасних зграйних тварин і птахів соціалі-
зація відбувається саме через запозичення 
досвіду батьків і ще старших поколінь. Не 
становить жодних труднощів віднайти без-
ліч доказів того, що й сучасна освітня прак-
тика України може вважатися виразно орі-
єнтованою в минуле, а не в майбутнє. На-
приклад, цілковито спрямований на процес 
соціалізації шкільний курс «Людина і сус-
пільство» у своїй навчальній програмі та 
підручниках пропонує підліткам дуже де-
тальний аналіз минулого, доволі скороче-
ний виклад подій періоду відновленої не-
залежності України і лише кілька сторінок 
із загальними міркуваннями про розвиток 
подій на наших теренах у майбутньому [6].

Хоча серед багатьох науковців поширене 
переконання у тому, що «аналіз історичної 
спадщини з проекцією на можливі перспек-
тиви сприяє генерації сценаріїв майбутньо-
го» [9, 34], на нашу думку, це лише вислов-
лювання сподівань, які, зазвичай, не реалі-
зуються у житті. Численні анкетування ви-
пускників шкіл і студентів ВНЗ засвідчу-
ють зовсім не успішне прогнозування ними 

майбутнього на основі вже набутих знань 
з історії чи основ суспільство знавства, а 
лише невиразні надії на цікаву роботу і до-
статні для утримання дружини і дітей за-
робітки. Особи чоловічої статі вирізняють-
ся неспроможністю передбачити ситуацію 
вищих заробітків майбутньої дружини, а 
не своїх власних. В Україні після 2000-го 
року доволі швидко відбувається «феміні-
зація» вищої освіти – кількість студенток 
наближається до двох третин усього скла-
ду контингентів ВНЗ, що є неприйнятним 
явищем одразу з кількох майже очевидних 
причин.

Висловимо певні міркування щодо від-
сутності систематичних курсів футурології 
(чи «прогностики») у системах обов’язкової 
освіти переважної більшості сучасних дер-
жав. У принципі, вони видаються бажаними 
з гуманістичних міркувань, оскільки набага-
то краще готували б молодь до життєдіяль-
ності в «суспільстві майбутнього». Проте та-
кий по-справжньому серйозний навчальний 
курс неминуче надмірно активізував би ін-
дивідуальне мислення молоді у цілковито 
небажаному для керівників тоталітарних чи 
недостатньо демократичних держав напря-
мі сумнівів і самостійної побудови багатьох 
варіантів подій. До цього «недоліку» дода-
ється ще один – неодноразово засвідчена іс-
торією людства непередбачуваність розвит-
ку технологічних, соціальних, економічних і 
політичних подій на інтервалі прогнозу, що 
перевищує десяток років.

Обмежимося одним новим прикладом: 
нещодавно на веб-сторінці російського ча-
сопису «Экология и жизнь» (www.ecolife.
ru) та в деяких інших джерелах інформа-
ції було зазначено, що на теренах США 
створили, випробували і розпочали серій-
не виробництво дуже досконалого стаці-
онарного робота-маніпулятора вартістю 
лише 22 тис. доларів. Особливість нового 
комп’ютеризованого механізму в тому, що 
він обладнаний багатьма датчиками, до-
волі надійними виконавськими серверами 
і, що й стало основою успіху цього виро-
бу, – досконалою системою електронного 
управління, яка з легкістю компенсує недо-
ліки (іншими словами – похибки) у розта-
шуванні виконавських механізмів (аналога 
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руки, якогось інструмента тощо). Саме ця 
система дає змогу простим «веденням руки 
робота» від одного місця до іншого запро-
грамувати його на виконання однієї з со-
тень можливих операцій. Після натискання 
клавіші «Запам’ятай» з’являється відповід-
ний запис у комп’ютерній системі управ-
ління, відтак, можливість подальшого без-
перервного використання робота аж до мо-
менту, коли виникне потреба у його «пере-
навчанні» задля виконання іншої операції.

Ціна цього американського механізму до-
волі приваблива для його майбутнього ма-
сового застосування, що загрожує втратою 
місця праці й заробітків тим сотням тисяч 
і мільйонам осіб, що нині працюють сорту-
вальниками, виконують ручні операції на 
конвеєрах тощо. Удосконалення ж немину-
че завершиться створенням не надто доро-
гих роботів, спроможних замінити десятки 
мільйонів працівників, що прибирають чи 
виконують інші подібні завдання.

Як мають реагувати системи освіти на 
неминуче явище витіснення людини з усіх 
місць праці, які потребують фізичної, а не 
складної інтелектуальної діяльності?

У принципі, досвід дедалі більшої кіль-
кості зарубіжних країн свідчить про те, що в 
умовах роботизації виробництва і включен-
ня складних процесорів не тільки в робочі 
блоки персональних комп’ютерів, а й мало 
не в кожну потрібну людині річ – від теле-
фона до зв’язки ключів (чи й кожного окре-
мого ключа), – дедалі довшим стає навчан-
ня від моменту народження аж до виходу на 
ринок праці. Воно отримало інтернаціональ-
ну назву «initial education», яке в україн-
ському варіанті доцільно відтворити слово-
сполученням «первинна освіта». Довідники 
з освіти Організації економічного співробіт-
ництва і розвитку (ОЕСР, англ. – OECD) на-
водять докази того, що тривалість первин-
ної освіти у провідних державах світу прак-
тично досягла 20 років, а у більшості розви-
нених – понад 17 років [10]. Отже, нині по-
вноцінна вища освіта чи якийсь варіант по-
рівняно довготривалої після-середньої під-
готовки став поширеною дійсністю.

Зрозуміло, це суттєво суперечить уста-
леним й доволі поширеним серед політиків 
і вищих адміністраторів сучасної України 

поглядам на організацію, структуру і три-
валість окремих етапів освіти, на її загаль-
не спрямування. Вони, намагаючись міні-
мізувати обсяг витрат на освіту з консолі-
дованого бюджету, виступають за скорочен-
ня всіх етапів освіти і винаходять дедалі хи-
тромудріші способи перекласти фінансовий 
тягар на саме населення. «Важкою артиле-
рією» став винахід терміну «освітні послу-
ги» як замінника словосполучення «навчан-
ня і виховання». Сподівання винахідни-
ків ідеї «освітніх послуг» полягають у тому, 
що включення цих слів до всіх державних 
документів, різноманітних рішень і реко-
мендацій нашого Міністерства освіти, на-
уки, молоді і спорту, до «освітніх» матеріа-
лів ЗМІ та україномовного Інтернету неми-
нуче спотворить уявлення всього населен-
ня про освітню систему. Цей пропагандист-
ський тиск змусить громадян забути про 
те, що значна частина зібраних з них подат-
ків за Конституцією та освітнім законодав-
ством має витрачатися на навчання і вихо-
вання всіх дітей, підлітків і молоді.

У безвихідній ситуації опиняться ви-
хователі дитсадків, учителі шкіл і викла-
дачі ВНЗ. У нормальному, а не жорстко-
ринковому, суспільстві, визначальною є ду-
ховна й особистісна компонента впливу на 
тих, хто навчається. Серед генетично успад-
кованих програм соціальної поведінки лю-
дини є й така, що передбачає неусвідомле-
не і безкорисливе бажання людей старшо-
го віку спілкуватися з дітьми і молоддю для 
впливу на них, для виховання, формування 
системи ціннісних пріоритетів і соціально 
прийнятної поведінки. Окрім того, цей про-
цес спілкування є не механічним і кількіс-
но детермінованим, а творчим, емоційним, 
майже вільним від більшості обмежень.

Практика радянської освіти і виховання 
(утім – як і всіх інших тоталітарних освіт-
ніх систем) дає вагомі докази й ефектив-
ності раціонального запланованого вихов-
ного і навчального впливу на дітей, підліт-
ків і молодь, і неминучості його обмежень 
та неможливості досягнення «ідеальних ре-
зультатів» – формування цілковито тотож-
них молодих громадян зі стандартизованим 
мисленням. Реальний навчальний процес 
як міжособистісне спілкування наставника 
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і вихованців є варіантом творчого і цілко-
вито неповторно-унікального процесу, ре-
зультати якого можна передбачити тільки 
в найзагальніших рисах. Наприклад, цілко-
вите заповнення голів дітей і підлітків іде-
ями пошани до «наших керівників і героїв 
минулого» разом з ненавистю до внутріш-
ніх і зовнішніх ворогів і справді призводить 
до масової спроможності віддати життя «за 
Вітчизну» (приклади – японські камікадзе 
чи молоді самогубці-терористи з сектору 
Газа). Проте бажання здійснити щось по-
дібне не виявляють особи жіночої статі й 
люди старшого віку, та й серед молодих чо-
ловіків воно не є абсолютним правилом.

Отже, справжній навчально-виховний 
процес є високотворчим актом, насиченим 
емоціями і переживаннями, відзначеним 
поєднанням інтуїції та власного досвіду. 
Вчитель просто змушений бути актором, 
а що краще йому це вдається, то вищі ре-
зультати, то яскравіше взаємне (вчителя й 
учнів) задоволення.

Хоча останнім часом у педагогічній на-
уковій і методичній літературі стали по-
пулярними словосполучення «моделі на-
вчання», «педагогічні технології» та кілька 
подіб них, проте сподівання їх винахідників 
і адептів на чудодійний результат у роботі 
шкіл чи інших закладів є марними. Успіш-
ний учитель відрізняється від не надто ша-
нованого учнями «кваліфікованого робота» 
саме свідомою відмовою від постійного ви-
користання запрограмованих дій, приміти-
візму, беземоційності й відстороненого ви-
кладу учням якомога більшої кількості фак-
тів і даних без виявлення власного ставлен-
ня до них. У радянські часи практично по-
стійно відбувалися широко розрекламова-
ні «кампанії» з поширення та використання 
індивідуального досвіду й методів особливо 
успішних вихователів і вчителів. Зазвичай, 
відмінність їх виявлялась у ключових аспек-
тах творчого інструментарію, але спроба на-
дати саме цей особливо успішний метод за-
галу вчителів країни зазнавала чи повно-
го провалу, чи то спричинювала мінімальні 
зрушення, які не виправдовували зусилля 
тисяч державних працівників та інших осіб.

Для абсолютної більшості українських 
учителів їхній фах винятково привабливий, 

сама діяльність (якщо тільки не обмежена 
надмірно жорсткими рамками) – безсумнів-
но цікава. Зазвичай, у разі відсутності адмі-
ністративного тиску, вчительський колек-
тив спроможний перемогти деструктивну 
діяльність чи вплив тих осіб, що випадково 
обрали професію наставника молоді. Шко-
дувати про зміну цими особами вчитель-
ської професії, вочевидь, не варто. Та в роки 
перманентних криз, якими позначена біль-
ша частина років відновленої незалежності, 
з системи освіти вийшла частина творчих і 
ефективних учителів і викладачів вищих на-
вчальних закладів, які не могли прожити на 
надто низькі зарплати і змушені були обира-
ти інші види діяльності не тільки поза шко-
лами чи ВНЗ, а й за межами України.

У роки нового століття в українській 
освітній системі підвищилась увага до осо-
бистості учня чи студента, проголошено на-
мір своєчасного виявлення і підтримки його 
індивідуальних здібностей і здатностей. Хо-
тілося б сподіватися на те, що ці гасла ста-
нуть основою гуманізації освіти в аспектах 
цілковитого дотримання позитивних ідей 
світових конвенцій про права людини і за-
хист дітей. Проте в сучасних умовах браку 
кадрів і фінансових ресурсів годі здійсни-
ти таку привабливу ідею, як «індивідуальні 
освітні стежки» не тільки для студентів стар-
ших курсів провідних університетів, а й для 
всіх учнів старшої середньої школи. Більш 
реалістичним є поглиблення профільнос-
ті навчання для вікової групи 15 – 17 ро-
ків, насамперед з метою утримання в закла-
дах освіти тієї частини «важких учнів», які 
раніше часто опинялися поза впливом учи-
телів і вихователів, й обирали «вуличні уні-
верситети» з усіма їхніми небезпечними на-
слідками.

Серед найцікавіших і доволі суперечли-
вих явищ останнього часу слід назвати не 
поширення досконалих і багатофункціо-
нальних телефонів, а початок формування 
світового «банку даних» у вигляді запропо-
нованих для вільного ознайомлення через 
Інтернет лекцій, уроків та інших навчаль-
них матеріалів у виконанні вчителів і викла-
дачів провідних ВНЗ світу. Нині серед цих 
матеріалів домінують англомовні, але по-
ява російськомовних чи україномовних – 
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тільки справа часу. У перший момент може 
скластися враження щодо серйозної небез-
пеки цієї «інтернетної» освітньої пропози-
ції для фаху вихователя, вчителя чи квалі-
фікованого викладача. Висловлюються при-
пущення, що пересічний наш учитель чи ви-
кладач цілковито програє в суперництві з 
найвідомішими у світі особами з американ-
ських чи інших коледжів та університетів, 
які отримали премію Нобеля за свої досяг-
нення. Окрім того, національні прихильни-
ки скорочення витрат на освіту, можуть ско-
ристатися цими обставинами і звільнити 
більшість педагогічних працівників, а дітям, 
підліткам і молоді запропонувати набирати-
ся знань та умінь саме через Інтернет.

Та на наше глибоке переконання, «інтер-
нетне» навчання у «найкращих професорів» 
ніколи не стане домінантним у всій сфері 
освіти й соціалізації дітей, молоді і дорослих 
у суспільстві майбутнього. Подібно до того, 

як не стали реальністю похмурі передбачен-
ня Нових часів щодо зникнення фаху уні-
верситетського чи іншого лектора після по-
ширення індустріального книгодрукування і 
появи в руках кожного студента товстих і де-
тальних підручників, створених найкращими 
у країні викладачами, лекції чи цілі курси в 
інтернетному варіанті не зможуть ліквідува-
ти природну потребу дітей різного віку, під-
літків і молоді певний час доби перебувати 
в гурті ровесників і спілкуватися зі старши-
ми та досвідченішими особами, аби у спіль-
ному процесі діалогічного навчання поєдну-
вати здобуття найновіших знань із персоні-
фікованою оцінкою їх з налагодженням сус-
пільних зв’язків, формуванням дружби (оче-
видно, що інколи це може бути й антипатія) з 
багатьма іншими особами, набуттям навичок 
діяльності у групі, побудовою тієї широкої 
бази, що й дає можливість стати дорослим і 
виконувати відповідні функції.
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ГумАнІЗАЦІЯ освІти І виХовАннЯ

УДК 316.334.2:796.011(477)

укрАїнсЬкий 
сПорт у сучАснІй 
соЦІокуЛЬтурнІй 
реАЛЬностІ

роблема взаємозв’язку спор-
ту зі сферами культури й по-
літики зумовлює потребу 
розглянути роль українсько-
го спорту в соціокультурних 
та політичних реаліях сучас-

ності. Сучасний стан українського спорту, 
з одного боку, перебуває під впливом за-
гальних світових соціокультурних та полі-
тичних тенденцій розвитку спортивної га-
лузі, а з іншого – зумовлений особливостя-
ми сучасного етапу трансформації україн-
ського суспільства. Говорячи про внутріш-
ні чинники розвитку українського спор-
ту, передусім відзначимо факт докорін-
ної трансформації цієї системи впродовж 
останніх двох десятиліть. Трансформація 
ця відбувалася в складних умовах станов-
лення незалежної української держави, що 
супроводжувалося економічною кризою, 
політичними суперечками, загостренням 
соціальних проблем.

А. Волошин характеризує ситуацію, в 
якій опинився український спорт після 
проголошення незалежної української дер-
жави: «Політична нестабільність і фінан-
сова розруха відчутно вплинули на розви-
ток спорту вищих досягнень, в тому числі 
організацію роботи національних федера-
цій з видів спорту, підготовку спортсменів, 
їхню забезпеченість, формування збірних. 
На повний зріст постала проблема ство-
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голошення незалежності, супереч-
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рення принципово нової життєдіяльної са-
мостійної системи олімпійського спорту. 
Досі наші старші тренери і керівники фе-
дерацій були сліпими кошенятами по від-
ношенню до московського вищого керівни-
цтва. В межах скромних коштів, які їм від-
пускалися, вони займались єдиним – пошу-
ком і підготовкою олімпійського резерву і, 
у разі згоди згори, дотягували таких хлоп-
ців і дівчат до потрібного рівня. Вся інша 
робота здійснювалась, в основному, центра-
лізовано в збірних, де на 90 відсотків керу-
вали московські спеціалісти. Вони також 
комплектували команди, вивозили спортс-
менів за кордон, визначали участь їх у між-
народному календарі, контактували з між-
народними організаціями. Тож наші спеці-
алісти залишились сам на сам з масою про-
блем – на старих базах із примітивним об-
ладнанням, без новітніх методик, зв’язків з 
міжнародними федераціями та асоціація-
ми. Окрім того, переважна більшість спор-
тивних функціонерів і тренерів не володіла 
іноземними мовами» [4, 355–356].

Як зазначають В. Платонов та С. Гусь-
ков, розпад СРСР зумовив не лише утво-
рення на його території 15-ти нових само-
стійних держав, а й принципову зміну в 
них політичної та соціально-економічної 
ситуації. Це торкнулося всіх сфер життя 
суспільства, зокрема й спорту вищих досяг-
нень. Виникла необхідність трансформації 
організаційних основ спорту і розгортання 
процесів професіоналізації спортивної ді-
яльності [13, 290].

Не менш складною виявилася й ситу-
ація на рівні масового спорту. З 1991 до 
1998 р. кількість підприємств, організацій 
та установ, які проводили фізкультурно-
оздоровчу роботу, зменшилася на 15,5 тис. 
одиниць, кількість трудящих, залучених до 
цього процесу, – на понад 1 млн осіб, тоб-
то на 56 %, кількість спортивних інструк-
торів, що працювали у виробничих колек-
тивах, – на 5,7 тис. осіб. Лише 13 % трудо-
вих колективів мали спеціалістів, які про-
водили фізкультурно-оздоровчу роботу. 
Тільки за три роки (з 1991 до 1993) при-
пинили діяльність понад 900 дитячих і 

підліткових фізкультурно-оздоровчих клу-
бів при ЖЕКах, було скорочено 590 посад 
педагогів-організаторів спортивної роботи з 
населенням за місцем проживання та понад 
3,5 тис. посад інструкторів фізичної куль-
тури у трудових колективах. Переважна 
більшість населення, особливо в сільській 
місцевості, практично була позбавлена 
можливості брати участь у будь-яких фор-
мах фізкультурно-оздоровчої і спортив-
ної роботи. Погіршувався стан утриман-
ня і використання матеріально-технічної 
бази фізкультури і спорту, а приватизовані 
спортивні споруди використовувалися не 
за призначенням. Під загрозою руйнуван-
ня була загалом доволі ефективна систе-
ма підготовки спортсменів високого класу, 
скорочувалась мережа дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, кількість національних 
змагань і навчально-тренувальних зборів. 
Спостерігався перехід висококваліфікова-
них фахівців і спортсменів у інші сфери ді-
яльності або виїзд на роботу за кордон, тоб-
то втрата їх для фізкультури та спорту [2].

Проблеми, породжені означеною транс-
формацією спортивної галузі в Україні, 
залишаються актуальними й донині. На 
думку Л. Лютої, в сучасних умовах Укра-
їни розвиток спорту визначається двома 
основ ними суперечностями: між олімпій-
ським і професійним спортом та між систе-
мою державного регулювання і самооргані-
зованими спортивними товариствами. Ці 
суперечності зумовлені змінами популяр-
ності та видовищності виду спорту, кількості 
вболівальників та комерційної ефективності 
організації змагань [10].

Узагальнюючи найболісніші моменти в 
спортивному сьогоденні України, С. Бацу-
нов виокремлює такі проблемні аспекти: 
відсутність збалансованої системи взаємо-
дії державних, комерційних і громадських 
структур у регулюванні розвитку вітчизня-
ного спорту; низький рівень ефективності 
державного регулювання спортивної галу-
зі в Україні, недостатня його фінансова під-
тримка з боку держави; комерціалізація і 
професіоналізація спорту, прагнення здо-
бувати якомога більший прибуток від про-
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ведення й участі в спортивних змаганнях; 
відсутність ефективної моделі функціону-
вання і розвитку спорту в ринкових умовах, 
що призводить до формування у спорті мо-
нопольного становища окремих спортив-
них клубів; монополізація найбільш комер-
ційно привабливих видів спорту, особливо 
таких, які мають усталені зв’язки зі світо-
вим ринком професійного спорту; некон-
курентоспроможність вітчизняного рин-
ку спортивних товарів та послуг; брак ви-
сокваліфікованих кадрів у сфері фізкуль-
тури та спорту; політизація спорту, «куль-
турна гегемонія» в спорті; девіації у сфері 
спорту, а саме жорстокість, грубість, агре-
сивність, вживання допінгу, порушення мо-
ральних норм тощо; занепад розвитку ма-
сового, дитячого та юнацького спорту, ме-
режі сільських спортивних організацій 
тощо [1, 269].

Водночас, незважаючи на складні умо-
ви розвитку, нерідко саме спорт стає чин-
ником позитивних змін у суспільній сві-
домості, культурі та політиці. Зокрема, ве-
лике значення для консолідації україн-
ської політичної нації та утвердження між-
народного престижу та авторитету Укра-
їни мали успіхи українських спортсменів 
на Олімпійських іграх. Можна погодити-
ся з думкою В. Дрюкова, який, відзначаю-
чи значний вплив політичного чинника на 
олімпійський спорт, підкреслює той факт, 
що нині перемога на Олімпійських іграх 
сприймається як успіх не лише окремо-
го спортсмена, а й країни, представником 
якої він є. Особливо це важливо для кра-
їн, які не мають стабільного авторитету на 
світових політичній та економічній аренах 
і намагаються поліпшити своє становище у 
світі [7, 4].

Не менше значення для утвердження 
України на міжнародній арені, аніж досяг-
нення українських спортсменів, має прове-
дення престижних міжнародних змагань, 
найбільш масштабним та резонансним з 
яких нині є Чемпіонат Європи 2012 р. з 
футболу.

Аналізуючи значення Євро-2012 для роз-
витку українського суспільства, Ю. Олій-

ник та В. Яцків зауважують, що для Укра-
їни поставлено високу планку, яка є своє-
рідним випробуванням, іспитом, який слід 
скласти на високому рівні. Гідне проведен-
ня чемпіонату Європи мало відкрити Укра-
їну міжнародній спільноті в нових тонах і 
знищити її радянський стереотип [11, 53].

Окрім цього, Євро-2012 мало сприяти 
розв’язанню деяких проблем сьогодення, 
зокрема, популяризації занять спортом та 
фізичною культурою; пропаганді здорового 
способу життя; зміцненню інфраструктури 
спорту; вихованню молоді у спортивному 
дусі; стимулюванню притоку інвестицій; 
активізації співпраці та культурному обмі-
ну України з країнами Європи; політичній 
стабілізації у суспільстві [11, 57].

А. Герасимчук та І. Українець серед по-
зитивних аспектів розвитку сфери фізич-
ної культури та спорту в Україні називають 
збереження ефективної системи проведен-
ня спортивних заходів, серед яких особли-
ве місце посідають комплексні та багато-
рівневі змагання; формування мережі цен-
трів фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» від центрального до базового рів-
ня; зростання кількості громадських орга-
нізацій фізкультурно-спортивного спря-
мування (добровільні товариства, федера-
ції, асоціації, клуби); успіхи українських 
спортсменів на світових спортивних аре-
нах; налагодження системи відзначення 
досягнень видатних спортсменів і стиму-
лювання творчої праці тренерів; зміцнен-
ня унікальної системи підготовки резерву 
через мережу спортивних шкіл різних ти-
пів та спеціалізованих навчальних закла-
дів, діяльність центрів олімпійської підго-
товки в регіонах держави; закладання нор-
мативних організаційних підвалин для за-
безпечення боротьби проти застосування 
допінгу в спорті та виявів хуліганства під 
час спортивних заходів, особливо футболь-
них матчів [6, 72].

Цінності спорту виявилися відносно ста-
більними в ситуації трансформації аксіоло-
гічних основ українського суспільства. Так, 
М. Візитей та Д. Качуровський звертають 
увагу на такий момент: ті, хто досягав у ми-
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нулі роки або досягає зараз високих спор-
тивних результатів, зберегли (і на рівні гро-
мадської думки, і на рівні державних інстан-
цій) свій статус. Соціальна цінність спор-
тивного руху значно менше девальвована. 
Протягом минулих років ми неодноразово 
бачили, як змінювалося в суспільстві (часом 
радикально) сприйняття тих чи тих діячів. 
Олімпійські чемпіони, проте, так і залиши-
лись олімпійськими чемпіонами. У нашому 
мінливому, багато в чому хаотичному житті, 
спорт, не зважаючи на потрясіння, які його 
теж не оминули, є нині однією з небагатьох 
упорядкованих сфер життя, яка не втратила 
своїх орієнтацій і престижу [3, 29].

Отже, українському спорту притаман-
ний значний об’єднавчий потенціал, який 
слід використати для інтеграції україн-
ського суспільства та виховання молодого 
покоління на цінностях патріотизму.

Як відзначає В. Лукащук, для того, щоб 
спорт дійсно сприяв реалізації цінностей, 
здатних консолідувати суспільство, важли-
ве місце в системі ціннісних орієнтацій дер-
жавних діячів, організаторів спортивних 
змагань, працівників засобів масової інфор-
мації, тренерів, спортсменів, уболівальни-
ків та інших суб’єктів спортивної діяльнос-
ті має посідати спрямованість на досягнен-
ня цієї мети. Тому дуже важливо сприяти 
підвищенню соціального статусу спорту як 
одного зі складників національної ідеї. Ді-
яльність українського уряду має бути спря-
мована на пропаганду цінностей фізичної 
культури і спорту, на формування ідеалу 
фізичного здоров’я у ЗМІ в межах держав-
ної інформаційно-пропагандистської кам-
панії. Для реалізації нової концепції попу-
ляризації спорту в Україні необхідно роз-
робити єдиний механізм взаємодії різних 
міністерств і відомств, громадських орга-
нізацій, вчених і фахівців. Така політика 
має бути спрямована на створення макси-
мально сприятливих умов для оздоровлен-
ня людей у трудових колективах, в освітніх 
установах, за місцем проживання, у місцях 
відпочинку. Консолідація зусиль сприяти-
ме підвищенню ефективності здійснення 
державної політики у сфері спорту [9, 237].

Опис сучасного стану українського 
спорту буде неповним без розгляду ролі 
українського спортсмена в сучасному су-
спільстві у політичному та соціокультур-
ному вимірах.

Загалом особистість спортсмена є цен-
тральною постаттю у спорті. Як відзначає 
С. Воропай, спортсмен створює унікальне 
за своєю красою та емоційністю видовище, 
що залучає на трибуни спортивних споруд 
сотні тисяч глядачів, а до екранів телевізо-
рів – мільярди телеглядачів у всіх куточ-
ках земної кулі. Демонструючи свої мож-
ливості, спортсмен як ніхто інший сприяє 
підвищенню популярності країни, пред-
ставником якої він є. Його досягнення і 
спосіб життя є відчутним поштовхом для 
мільйонів людей до фізичної досконалості 
й здорового способу життя, а також потуж-
ним стимулом розвитку науки та науково-
технічного прогресу в найрізноманітніших 
галузях [5, 21].

У сучасному суспільстві фігура спортс-
мена має доволі суперечливий характер. 
З одного боку, постать спортсмена має зна-
чний виховний потенціал, що має бути ви-
користаний у процесі соціалізації нового 
покоління громадян України.

Як зазначає Н. Сітнікова, головна фі-
лософія спорту – виховання здорової на-
ції. Саме на прикладах олімпійців має під-
ростати гармонійно розвинене молоде по-
коління. Спорт – хоча б у вигляді соціаль-
ної реклами – має наповнити телебачен-
ня, сторінки газет, білборди. Ті, хто керує 
державою, мають показувати власний при-
клад, цікавитися спортом, вболівати за на-
ших спортсменів. Бізнесменам за спонсор-
ську підтримку ДЮСШ, дитячих та ама-
торських клубів, окремих олімпійців, за 
допомогу у будівництві спортивних спо-
руд і об’єктів потрібно офіційно й показо-
во надавати податкові пільги. Героєм нації 
має стати олімпійський чемпіон, а не чер-
говий політик. У спорті немає ні червоних, 
ні синіх, ні білих, ні зелених. На біговій до-
ріжці, на ігровому майданчику всі політич-
ні суперники завжди вболівають за одного 
спортсмена – українського [12, 148].
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До важливих соціокультурних функцій, 
властивих спортсменам, також належить 
піднесення міжнародного авторитету й 
престижу своєї країни. Найвидатніші укра-
їнські спортсмени виступають своєрідними 
послами України. Завдяки високим спор-
тивним досягненням спортсменів, широка 
громадськість дізнається не тільки про осо-
бу спортсмена, а й про країну, яку він пред-
ставляє. Досягнення таких спортсменів, 
як Бубка, Баюл, брати Клички, Шевченко, 
Безсонова відкрили світові таку країну, як 
Україна, сприяли становленню й зміцнен-
ню іміджу держави в міжнародному співто-
варистві [8, 77].

З іншого боку, спортсмени нерідко зло-
вживають власною популярністю. З цьо-
го приводу С. Воропай звертає увагу на ак-
туальність проблеми світогляду й особли-
востей психіки спортсмена. Амбіції спортс-
менів високого класу часто заважають їм 
виконувати свою роль у родині, суспіль-
стві, професійній діяльності, можуть пе-
решкоджати розвиткові особистості. Ба-
гато в чому це зумовлено підпорядкуван-
ням освіти й виховання інтересам приско-
реної спортивної підготовки, досягненню 
високих результатів будь-якими засобами. 
При цьому підготовка до реального життя 
відходить на другий план. У результаті ще 
під час активних занять спортом у багатьох 
видатних спортсменів виявляються еле-
менти однобічності розвитку, що призво-
дить до неадекватних вчинків у звичайних 
життєвих ситуаціях – відносинах у родині, 
з партнерами, суперниками, суддями, гля-
дачами, представниками засобів масової ін-
формації [5, 22–23].

Це зумовлює необхідність відповідаль-
ного ставлення спортсменів не тільки до 
суто спортивних аспектів своєї діяльнос-
ті, а й до власного способу життя загалом. 
Як зазначає Л. Лубишева, висока соціаль-
на відповідальність лягає на спортсмена, 
що досяг професійної майстерності навіть 
на рівні майстра спорту, не кажучи вже про 
членів збірної команди країни. Перемоги на 
Олімпійських іграх, світових чемпіонатах, 
першості країни приносять спортсмено-

ві заслужені славу, популярність, пошану. 
Він перетворюється на героя, кумира моло-
ді. Спосіб життя спортсмена стає моделлю 
соціальної поведінки. У зв'язку з цим необ-
хідно пам'ятати про соціальну відповідаль-
ність спортсмена. Треба розуміти, що якщо 
він використовує допінг, рекламує неякісні 
товари, палить, вживає наркотики або ал-
коголь, то тим самим «тиражує» девіант-
ну поведінку, завдаючи непоправної шкоди 
вихованню спортивної зміни [14, 157].

Зважаючи на це, вкрай важливо, щоб 
сам спортсмен дотримувався певних етич-
них норм. Так, для привернення уваги 
спортсменів-олімпійців до дотримання 
етичних норм поведінки в спортивній ді-
яльності НОК України розробив Кодекс 
честі олімпійця України – сукупність мо-
ральних принципів, якими належить керу-
ватися спортсмену. Кодекс честі олімпійця 
України – це фундаментальний та універ-
сальний документ, що є нормативною осно-
вою української системи спортивного вихо-
вання та самовдосконалення. Він розробле-
ний з урахуванням норм і вимог Консти-
туції України, законів, що діють у сферах 
освіти, фізичної культури та спорту, поло-
жень Олімпійської хартії, Етичного кодек-
су МОК, Антидопінгового кодексу. Норми 
та вимоги кодексу спрямовані на форму-
вання гармонійно розвиненої особистості з 
глибокими морально-етичними переконан-
нями [15, 128].

Символічний капітал видатних спортс-
менів (престиж, популярність, авторитет) 
нерідко конвертується у капітал політич-
ний. Як зауважує Ю. Іванченко, викорис-
тання спортсменів у політиці – давно ви-
пробуваний та успішний хід. Залучення 
улюблених і знайомих людям спортсменів 
до своїх лав приносить політичним парті-
ям і рухам додаткові бали й бонуси. Пози-
тивний імідж особистості починає працю-
вати на імідж організації, що підвищує до-
віру населення [8, 77].

Відомі спортсмени посідають місця у 
перших рядках партійних списків на ви-
борах, їхні авторитет і популярність вико-
ристовуються в політичній рекламі. В. Лу-
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кащук серед різноманітних аспектів взає-
мовпливу політики та спорту у пострадян-
ських країнах виокремлює використання і 
самого спорту, і відомих спортсменів для 
одержання політичних дивідендів. Гостра 
боротьба за владу в Україні змушує полі-
тиків спиратися на спортсменів не мен-
ше, аніж на діячів культури, науки, шоу-
бізнесу.

Отже, спорт як феномен сучасної куль-
тури розкривається у багатьох аспектах, 
зокрема як змагальна діяльність, розвине-
ний соціальний інститут, галузь комерцій-
ної діяльності, розважальне видовище, що 
має тісні взаємозв’язки зі сферами культу-
ри та політики. Ці зв’язки є доволі супереч-
ливими, адже, з одного боку, спорт розгля-
дається як засіб консолідації суспільства та 
світової спільноти навколо цінностей гу-
манізму, толерантності, патріотизму; з ін-

шого боку, практика останнього століття та 
сучасні тенденції розвитку спорту свідчать 
про наявність загроз посилення агресії, шо-
вінізму, використання спортивних досяг-
нень в ідеологічних цілях та з метою реалі-
зації вузькогрупових політичних завдань, 
комерціалізації спортивної діяльності, що 
веде до вихолощення її ціннісного змісту.

Означені суперечності нині актуальні й 
для українського спорту, розвиток якого в 
останні десятиліття відбувається в склад-
них умовах соціальної трансформації. Про-
те, незважаючи на наявність низки про-
блем, пов’язаних із реформуванням спор-
тивної галузі, на український спорт покла-
даються великі сподівання як на засіб кон-
солідації української політичної нації, під-
вищення міжнародного авторитету укра-
їнської держави, патріотичного виховання 
молодого покоління.
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УДК [378.147 + 373.3] : 008

ПроФесІйнА 
ПІдГотовкА 
мАйбутнІХ 
учитеЛІв 
ПочАткової 
ШкоЛи: 
куЛЬтуротворчий 
вимІр

ині слід констатувати ваго-
мий доробок українських на-
уковців щодо модернізації 
процесу навчання майбутніх 
учителів початкової школи. 
Проте критичний аналіз дає 

можливість спрогнозувати стратегію по-
дальших інноваційних змін і спрямувати 
її на посилення розвитку культуротворчо-
го складника змісту освіти. Саме такий під-
хід має забезпечити становлення загально-
культурного та професійного потенціалу 
майбутніх педагогів.

Демократичні трансформації в Україні 
потребують активних процесів реформу-
вання, зокрема створення нової системи ви-
щої педагогічної освіти, яка має відповідати 
вимогам науково-технічного прогресу, куль-
турним світовим досягненням та спрямову-
ватися на забезпечення країни висококвалі-
фікованими педагогами. Сучасним фахів-
цям потрібен якісно новий професійний по-
тенціал, а саме: здатність до осмислення за-
гальнокультурних цінностей сучасного та 
майбутнього, уміння працювати в умовах 
життя, які постійно змінюються та усклад-
нюються; спрямованість на відповідаль-
ність, досконалість, мобільність тощо.

Вектор вищої педагогічної освіти, спря-
мовуючись у площину цінностей особис-
тісного розвитку майбутніх педагогів, зу-
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мовлює принципову необхідність пере-
осмислення тих чинників, від яких зале-
жить підвищення їхнього не тільки про-
фесійного, а й загальнокультурного рівня. 
Згідно з новою філософією передбачається 
перехід від ідеї «освіченої людини» до «лю-
дини культури», яка характеризується змі-
ною сприйняття, культурою толерантної 
поведінки та системно-гуманітарним сти-
лем мислення.

Про культуротворчу освітню діяльність 
говорив іще А. Дістервег, проте й нині ця 
ідея залишається актуальною та недостат-
ньо опрацьованою і в теоретичному, і в 
практичному аспектах.

Посилення культуротворчого склад-
ника змісту вищої педагогічної освіти пе-
редбачає відповідність навчання та вихо-
вання вимогам середовища й часу, фор-
мування особистості (у нашому випад-
ку – майбутніх учителів початкової шко-
ли) в контексті сучасної передової культу-
ри та нау ки, орієнтацію професійної під-
готовки майбутніх педагогів на культурні 
цінності, опанування та збереження світо-
вих, зокрема національних досягнень люд-
ства, прий няття соціокультурних норм 
суб'єктами навчально-виховного процесу 
та подальший їх розвиток.

У межах статті розкриємо особистісні 
чинники розвитку майбутніх учителів почат-
кової школи, що впливають на їхній загаль-
нокультурний та професійний потенціал.

Розглянемо сутність поняття «культу-
ра» через ключові, атрибутивні їх озна-
ки, що склалися у сучасній філософській і 
психолого-педагогічній науках.

Культура як необхідна передумова існу-
вання людини, середовище її буття, засіб 
удосконалення духовного потенціалу осо-
бистості має стати важливим складником 
інноваційної освітньої парадигми.

Згідно з цією парадигмою, завдання 
освіти і культури – спільні. Вони забезпе-
чують суб'єкта освіти знаннями, прогнозу-
ють його розвиток, допомагають адаптува-
тися до мінливих умов соціального середо-
вища: інтегруватися в найширші спільно-
ти та залишатися вільними від стереотипів 

і упередженості. Культура, як і освіта, є ре-
альністю специфічного способу буття лю-
дини. Вона визначає весь спектр практич-
ної та духовної активності людей, систе-
му їхнього ставлення до навколишньої дій-
сності та самих себе [5].

Перспективним, з огляду на нашу про-
блему, слід вважати визначення категорії 
культури, подане у «Психологічному слов-
нику» за редакцією В. Войтка: «Культура 
(лат. сultura – освіта, догляд, розвиток) – 
предметно-ціннісна форма освоювально-
перетворювальної діяльності, у якій відо-
бражається історично визначений рівень 
розвитку суспільства та людини, породжу-
ється й утверджується людський сенс бут-
тя» [4, 84].

Культура людини синтезується в куль-
турі основних форм світовідношення – 
практичної (культура діяльності, культу-
ра поведінки), теоретичної (культура мис-
лення) та духовно-практичної (культу-
ра почуттів, культура спілкування). Куль-
турна людина – це не віртуоз формально-
етикетної шляхетності, а інтелігент (за 
духовною суттю), що посідає активно-
творчу життєву позицію та прагне найви-
щі здобутки людства, оптимальний раці-
оналізм діяльності спрямувати на утвер-
дження творчої свободи та гідності люди-
ни як найвищої цінності [4, 84].

Передумовами психолого-педагогічної 
культури вчителя, на думку відомого укра-
їнського психолога В. Рибалки, «є його 
сформованість як особистості, світогляд-
на зрілість, внутрішня настроєність на ви-
ховну діяльність; уміння відчувати настрої 
дитини, її внутрішній світ, щедро ділитися 
з учнями знаннями, емоційною наснагою 
свого серця, поважати гідність дитини як 
особистості» [5, 124].

Відомо, що нині у вищій педагогічній 
освіті фактично функціонують три культу-
рологічні школи: історична, філософська і 
педагогічна. Перша з них знайомить студен-
тів з історією світової і вітчизняної культур, 
від студентів вимагається запам'ятовування 
великого обсягу інформації, зокрема дат, 
назв, концепцій тощо. Друга культурологіч-
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на школа – філософська, яка значною мірою 
повторює матеріал курсу філософії, але на 
більш високому рівні. Зазвичай викладан-
ня культурологічних дисциплін у педаго-
гічних ВНЗ не враховує специфіки подаль-
шої професійної діяльності, внаслідок чого 
студенти не мають інтересу до їх вивчення. 
Підтверджуючи цю думку, процитуємо ака-
деміка О. Савченко, яка стверджує, «що на-
став час змінити назви навчальних предме-
тів у процесі підготовки майбутніх учителів 
початкової школи. Так, наприклад, доречно 
було б назвати дисципліну не просто «Фі-
лософія», а «Філософія освіти», не «Політо-
логія», а «Особистість, суспільство і загаль-
нолюдські цінності». До циклу гуманітарної 
підготовки актуально додати такі навчальні 
курси, як «Антропологія освіти», «Педаго-
гічна етика» [6].

Не применшуючи ролі та значення фі-
лософського й історичного підходів до кон-
цепції курсу культурології у вищій педаго-
гічній школі, вважаємо за доцільне зосе-
редити увагу на підвищенні культуротвор-
чої спрямованості професійної підготов-
ки майбутніх учителів початкової школи. 
За таких умов навчання, результатом ма-
ють стати не лише теоретичні фахові знан-
ня студентів, а й конкретні культурологічні 
уміння та навички.

На сучасному етапі розвитку вищої пе-
дагогічної освіти культуротворчий підхід 
дедалі більше застосовується у процесі роз-
робки нормативних матеріалів щодо мо-
дернізації змісту освіти, зокрема шкільних 
стандартів і стандартів професійної підго-
товки майбутніх педагогів.

Аналіз наукових досліджень (І. Добро-
нравова, Г. Гакен, О. Князева, С. Курдюмов, 
В. Лутай, І. Пригожий, І. Стенгерс, О. Ча-
лий та ін.) свідчить, що вчені, вивчаючи 
означену проблему, стверджують, що будь-
яке організаційне перетворення має два ви-
міри: механічний (характеризується змі-
ною структури системи, технології тощо), 
що доволі легко досягається, і культур-
ний (характеризується зміною сприйняття, 
способу мислення та поведінки людей), що 
досягається надто важко.

Загальнокультурний рівень розвитку 
майбутніх педагогів, як зазначає Л. Хо-
мич, залежить від таких складників: мис-
тецької культури, що формується в процесі 
ознайомлення з різними видами мистецтв 
у суспільному житті (театр, музеї, картин-
ні галереї, виставки образотворчого мисте-
цтва, кіно тощо); соціально-психологічної 
культури як форми та процесу організа-
ції суб'єктом своєї життєдіяльності на по-
бутовому рівні; інтелектуальної культу-
ри, яка формується в процесі навчальної 
діяльності в педагогічному закладі та за-
безпечує розвиток мислення й мовлення, 
навичок спілкування, організації науко-
вих досліджень та ін.; професійної культу-
ри як уміння творчо організувати цілісний 
навчально-виховний процес у початковій 
школі [9, 84].

Враховуючи зазначене, професійну під-
готовку майбутніх учителів початкової 
школи в культуротворчому вимірі слід роз-
глядати, на нашу думку, як соціокультур-
ну систему, яка забезпечує підвищення їх-
нього загальнокультурного та професійно-
го рівнів розвитку.

Розкриємо чинники, що впливають на 
становлення загальнокультурного та про-
фесійного рівнів розвитку майбутніх учи-
телів початкової школи.

Першим важливим чинником є здатність 
до самоосвіти, саморозвитку, створення но-
вого не тільки в навколишньому світі, а й 
у собі. Навіть за умови ідеальної організа-
ції навчання, сучасну професійну підготов-
ку майбутніх учителів початкової школи не 
можна розглядати як самодостатню систе-
му. Випускник має бути конкурентоспро-
можним на ринку праці. Тому під час на-
вчання в педагогічних ВНЗ слід формува-
ти внутрішню потребу та здатність навча-
тися впродовж життя.

Спрямованість педагога на самовдоско-
налення пояснюється тим, що настав такий 
історичний період, коли покоління речей та 
ідей змінюються швидше за покоління лю-
дей. Це створює проблеми в особистісному 
житті та професійній діяльності, а тому, як 
зазначає І. Зязюн, у свідомості людини має 
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відбутися перехід від принципу «освіта на 
все життя» до принципу «освіта протягом 
усього життя» [2].

Процес самовдосконалення та самороз-
витку стає можливим для педагога лише 
за умови, коли він постійно вчиться, само-
стійно здобуває нові знання, які допомо-
гли б йому в майбутньому все життя бути 
професіоналом своєї справи відповідно до 
вимог часу та нових умов діяльності. Саме 
тому В. Кремень зазначає, що нині ми лише 
здійснюємо «вихід до бурхливого берега 
океану знання», посилаючись на Ньютона, 
який говорив: «Все життя я займався нау-
кою, пізнав світ. Але тепер, в кінці життя, я 
видаюся собі маленьким хлопчиком, який 
грається на березі океану камінчиком, а не-
скінченний океан незнання відкривається 
переді мною» [3, 11–19].

Самоосвітній процес у широкому розу-
мінні – це удосконалення рівня розвитку 
майбутніх фахівців у різних сферах науки 
й культури; у вузькому розумінні – це орі-
єнтація на конкурентоздатність у педаго-
гічній діяльності на ринку праці. Зміст са-
моосвіти має відповідати інтересам і схиль-
ностям особистості. Під час самоосвітньої 
діяльності необхідно оцінити свої можли-
вості щодо загальнокультурного та профе-
сійного розвитку на шляху досягнення рів-
ня висококваліфікованого педагога. Але 
справжня мета самоосвітнього процесу має 
спрямовуватися на розвиток фахової мо-
більності, що варто розуміти як «внутріш-
нє самовдосконалення особистості, засно-
ване на розвитку впевненості в собі, спро-
можності оцінити й переглянути свої по-
тенційні можливості, щоб мобілізувати й 
реалізувати свої здібності в новій ситуації 
відповідно до вимог ринку» [3, 11–19].

Другим потужним чинником є спрямо-
ваність на кар’єрне зростання, що доціль-
но пов’язувати з пошуком оптимістично-
творчого сенсу життя.

Кар'єрне зростання – це те, заради чого 
людина реалізує свої природні здібнос-
ті, здійснює професійну діяльність. По-
зитивно і гуманістично насичена мотива-
ція кар'єри активно впливає на підвищен-

ня загальнокультурного та професійного 
розвит ку педагога.

Спрямованість на кар'єрне зростання не 
повинна вичерпувати мотивацію особис-
тісного розвитку. Особистісний простір су-
часного вчителя ширший, аніж професій-
ний, оскільки життя людини не обмежу-
ється лише її роботою. Успішний педагог 
має задовольняти свої особистісні прагнен-
ня та цілі не тільки в професійній діяльнос-
ті, а й навчитися берегти своє здоров'я, ра-
ціонально організовувати відпочинок, при-
діляти увагу близьким, друзям, подорожу-
вати, постійно брати участь у різноманіт-
них педагогічних проектах, співпрацюва-
ти з колегами з метою підвищення загаль-
нокультурного та професійного рівнів роз-
витку тощо.

Досягти справжнього кар’єрного зростан-
ня неможливо без таких особистісних якос-
тей, як працелюбність і відповідальність. На 
жаль, серед значної частини молоді деда-
лі ширше утверджується культ швидких і 
легких прибутків, віра в щасливий випадок, 
тому така проблема, як підготовка майбут-
ніх педагогів до життя в нинішніх економіч-
них умовах, постає доволі гостро. Треба вже 
на етапі навчання в педагогічних ВНЗ фор-
мувати усвідомлення студентами того, що 
тільки кваліфікована сумлінна праця зможе 
забезпечити гідне життя в сучасних еконо-
мічних реаліях. Проблема виховання швид-
кої орієнтації і мобільності на ринку пра-
ці, бажання працювати й заробляти чесною 
працею є важливою та актуальною для педа-
гогічної практики.

Отже, спрямованість на гуманістично-
творче кар’єрне зростання та стійку по-
зицію щодо життєвого самоствердження 
може забезпечити гідне місце особистості 
педагога в соціумі, захистити його від нега-
раздів та професійного вигорання.

Третім чинником слід назвати спрямова-
ність на здоровий спосіб життя. За таких 
обставин саме педагогічна освіта, як най-
потужніший соціальний інститут, має взя-
ти на себе відповідальність за пропагуван-
ня культури здорового способу життя.

Зауважимо, що для вчителя початко-
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вої школи важливим є не лише прийняття 
особистісних цінностей здорового способу 
життя, а й набуття знань, умінь і навичок, 
необхідних для формування культури здо-
рового способу життя молодших школярів.

Підтвердженням цієї думки є сло-
ва В. Сухомлинського, який зазначав: 
«Пам’ятаймо, шановні колеги, що без нашої 
повсякденної і умілої турботи про здоров’я 
школяра не може бути й мови ні про гар-
монію фізичного та духовного, ні про гар-
монію думок, почуттів, світогляду, мораль-
них переконань, естетичних смаків і погля-
дів. Мудрий педагог є добрим генієм дитя-
чого здоров’я» [8].

Здоров’я є елементом індивідуальної 
культури життєдіяльності людини. Ця куль-
тура визначається рівнем розвитку вмінь і 
навичок, що сприяють збереженню, зміц-
ненню та відновленню здоров’я людини, 
реалізації внутрішніх резервів її організму. 
Культура здоров’я відбивається у специфіч-
них формах і способах життєдіяльності осо-
бистості. Складники здорового способу жит-
тя містять різноманітні елементи, що стосу-
ються всіх сфер здоров’я – фізичної, психіч-
ної, соціальної і культурно-духовної.

Найефективнішими сучасними за-
собами популяризації здорового спосо-
бу життя серед майбутніх педагогів є: на-
очна агітація; регулярне проведення масо-
вих фізкультурно-оздоровчих заходів, ви-
користання науково-популярних фільмів, 
книг, виставок, проведення бесід тощо [1].

У контексті формування культури здо-
рового способу життя майбутніх педагогів 
слід звернути увагу на проблему занурення 
сучасного покоління молодих людей у вірту-
альний світ.

Безумовно, у суспільстві ХХІ століт-
тя виняткова роль належить інформації, 
яка «є найважливішим стратегічним ре-
сурсом, джерелом сили і влади» [7, 3]. За 

таких умов майбутні вчителі початкової 
школи «мають навчитися збирати, збері-
гати, переробляти, освоювати, перетворю-
вати інформацію з різних джерел. Окрім 
того, у зв’язку з перенасиченням життє-
вого простору інформацією, вже на етапі 
професійно-педагогічного навчання, необ-
хідно цілеспрямовано формувати критич-
не мислення майбутніх фахівців, яке є пе-
редумовою оволодіння уміннями робити 
вибір, оцінювати значення тих чи інших 
фактів, явищ для себе особисто й для сус-
пільства» [7, 4].

Посилення культуротворчої спрямова-
ності навчання майбутніх педагогів має спря-
мовуватися на реальну потребу саморозвит-
ку через систему інтернет-ресурсів, але так, 
щоб не нашкодити власному здоров’ю. Тіль-
ки здорова людина має перспективу здобу-
ти належну освіту, стати кваліфікованим 
фахівцем, створити сімейний добробут, ре-
алізувати свої кар’єрні та суспільні амбіції. 
Власне, вимогою сучасності є не лише воло-
діння знаннями та певним набором умінь і 
навичок, а ще й усвідомлення життєвих цін-
ностей, оскільки здоров’я є основою куль-
турного саморозвитку та самовдосконален-
ня особистості педагога, що сприяє його гар-
монійній життєдіяльності.

Висновки. Розробляючи стратегію по-
дальших інноваційних змін у професійній 
підготовці майбутніх учителів початкової 
школи в педагогічних ВНЗ, необхідно, на 
нашу думку, передбачити посилення куль-
туротворчої спрямованості навчання й ви-
ховання. Саме такий підхід має забезпечити 
бачення перспектив розвитку педагогічної 
галузі знань, де головним є здатність до са-
морозвитку та самоосвіти, спрямованість на 
пошук оптимістично-творчого сенсу життя, 
справедливість, гармонія, толерантна пове-
дінка в полікультурному та міжкультурно-
му середовищі, повага до Іншого.
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УДК 371.3(4+5+6)

АкАдемІчнА 
мобІЛЬнІстЬ: 
Причини вибору 
нАвчАннЯ 
ЗА кордоном

іністри країн – учасниць Бо-
лонського процесу під час 
Міністерської Бухарестської 
конференції (26–28 квіт-
ня 2012 р.) підписали комю-
ніке з назвою «Використан-

ня нашого потенціалу з найбільшою ко-
ристю: консолідація Європейського про-
стору вищої освіти» [2], у якому задекла-
рували своє прагнення до збалансованої 
мобільності в Європейському просторі ви-
щої освіти. У цьому сенсі Україна, яка є ак-
тивною учасницею міжнародних освітніх 
та наукових обмінів, належить до категорії 
ризику, оскільки академічна мобільність в 
українському контексті має асиметричний 
характер: за кількісними показниками по-
тік української мобільної молоді за кордон 
перевищує вхідний потік.

Достеменно невідомо, скільки молоді, 
яка навчалася за різними програмами ака-
демічної мобільності, не повернулося на 
батьківщину. Адже лише американські та 
канадські академічні програми вимагають 
обов’язкового повернення та відпрацю-
вання протягом певного періоду в Україні. 
Щодо європейських – такої умови вони не 
містять. Отже, академічну мобільність мож-
на розглядати як передумову міграції на по-
стійній основі, а студентів, які їдуть навча-
тися за кордон, як потенційних іммігрантів.

На наше переконання, більш глибо-
ке розуміння причин академічної мобіль-
ності, вивчення чинників, які спонукають 
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головний консультант Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти.

Досліджуються причини (еконо-
мічні, політичні, культурні, мовні, 

територіальні), які визначають рі-
шення студентів навчатися за кор-

доном, вибір країни навчання, ви-
щого навчального закладу, спеціаль-
ності. Робиться висновок про необ-

хідність для України аналізу чинни-
ків, які впливають на вибір студен-
тів щодо навчання за кордоном і які 
мають стати частиною стратегії 

розвитку національної міжнародної 
освіти.

Ключові слова: академічна мо-
більність, теорія «виштовхувальних-
притягувальних» чинників міграції, ін-
теркультурний досвід.
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українців їхати за закордонними диплома-
ми, дає чітке розуміння того, чого прагнуть 
студенти, і що може запропонувати країна, 
яка зацікавлена в їхньому навчанні. Такий 
аналіз допоможе сформувати стратегію 
розвитку міжнародної освіти України, яка 
б збалансувала потоки вхідної та вихідної 
академічної мобільності з урахуванням на-
ціональних пріоритетів.

У статті досліджуються причини вибору 
студентами навчання за кордоном. Зокре-
ма, ми намагалися визначити чинники та 
рівень їхнього впливу на рішення студен-
тів здобути освіту поза межами країни сво-
го постійного проживання, на вибір певної 
країни навчання, вищого навчального за-
кладу, і чи можна його пояснити культур-
ними, мовними, політичними, економічни-
ми, територіальними чинниками.

У роботі проаналізовано наукові дослі-
дження, в яких визначаються чинники ака-
демічної мобільності, та здійснено теоре-
тичне узагальнення їх. У вітчизняній на-
уковій літературі відсутні ґрунтовні пра-
ці з цієї тематики. Деякі зарубіжні держав-
ні агенції, як, наприклад, Британська Рада 
з питань міжнародної освіти, вивчає ці пи-
тання в рамках напрацювання рекомен-
дацій до національної освітньої стратегії. 
Аналіз причин, які визначають напрями, 
інтенсивність академічної мобільності, її 
якісний та кількісний склад, був здійсне-
ний також у контексті розгляду окремих 
проблем вищої освіти, зокрема фінансуван-
ня та доступу до вищої освіти, формування 
освітньої політики та функціонування рин-
ку праці тощо (Ф. Альтбах, Ван дер Венде, 
К. Мусселін, Дж. Найт).

Натомість є окремі роботи зарубіжних 
науковців, які переважно базуються на ем-
піричних спостереженнях, визначають упо-
добання іноземних студентів певної націо-
нальності, встановлюють пріоритетність 
чинників, що спонукають молодь здобува-
ти закордонну вищу освіту та пояснюють 
вибір країни навчання. Зокрема Дж. Кім 
[18] дослідив найголовніші причини, які 
впливають на вибір студентами країни на-
вчання, та динаміку пріоритетності їх у часі. 

Так, на його думку, якщо раніше географіч-
на віддаленість країн суттєво зменшувала 
академічні потоки, то зі скороченням тран-
спортних витрат велика відстань між кра-
їнами втратила для студентів своє першо-
чергове значення, поступившись важли-
вішому чиннику – політичній стабільнос-
ті в країні – реципієнті іноземних студен-
тів. Р. Гатфілд і М. Хайд [14] на основі ем-
піричних даних, отриманих від студентів із 
Сінгапуру, які навчаються за програмами 
вищої освіти в Австралії, зробили спробу 
вибудувати описову модель прийняття рі-
шення студентами щодо вибору країни сво-
го подальшого навчання. Науковці Ч. Чен і 
К. Зімітат [9] з точки зору теорії регульо-
ваної поведінки дослідили поведінкові мо-
тиви тайванських студентів, які бажають 
здобути вищу освіту в розвинених країнах, 
зокрема в Австралії та Сполучних Штатах 
Америки. Розглядаючи іноземних студен-
тів як потенційних споживачів послуг, на-
уковці визначають основні чинники, які 
впливають на їхнє рішення (поведінку) на-
вчатися в конкретній країні.

Такі роботи по суті є науковими марке-
тинговими дослідженнями, які пояснюють 
і дають можливість спрогнозувати моде-
лі академічної мобільності. Цінність їх по-
лягає в можливому практичному застосу-
ванні як орієнтирів для формування освіт-
ньої стратегії залучення іноземних студен-
тів і на національному, і на інституційному 
рівнях.

Питання «чому студенти за дипломом 
фахівця з певної спеціальності їдуть до тієї 
чи тієї країни» є комплексним. Прийняття 
рішення студента щодо навчання в закор-
донному університеті не відбувається як 
лінійний процес «чинник – результат», а 
залежить від багатьох чинників.

У науковій літературі моделі студент-
ської академічної мобільності розгляда-
ються в контексті сучасної теорії про при-
чини та чинники міжнародної міграції 
(push&pull factors), яку вперше запропону-
вав і описав у 1996 році Е. Лі [19]. Ця те-
орія пояснює міграцію як явище, яке від-
бувається під впливом виштовхувальних 
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(push) із країни походження чинників і 
чинників, які притягують (pull) людей до 
іншої країни. Потрібно відзначити, що Ф. 
Альтбах [3] вже зробив спробу застосувати 
термінологію push&pull factors для аналізу 
причин міжнародної академічної мобіль-
ності. З точки зору теорії міжнародної мі-
грації студент, який їде навчатися до іншої 
країни, є «освітнім мігрантом». Під цим по-
няттям мається на увазі особа, яка перети-
нає міжнародні кордони з метою навчання 
або роботи в іншій країні та перебуває в цій 
країні безперервно понад три місяці (за ви-
нятком перебування в країні з туристичною 
метою, участі у конференції тощо) [15].

Вибір студента щодо навчання за кордо-
ном складається з декількох стадій. Спочат-
ку студент дає загальну відповідь на питан-
ня «чи варто їхати за кордон навчатися?». 
На цьому етапі він оцінює потенційні пере-
ваги закордонного навчання в майбутньо-
му (свій соціальний статус, рівень життя, 
кар’єрні перспективи тощо). У цьому сенсі 
прийняття рішення щодо навчання за кор-
доном може бути пояснене з точки зору те-
орії людського капіталу, яка розглядає при-
чини міграції як пошук кращої роботи. Лю-
дина приймає рішення емігрувати, якщо 
вирішує для себе, що її міграційні витрати 
менші за майбутні переваги, які вона отри-
має у грошовому еквіваленті в іншій країні. 
Якісна освіта є певною гарантією отримати 
гідну роботу в майбутньому. Студенти «ку-
пують» власне не диплом, а ті вигоди, які 
вони отримають як його власники [5].

Вибір рішення «їхати на навчання за 
кордон або отримати вищу освіту на бать-
ківщині» варто проаналізувати в контексті 
теорії push&pull factors. Загалом виштов-
хувальні причини, які спонукають їхати 
навчатися за кордон, – це різні обмежен-
ня доступу до вищої освіти у країні прожи-
вання студентів. Так, проблема відсутності 
повного спектру спеціалізацій, характерна 
для невеликих країн (Ірландії, Норвегії, Іс-
ландії), стимулює виїзд студентів до зару-
біжних університетів [27].

У разі відсутності або обмеження досту-
пу до якісної вищої освіти в рідній країні, 

студенти змушені здобувати її за кордоном. 
Наприклад, китайським студентам легше 
здобути вищу освіту за кордоном, аніж у 
перенаселеному Китаї, університети яко-
го не в змозі задовольнити попит на вищу 
освіту, що дедалі зростає. Окремі науков-
ці [21] зазначають, що ключовим двигуном 
найбільших міжнародних потоків студен-
тів з Азії та Африки є труднощі доступу до 
вищої освіти.

Чинниками, які і стимулюють, і обмежу-
ють академічну мобільність, є плата за на-
вчання, рівень витрат на навчання і плато-
спроможність студентів. Студенти та їхні 
родини роблять раціональний вибір, попе-
редньо оцінюючи співвідношення витрат і 
якості навчання в рідній країні та за кор-
доном. Зрозуміло, що батьки не кваплять-
ся фінансувати вищу освіту дитини за кор-
доном, якщо можна отримати якісну осві-
ту безкоштовно або за низьку ціну вдома. 
Інша річ, коли порівнюється плата за на-
вчання в рівноцінних за якістю освітніх по-
слуг університетах. Так, Австралія та Нова 
Зеландія, світові лідери експорту освіт-
ніх послуг, вибудували свою стратегію за-
лучення іноземних студентів – переважно 
зі Східної Азії, – спираючись на цінову по-
літику. Вони пропонують освіту, вартість 
якої менша за вартість у Великій Британії 
та Сполучних Штатах Америки завдяки 
зменшенню витрат на проживання.

Результат рішення на наступному етапі 
залежить від того, якою мірою обрані кра-
їна навчання, спеціальність і закордонний 
університет відповідають потребам самих 
студентів. Отже, комплексний аналіз при-
йняття рішення студента щодо закордон-
ного навчання передбачає вивчення «ви-
штовхувальних», якщо розглядати з пози-
ції країни-експортера, причин та «притя-
гувальних», з поцизії країни, яка приймає, 
чинників.

З огляду на обмежений обсяг, у статті ми 
проаналізували найбільш значущі чинники 
академічної мобільності.

Плата за навчання може розглядати-
ся як потужний механізм реалізації дер-
жавної стратегії залучення іноземних сту-
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дентів на навчання до своїх університетів 
і регулятор їх кількості, оскільки її рівень 
може і спонукати, і стримувати академіч-
ну мобільність. Наприклад, програми для 
науковців у Новій Зеландії стали прива-
бливішими для студентів з інших країн від 
2005 р., коли університети зрівняли плату 
за навчання для власних та іноземних гро-
мадян. Деякі європейські країни, зокре-
ма Фінляндія, Норвегія, Швеція, Ісландія, 
Данія пропонували до певного часу безко-
штовне навчання для іноземців у держав-
них вищих навчальних закладах, що ра-
зом із запровадженням англійської мови 
навчання спричинило стрімке зростан-
ня кількості іноземних студентів у пе ріод 
з 2000 до 2009 р. [25]. Суттєве збільшен-
ня студентів-іноземців стало важким тяга-
рем для державного бюджету країни. Вра-
ховуючи велике фінансове навантаження, 
Данія та Швеція залишили безоплатне на-
вчання тільки для студентів з країн – чле-
нів Європейської зони та країн Європей-
ського економічного простору.

Зазвичай, плата за навчання для інозем-
ців і громадян країни різні. Натомість ці-
нова політика щодо оплати навчання у ви-
щих навчальних закладах більшості кра-
їн ОЕСР однакова для власних громадян 
і громадян країн Євросоюзу або Європей-
ського економічного простору (ЄЕП). На-
приклад, в Австрії середня вартість навчан-
ня в державних вищих начальних закладах 
для іноземних студентів, за винятком сту-
дентів із країн Європейського співтовари-
ства, вдвічі вища, аніж для австрійців. По-
дібної політики дотримуються Австралія, 
Канада, Ірландія, Нідерланди, Нова Зелан-
дія (виняток становлять іноземні докторан-
ти), Республіка Польща (стосується лише 
державних вищих навчальних закладів), 
Словаччина, Словенія, Швейцарія, Велика 
Британія, США, Данія (від 2006 р.), Шве-
ція (від 2011 р.). Застосування єдиної ціно-
вої політики на певній території стимулює 
молодих людей до навчання в закордонних 
університетах цього регіону. Нова Зелан-
дія також відчула позитивність такого під-
ходу: хоча всі іноземні студенти самостійно 

платять за своє навчання (за винятком тих, 
хто навчається на докторських програмах), 
студентам з Австралії дозволено навчатися 
безоплатно.

Якщо йдеться про можливе навчання за 
кордоном, то за рівних умов (якості освіт-
ніх послуг, транспортних витрат тощо), 
плата за навчання може суттєво вплинути 
на остаточний вибір студентів, особливо з 
країн, що розвиваються. Американські вче-
ні [20] дослідили академічну мобільність із 
точки зору фінансової спроможності сту-
дентів навчатися в іншій країні та визначи-
ли ієрархічну модель, яка демонструє на-
прями потоків академічної мобільності – 
з бідніших країн до розвиненіших. Хоча, 
на думку Н. Пімпа [27], який проаналізу-
вав навчання тайських студентів в універ-
ситетах Австралії, плата за навчання є об-
межувальним чинником лише для студен-
тів із родин середнього класу, які не мають 
достатньо грошей для навчання своїх дітей 
у провідних університетах світу. У цьому 
контексті може бути пояснений низький 
рівень зростання академічної мобільності в 
Англії та Сполучних Штатах Америки в пе-
ріод з 2000 до 2009 рр.: в цей час почали ак-
тивно завоювати свій сегмент міжнародно-
го освітнього ринку університети інших ан-
гломовних кран, які пропонували високий 
рівень освітніх послуг за меншу ціну. За 
цей час, наприклад, Нова Зеландія збіль-
шила кількість студентів-іноземців більше, 
аніж удвічі [25].

Втім головним орієнтиром для студен-
тів, які мають намір здобути вищу осві-
ту за кордоном, залишається якість освіти. 
Приклад Японії та Кореї, де, попри однако-
во високу плату за навчання для студентів-
громадян цих країн і студентів-іноземців, у 
2000–2009 рр. відбувся бум академічної мо-
більності, доводить, що студенти свідомо 
роблять інвестиції у власну освіту, оскіль-
ки розуміють, що в недалекій перспективі 
вони окупляться.

Зрозуміло, що витрати студента на на-
вчання за кордоном не обмежуються лише 
платою за навчання. Вони містять також 
транспортні витрати, витрати на прожи-
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вання, медичну страховку тощо. Спосіб і 
рівень (повний або частковий) фінансуван-
ня витрат на перебування в іншій країні, як 
і витрати на оплату навчання, є чинниками, 
які визначають можливості студентів здій-
снювати академічну мобільність. Більшість 
студентів самостійно фінансують принай-
мні частину своїх витрат на проживання, 
яка в Європі, за результатами міжнарод-
ного дослідження «Соціально-економічні 
умови студентського життя в Європі: 2005–
2008 роки» [13], коливається від 36 % у 
Португалії до 61 % в Данії та зростає до по-
над 72 % в Ірландії та Іспанії. Враховуючи 
фінансовий тягар цих витрат для бюджету 
студентів, більшість країн, зацікавлених в 
іноземних студентах, створюють умови для 
поєднання навчання з роботою. Дозвіл на 
роботу розглядається студентами як чин-
ник, що стимулює вибір навчання в пев-
ній країні. Так, у Великій Британії [28] пра-
цює 33 % студентів з країн – не членів Єв-
росоюзу. Цей показник в Австралії [11] ся-
гає 64 %.

Спроможність студентів навчатися за 
кордоном залежить і від внутрішньої, і від 
світової фінансової стабільності. Світо-
ві фінансові кризи та кризи в окремо взя-
тому регіоні негативно впливають на між-
народну академічну мобільність. Так, вна-
слідок азійської фінансової кризи 1997 р. в 
країнах Південної та Східної Азії, що при-
звела до обвалу національних валют, різко 
знизилась вихідна академічна мобільність 
студентів, які одразу стали неплатоспро-
можними.

Нині будь-який студент для опануван-
ня професії має змогу вибирати і освітній 
заклад, і країну навчання. Вивчення вимог 
самих студентів до місця свого навчання 
(до університету та країни загалом), інакше 
кажучи «притягувальних» чинників, пояс-
нює їхню концентрацію в окремих країнах 
і на окремих напрямах навчання. У своєму 
виборі вони керуються багатьма причина-
ми. Наприклад, географічне розташуван-
ня країни пояснює концентрацію студентів 
із Німеччини в Австрії, з Бельгії – у Фран-
ції та Нідерландах, з Канади – у Сполуче-

них Штатах Америки, з Нової Зеландії – 
в Австралії тощо. Також історична та гео-
політична спільність досі існує в академіч-
них потоках: студенти з країн, колишніх ра-
дянських республік, тяжіють до навчання в 
межах колишнього Радянського Союзу; ви-
хідці з колишніх колоній часто їдуть навча-
тися до країн-метрополій; наявність потуж-
них національних общин притягує людей 
однієї національності: студентів із Туреч-
чини до Німеччини, з Мексики – до США 
тощо. Тобто раніше встановлений міграцій-
ний взаємозв’язок створює потужний сти-
мул до вибору країни навчання.

Якщо говорити про вибір студента-
ми країни, то, вочевидь, він залежить від 
того, якою мірою національні освітні систе-
ми відповідають міжнародним стандартам 
і включені в систему міжнародної акаде-
мічної мережі. Показником рівня залучен-
ня країн до освітньої міжнародної співпра-
ці є широта застосування іноземних мов як 
lingua franca в науці, оскільки цей чинник 
визначає швидкість переходу європейської 
науки та системи вищої освіти з національ-
ної (внутрішньої) орієнтації на міжнарод-
ну. Демонструючи домінування англійської 
мови в наукових дослідженнях, Л. Борганс 
та Ф. Кьорверс [6] дослідили динаміку пе-
реходу на англійську мову європейських 
та англо-американських журналів з питань 
економіки від їхньої появи (приблизно з 
1850 р.) та проаналізували, якою мовою пу-
блікують докторські дисертації вчені кон-
тинентальної Європи протягом останніх 
100 років. Науковці зафіксували стрімке 
зростання наприкінці ХХ століття застосу-
вання англійської мови як мови науково-
го спілкування та зробили висновок, що ці 
мовні зрушення є індикатором змін струк-
тури вищої освіти й науки в Європі. За ви-
значенням Л. Борганса та Ф. Кьорверса, 
трансформація європейської вищої освіти 
по суті є її «американізацією», наближен-
ням до вищого за європейський американ-
ського стандарту, що забезпечує сумісність 
освітніх систем, сприяє комунікації вчених 
і полегшує їхню взаємодію на національно-
му та міжнародному рівнях. Засобами такої 
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стандартизації є прийняття двоступеневої 
системи бакалавр-магістр замість устале-
них національних вчених ступенів, єдиний 
додаток до диплому, викладання дисциплін 
англійською мовою, яка є загальноприйня-
тим засобом наукового спілкування тощо. 
Ефективність цих змін і швидкість перехо-
ду на американські стандарти впливають на 
привабливість європейських національних 
систем вищої освіти для іноземних студен-
тів, оскільки вони дають їм змогу легше до-
лучитися до міжнародного наукового спів-
товариства, бути мобільними та конкурен-
тоздатними на світовому ринку праці тощо. 
Завдяки успішно проведеним Болонським 
реформам за період з 2000 до 2009 р. зрос-
ли показники вхідної академічної мобіль-
ності в загальному світовому розподілі іно-
земних студентів таких європейських кра-
їн, як Франція, Німеччина, Австрія, Іспанія 
та Італія [25]. Примітно, що ці країни стали 
також привабливими для американських 
студентів, які традиційно їздили навчатися 
до Великої Британії.

Однією з причин збільшення вхідних 
потоків академічної мобільності до цих 
країн є розробка вищими навчальними за-
кладами навчальних програм, спрямова-
них на підготовку фахівців для міжнарод-
ного ринку праці, та викладання їх інозем-
ною, передусім англійською, мовою. Ліде-
рами в запровадженні навчальних програм 
іноземними мовами є країни Північної Єв-
ропи. Проте і в інших країнах є можливість 
навчатися іноземними мовами.

Лінгвістичний чинник, який визначає ви-
бір студента навчатися за кордоном, заслу-
говує на детальний аналіз. Він може ви-
конувати обмежувальну роль академічної 
мобільності у разі, якщо студент не воло-
діє на достатньому рівні іноземною мовою. 
У доповіді «Соціально-економічні умо-
ви студентського життя в Європі: 2005–
2008 роки» [13] науковці продемонструва-
ли залежність академічної мобільності від 
знання іноземної мови: що вищий рівень 
володіння мовою, то більше зростають по-
казники вихідної академічної мобільнос-
ті. Цей взаємозв’язок найбільш очевидний 

на прикладі Португалії, де 60 % студентів зі 
знан ням іноземної мови на високому рівні 
взяли участь у програмах академічного об-
міну, натомість лише 1 % студентів, які пога-
но володіють іноземною мовою, наважили-
ся на таке рішення. Подібне співвідношення 
(26 % до 7 %) характерне для Франції.

Студенти без знання іноземної мови орі-
єнтується на країни, де навчання здійсню-
ється мовою, якою вони володіють. Напри-
клад, французька мова в канадських уні-
верситетах провінції Квебек є магнітом для 
франкомовних студентів. Належність до 
англомовної спільноти Австралії, Ірландії, 
Нової Зеландії є однією з причин, яка пояс-
нює стрімке зростання кількості іноземних 
студентів у цих країнах у період з 2000 до 
2005 р. [24]. Світовий престиж мови, її дер-
жавний статус та інформативність також 
може бути вагомим стимулом збільшення 
академічних потоків переважно до англо-
мовних країн.

За висновком Британської Ради з пи-
тань міжнародної освіти [28], для 75 % іно-
земних студентів, які навчаються в Англії, 
англійська мова стала визначальним чин-
ником вибору країни навчання. Як зазна-
чає Дж. Найт, 20 % населення світу тією чи 
тією мірою володіють англійською мовою. 
Також англійська мова є робочою мовою 
бізнесу, політики та наукового спілкуван-
ня. Експерти Міжнародного центру дослі-
джень із питань вищої освіти [7], які про-
аналізували, як участь студентів у програ-
мі академічних обмінів «Еразмус» впливає 
на їхню подальшу професійну діяльність, 
зазначають, що 70 % роботодавців під час 
прийому на роботу вимагають знання іно-
земної мови на професійному рівні.

Потужним двигуном академічної мо-
більності є репутація університету як 
центру якісної освіти. Наявність у краї-
ні ВНЗ світового класу спрацьовує як сиг-
нал для іноземців про високу якість наці-
ональної вищої освіти загалом. Універси-
тети з метою підвищення власної прива-
бливості для студентів-іноземців вдаються 
до різних маркетингових заходів. Зокрема 
намагаються потрапити до світових  рей-
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тингів – Шанхайського, Вебометричного 
(Webometrics ranking of world's universities), 
рейтингу Times Higher Education тощо, 
оскільки перші позиції університету в між-
народних рейтингах по суті є задокументо-
ваним фактом загальносвітового визнання 
вищого навчального закладу як наукового 
й освітнього центру та орієнтиром пошу-
ку якісної вищої освіти для студентів та їх-
ніх родин. У разі попадання в десятку най-
кращих, університет позиціонує себе як по-
тужний освітній осередок, де можна здо-
бути високоякісну вищу освіту за певним 
фахом, або як вищий навчальний заклад з 
гарною «біографією» та традиційно висо-
кою якістю викладання певних дисциплін. 
Такі університети стають відомими бренда-
ми, «візитівкою» країни, символом її націо-
нального добробуту та престижу, основою 
зміцнення «економіки знань». Наприклад, 
у світі вважається, що найпотужніші уні-
верситетські школи викладання природ-
ничих, інженерних дисциплін і дисциплін 
галузі знань «будівництво» – у Фінляндії 
та Німеччині. Монополію на гуманітарний 
блок дисциплін і мистецтво, особливо на 
«культуру» та «філологію» тримають Ав-
стрія, Франція, Німеччина та Японія.

Як зазначає Рікардо Бетті [4], директор-
партнер МВА Empresarial, консультаційної 
фірми з розвитку людських ресурсів в Сан-
Пауло (Бразилія), різноманітні університет-
ські ранжування є даниною моді, глибоко 
вкоріненими психологічними традиціями з 
будь-якого питання звертатися до рейтингів. 
Сучасне суспільство дуже залежне від усіля-
ких рейтингів, які, зокрема й університетські, 
страждають на суб’єктивізм і необ’єктивність. 
Дж. Салмі та Ал. Сароян [26] пояснюють цей 
феномен відсутністю єдиної міжнародної 
агенції оцінювання якості освіти, яка б наді-
лила систему університетського ранжування 
роллю орієнтира якості освіти для іноземних 
студентів. Хоча заради справедливості варто 
зауважити, що рейтинги топ-університетів 
розраховані на заможних студентів та аспі-
рантів, які, як наприклад шведські, обирають 
в інших країнах традиційно потужні наукові 
центри [22].

Для студентів важливі не тільки пре-
стиж університету та обраної спеціальнос-
ті, а й країна як місце майбутнього навчан-
ня та інтеркультурний досвід, який можна 
набути під час перебування в цій країні. Ці 
чинники студентської мобільності є багато-
аспектними. Так, обираючи країну свого на-
вчання, студенти враховують її географічне 
розташування, клімат, соціально-культурні 
умови тощо. Науковці по-різному розумі-
ють поняття «інтеркультурний досвід», яке 
містить подолання стереотипів щодо інших 
національностей, розвиток толерантності, 
усвідомлення багатоманітності навколиш-
нього світу, здобуття навичок інтеркуль-
турного спілкування, прискорення соціалі-
зації особистості.

Окрім зазначених, вибір студента за-
лежить від багатьох інших чинників, які 
«спрацьовують» після його повернення до-
дому: попиту на спеціалістів обраного ним 
фаху на батьківщині, діапазону можливос-
тей на ринку праці для кар’єрного зростан-
ня, фінансових дивідендів у вигляді надбавок 
до зарплати тощо. Так, потреба у фахівцях 
із бізнес-освітою пояснює велику сконцен-
трованість азійських студентів на соціаль-
них науках, бізнесі та праві в університетах 
країн-сусідів Нової Зеландії та Австралії 
та їхню малу кількість у Японії, де відсут-
ні потужні школи з викладання дисциплін 
цього напряму.

Багато європейських країн, регулюючи 
кількість іноземців, які бажають навчати-
ся за освітніми програмами з медицини, за-
проваджують квоти. У результаті збільшу-
ється потік іноземних студентів до тих єв-
ропейських країн, де таких обмежень не-
має, оскільки відповідно до Європейських 
медичних директив диплом медика, отри-
маний в університеті країни – члена Євро-
союзу, відкриває вільний доступ до ринку 
праці Єврозони.

Конкурентоздатність на ринку праці та 
вища зарплата. Очевидно, що у мобільних 
студентів шанси отримати в перспекти-
ві достойну, більш високо оплачувану ро-
боту зростають. Конкурентоздатність мо-
більних студентів на ринку праці підтвер-
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джується відмінністю зарплати студентів, 
які отримали закордонний диплом або до-
свід навчання в закордонному університе-
ті за програмами академічної мобільнос-
ті, та тих, хто навчався на батьківщині. Ця 
відмінність варіюється залежно від країни. 
У Мексиці вона становить 20 % (за винят-
ком власників інженерних дипломів) [23]; 
у Норвегії – 3,7 % [28], натомість вона май-
же не помітна для американців [16]. Лише 
у 16 % колишніх «еразмусців» зарплата 
зросла порівняно з тими, хто не брав участі 
в програмах академічної мобільності, хоча 
54 % зауважили, що досвід навчання за кор-
доном допоміг їм отримати перше робоче 
місце і вони задоволені відповідністю ди-
плома нинішній посаді, заробітній платні 
та перспективам кар’єрного зростання [7]. 
Опитування американців, які мали різний 
досвід навчання за кордоном, від коротко-
строкового в літніх школах до одного року 
навчання, продемонструвало, що 76 % опи-
туваних пов’язують свої успіхи на роботі із 
навичками та знаннями, набутими під час 
перебування у стінах закордонних універ-
ситетів [12].

Нині роботодавці західноєвропейських 
країн під час прийому на роботу віддають 
перевагу тим кандидатам, які мають міжна-
родний досвід навчання. Так, за результата-
ми соціологічного дослідження, проведено-
го у 2011 р. за підтримки Європейської асо-
ціації міжнародної освіти (ЕАІЕ) та Асоці-
ації міжнародної освіти Австралії (ІЕАА) 
[23], середній рівень позитивного ставлен-
ня роботодавців 43-х країн світу до досвіду 
міжнародного навчання складає 60 %. Най-
більші показники демонструє Західна Єв-
ропа – від найвищого в Іспанії (89 %) до 
найменшого в Данії (65 %). Цікаво, що оби-
дві країни є неангломовними. Це означає, 
що роботодавці охоче беруть на роботу ви-
пускників із зарубіжним дипломом, оскіль-
ки вони краще знають англійську мову. Іс-
нує взаємозалежність між посадою та наяв-
ністю міжнародного досвіду навчання: що 
вища посада, яка пропонується, то бажані-
ше для апліканта мати диплом закордонно-
го університету. 58 % роботодавців вважа-

ють за потрібне мати такий досвід дирек-
тору відділу кадрів, 64 % – віце-президенту 
кампанії, 72 % – президенту чи керівнику 
фірми.

Частина студентів розглядає навчання 
в іншій країні як перший крок до іммігра-
ції. Експерти ОЕСР у доповіді «Погляд на 
освіту: Індикатори 2011» [25] зазначають, 
що в середньому 25 % іноземних студентів 
у країнах ОЕСР отримали дозвіл на роботу 
та залишилися в країні навчання. Для та-
ких студентів важлива сприятлива іммігра-
ційна політика країни, в якій вони плану-
ють залишитись, а також внутрішня полі-
тика щодо визнання закордонних дипломів 
університетів інших країн. Зокрема, визна-
ння дипломів медичних університетів кра-
їн Євросоюзу на території Єврозони пояс-
нює високу чисельність іноземних студен-
тів у Республіці Польща (30 %), Угорщи-
ні (39 %), Словацькій Республіці (38 %), 
Бельгії (24 %) та Іспанії (27 %).

Варто зазначити, що градація всієї су-
купності чинників, які спонукають до на-
вчання за кордоном, за рівнем пріоритет-
ності їх для студентів із розвинених країн, 
і з тих, що розвиваються, є різною. Напри-
клад, для англійських студентів престиж 
закордонного диплому не є першочерго-
вою мотивацією, а лише «другим шансом», 
за визначенням Р. Брукса та Дж. Вотерс [8], 
отримати елітну вищу освіту. Х. ван Хуф 
і М. Вербітен [16] вважають, що студен-
тів, які їдуть до Сполучених Штатів Аме-
рики, або самих американців, що виріши-
ли здобути освіту за кордоном, об’єднують 
три найбільш вагомі причини їхнього ви-
бору: бажання набути досвіду проживан-
ня в іншій культурі, можливість подорожу-
вати, а також сформований імідж держави-
провайдера освітніх послуг, її авторитет у 
світовому просторі.

Висновки Х. ван Хуфа та М. Вербіте-
на майже ідентичні з результатами опиту-
вання студентів американських коледжів, 
проведеного у 2008 р. Американською Ра-
дою з питань освіти спільно з іншими гро-
мадськими організаціями, щодо мотивації 
студентів їхати за кордон на навчання [10]. 
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Перші місця посіли бажання студентів роз-
ширити власне уявлення про іншу культу-
ру (45 %), мати можливість подорожувати 
та бачити інші куточки світу (27 %) та ви-
вчити іноземну мову (9 %). Іншими стиму-
лами до навчання за кордоном стали моти-
вації поліпшення перспектив кар’єрного 
зростання (7 %), можливостей зустрічей та 
знайомств із людьми в інших країнах (4 %), 
сприяння миру (1 %).

Натомість, мотивації студентів із країн, 
що розвиваються, до яких у контексті цього 
питання належить також Україна, слід роз-
глядати з точки зору співвідношення важ-
ливості та меншої значущості «push&pull» 
чинників у прийнятті рішення, яке в кон-
кретних умовах є найбільш раціональним і 
доцільним.

Для України може бути цікавий досвід 
Грузії з цих питань, з огляду на подібність 
політичних і соціально-економічних умов 
розвитку. К. Горгошідзе [15], аналізуючи 

мотивацію грузинських студентів виїхати 
за кордон для навчання, визначила рейтинг 
причин студентської мобільності: отрима-
ти високу кваліфікацію (85 %), новий жит-
тєвий досвід (72 %), забезпечити кар’єрні 
перспективи в Грузії (59 %) та удосконали-
ти володіння іноземною мовою (27 %).

В Україні склалися усі «сприятливі» умо-
ви для виїзду молодих українців за кордон 
на навчання, частина з яких прагне після 
його закінчення не повертатися додому. Ре-
зультати останніх досліджень Міжнародної 
організації праці (2011 рік) [1] і опитувань 
соціологічних центрів в Україні дають мож-
ливість зробити невтішний висновок про 
поступове перетворення України на «сиро-
винну країну» – постачальника людського 
капіталу. Тому для України важливо про-
аналізувати систему «виштовхувальних-
притягувальних» чинників, яка має стати 
частиною стратегії розвитку національної 
міжнародної освіти.
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УДК 37.015.31:17.022.1

ФормувАннЯ 
морАЛЬної 
куЛЬтури
Як основнА 
метА виХовАннЯ 
особистостІ

сновною метою морального 
виховання є формування мо-
ральної культури особистос-
ті. Моральну культуру можна 
умовно назвати «мораллю в 
дії», тобто мораллю, яка реа-

лізується у повсякденній поведінці особис-
тості. Її основою є глибока моральна свідо-
мість поєднана з моральними почуттями і 
волею людини, яка здійснює вибір і робить 
вчинок цілком свідомо і відповідально. Мо-
ральні підвалини колишнього СРСР зруй-
новані; нові моральні стандарти ще повною 
мірою не сформовані. Про ефективну мо-
ральну культуру, яка б урегульовувала сто-
сунки між людьми, їхню поведінку, можна 
говорити доволі умовно. Завдання її фор-
мування є актуальним і невідкладним. Зу-
пинимося на цьому детальніше.

Враховуючи загальносуспільну кри-
зу моральної культури в Україні, яка пе-
реживає глибинну соціальну трансформа-
цію, намагаючись позбутися світоглядно-
ціннісного тяжіння до тоталітарного ми-
нулого, важливо розуміти, що подолання 
цієї кризи має ґрунтуватися на усвідом-
ленні необхідності створення цілісної сис-
теми сучасних світоглядно-аксіологічних 
орієнтацій. Це означає, що вибудовуван-
ня нових механізмів виховання моральної 
культури особистості має відбуватися на 
основі загальносвітоглядної трансформа-
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Аналізуються концептуально-
теоретичні засади моральної куль-
тури як одного з основних складни-

ків духовної культури особистос-
ті, на основі якої формується тео-

ретичне підґрунтя для вироблен-
ня ефективних засобів і технологій 

морального виховання особистос-
ті в умовах тих трансформацій, 

які переживає сучасна Україна, на-
магаючись позбутися стереотипів 
тоталітарного минулого та ство-
рити справді гуманістичну систе-

му національного виховання молоді.
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ції, адже моральна культура є невід’ємним 
складником суспільної та індивідуаль-
ної свідомості. «Моральності не існує без 
світоглядної основи, чіткої картини сві-
ту. Моральне виховання виступає засобом 
практичної реалізації певного світогляду, 
забезпечує єдність думки й почуття, сло-
ва та справи, переконань і поведінки, ді-
яльності людини. Духовно-моральне ви-
ховання передбачає формування поглядів, 
переконань і відповідних моральних уста-
новок, які з ним узгоджуються. Тому для 
духовно-морального виховання набуває 
значущості світогляд» [1, 224]. Мораль-
на ж культура особистості як світоглядно-
ціннісний феномен може формуватися 
лише в системі національної та загально-
людської культури, тобто спиратися на ті 
ціннісні підґрунтя, які вироблені протя-
гом історії власного народу і людства, а 
також продовжують створюватися в рам-
ках сучасного культуротворчого процесу. 
Процес формування моральної культури, 
отже, постає важливим для філософсько-
го осмислення феноменом, від якого зале-
жать подальші можливості і стратегії роз-
витку національної спільноти та кожної 
окремої особистості і в моральному, і в за-
гальнокультурному плані.

Підкреслимо, що в періоди суспільних 
трансформацій саме підняття рівня мо-
ральної культури суспільства і особистос-
ті є найактуальнішим завданням, адже саме 
морально-етичні характеристики суспіль-
ної та індивідуальної свідомості постають 
духовно-енергетичним і нормативним фун-
даментом всіх інших форм соціальної жит-
тєдіяльності. Саме від моральної культу-
ри особистості залежить потенціал розвит-
ку суспільства, різних сфер його функціо-
нування. «Висока моральна культура під-
вищує ефективність праці, розвиває саму 
людину. Потреба у творчій особистості, 
що має свою громадянську позицію, при-
таманну суспільству, в перспективі викли-
че глибоку внутрішню потребу в культурі, 
моральному самовдосконаленні, в надбанні 
тих навичок, які забезпечать зрілість та ак-
тивність особистості» [11, 147].

Ключовим завданням нашого досліджен-
ня є розгляд і концептуально-теоретичний 
аналіз поняття моральної культури як од-
ного з основних складників духовної куль-
тури особистості, на основі чого стане мож-
ливим формувати теоретичне підґрунтя 
для вироблення ефективних засобів і тех-
нологій морального виховання особистос-
ті в умовах тих трансформаційних змін, 
які переживає сучасна Україна, намагаю-
чись позбутися стереотипів тоталітарного 
минулого та створити справді гуманістич-
ну систему національного виховання мо-
лоді. Моральне виховання в цьому аспек-
ті виступає як формування культуротвор-
чих та соціально-формувальних потенцій 
кожної окремої людини, яка здатна само-
реалізовуватися на особистісно-духовному 
рівні. «Моральність – це частина філософ-
ської культури людини, практична філосо-
фія доброчесності і доброчинності. Долу-
чаючись до моральності, індивід формує 
систему цінностей, емоційно-почуттєво за-
кріплених, власну понятійну систему до-
бра і зла. Моральність – це покора у волі, 
підкорення поклику своєї совісті. Мораль-
ність як культурно-знакова система покли-
кана формувати розуміння та переживан-
ня людиною добра і зла, уміння чинити за 
покликом серця, сумління, жити в обріях 
людської гідності. Моральність – це віль-
на самодетермінація людиною своїх думок 
і вчинків» [2, 43–44]. Моральна культура, 
отже, є чи не найголовнішим зі складників 
духовної культури особистості, її ціннісно-
енергетичним підґрунтям, яке на феноме-
нологічному рівні формує смисли, образи, 
аксіологічні орієнтації духовно-вольової 
самоідентифікації та самореалізації кожної 
людини, яка активно формується як дієвий 
суб’єкт національного та загальнолюдсько-
го соціокультурного простору.

Розглядаючи моральну культуру осо-
бистості як один із невід’ємних елементів 
духовної культури людства, необхідно під-
креслити, що остання являє собою насам-
перед середовище смислотворення, зокре-
ма морального. Тобто саме культура ство-
рює можливості для особистісного само-
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осмислення та самовияву, даючи людині 
здатність на основі власних смислів вибу-
довувати світоглядно-ціннісну цілісність 
та морально-духовну переконаність, які і 
є, зрештою, духовними основами людської 
життєдіяльності. «Чи є в культурі щось 
таке, що може стати ґрунтом її цілісності, 
зумовити її існування як особливого сві-
ту? Так, є. Це – здатність і навіть призначе-
ність культури бути універсальним спосо-
бом вияву, здійснення й творення смислів. 
У цьому культура є водночас первинною та 
остаточною інстанцією для всіх притаман-
них людині конкретних способів смисло-
ствердження. Смисли набувають реальнос-
ті у людському досвіді, де вони існують у 
динаміці здійснення й зростання. Культу-
ра надає форму (точніше, нескінченне ба-
гатство форм) для реального втілення люд-
ського досвіду й фільтрації. Цю роль бага-
топланово функціонуючої форми викону-
ють будь-які витвори культури – від міфів і 
ритуалів до моральних доктрин і наукових 
теорій» [5, 314]. Моральні змісти і цінності, 
що являють собою основу моральної свідо-
мості і культури особистості, також виро-
бляються в процесі засвоєння людиною за-
гальнокультурних смислів і настанов, а та-
кож внаслідок прагнення сприймати й ін-
новаційно перетворювати їх у зв’язку з не-
обхідністю передавання соціокультурного 
досвіду й постійної культуротворчості.

Виховання моральної культури осо-
бистості є не просто прищепленням лю-
дині певних норм і правил поведінки, а 
справжнім залученням особистості до за-
гальнокультурної цілісності на основі 
внутрішньо-духовного, творчо-вольового 
прагнення самореалізації в рамках пев-
ної культурно-історичної традиції з вико-
ристанням суспільно-інноваційних змін у 
власному оточені, а нині – і в глобально-
цивілізаційному середовищі. Виховання 
моральної культури є єдиним шляхом до 
встановлення культурно-комунікативної 
єдності з «Іншим». «Важливим чинником 
міжлюдської взаємодії є порозуміння як ба-
зова вимога й обов’язкова умова спілкуван-
ня людей. Воно допомагає людині успіш-

но вступати в моральні відносини, реалізо-
вувати засади доброчинної етики й сприя-
ти цим активній взаємодії між людьми. Од-
нак порозуміння є немислимим без почут-
тя власної відповідальності кожної окре-
мої особистості не лише за власну долю, а 
й за долю людського співтовариства в ці-
лому» [6, 87]. Тож одним із визначальних 
елементів моральної культури як складни-
ка духовної культури особистості є праг-
нення і здатність здійснювати культурно-
екзистенціальну комунікацію, що, відпо-
відно, тягне за собою народження в струк-
турі особистості глибокого відчуття відпо-
відальності і особистісної (совісті), і загаль-
нокультурної (моральність), що й перетво-
рює людину на суб’єкта соціокультурної та 
особистісної творчості.

Моральна культура насправді є не лише 
показником вихованості чи здатності лю-
дини дотримуватися певних етичних пра-
вил, а являє собою цілісно-інтегративний, 
синкретичний феномен, що виявляє осо-
бистісні характеристики людини як такої, 
що може, використовуючи власні духовно-
моральнісні енергії та орієнтири, створюва-
ти єдність культурно-орієнтованого світо-
гляду. За словами Т. Аболіної, «аналіз мо-
рального процесу на основі вияву, розви-
тку і збагачення всіх параметрів людсько-
го «Я» дає можливість наблизитися до ре-
альної людини, до спілкування як спосо-
бу єднання людини як безпосереднього 
суб’єкта культури з об’єктами її конкрет-
ного, життєвого світу» [10, 11]. Тобто, лю-
дина народжується, з’являється як така, 
власне, лише здійснюючись як мораль-
нісна, світоглядно-культурна істота, здат-
на вивільняти духовно-вольову силу, за-
вдяки чому творити культурні смисли, об-
рази, цінності і дії. Виховання моральної 
культури особистості – це завжди вихо-
вання її духовної наснаги, творення її люд-
ського «Я» та перетворення її на активного 
суб’єкта соціокультурної, смислотворчої, 
моральнісно-відповідальної діяльності.

Духовна культура особистості, як це 
ґрунтовно доведено в екзистенціально-
антропологічних теоріях минулого століт-
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тя, може народжуватися та здійснювати-
ся лише на основі міжособистісної, куль-
турної, світоглядно-ціннісної комуніка-
ції. Людина усвідомлює себе суб’єктом 
творчості лише в смисло-ціннісному кон-
такті з іншою людиною, а така діалогіч-
ність обов’язково передбачає і морально-
етичний складник духовної культури осо-
бистості. Як зазначає В. Мовчан, «процесу-
альність моральних відносин – це їхня діа-
логічність, спрямована на спільний пошук 
істини, в якому суб’єкти не лише відкрива-
ють для себе світ одне одного, а насамперед 
власний світ» [4, 453]. Поняття моральної 
культури, отже, сповнене комунікативно-
екзистенціальним змістом, тобто міс-
тить процесуально-відповідальнісний, 
особистісно-творчий та міжособистісно-
діалогічний аспекти, тим самим утворюю-
чи культурно-смислову цілісність, в якій 
морально-етичні імперативи загальнолюд-
ських і національно-культурних цінностей 
відіграють роль аксіологічно-духовного 
енергетичного підґрунтя.

Духовна культура особистості є фено-
менологічною цілісністю смислів, образів, 
цінностей, прагнень і сподівань, в яких фік-
суються прагнення кожної людини ідеаль-
ного комунікативного єднання з «Іншим» у 
середовищі культурно-цивілізаційної вза-
ємодії. У цьому середовищі саме мораль-
на культура є тим феноменом, який має 
найбільший потенціал єднання духовно-
енергетичних здатностей особистості з нор-
мативними елементами соціокультурної та 
глобально-цивілізаційної системи. Засно-
вані на вільному самовизначенні, взаєм-
ності й довірі, варіюючись за своєю глиби-
ною від суто ділових стосунків до дружби і 
любові, що охоплюють усю суб’єктивність 
людини, такі моральні відносини поширю-
ються в просторі культури «неначе жива 
субстанція комунікативного людського ро-
зуму – розуму, що використовує свою вну-
трішню рухливість, свій інтерсуб’єктивний 
варіативний устрій для вписування люд-
ської спільноти у навколишнє буття» [3, 88]. 
Отже, моральна культура особистості як 
невід’ємний комунікативно-формувальний 

складник духовної культури особистос-
ті сприяє залученню кожної людини до за-
гальнокультурних цінностей та аксіологіч-
ної матриці національного суспільства. Це 
означає, що суспільство, яке прагне гармо-
нійного соціокультурного й цивілізаційно-
го розвитку, має звертати особливу увагу на 
створення механізмів формування мораль-
ної культури як основної ідеї філософії мо-
рального виховання особистості.

Окрім того, моральна культура особис-
тості та національного і глобального сус-
пільства загалом нині стає визначальним 
чинником функціонування глобально-
інформаційної цивілізації, адже в ній 
«кожний може зустрітися з кожним», що 
потребує особливих, культуротворчих 
умінь морально-етичного контакту, діало-
гу, спілкування. «У розв’язанні проблем, 
які виникають у процесі спілкування між 
людьми в повсякденному житті, при вста-
новленні взаємин між державами, різни-
ми культурами та ідеологіями, динаміч-
но зростає роль моралі, яка нині завдяки 
інтеракції суб’єктів покликана забезпечи-
ти людське взаєморозуміння щодо основ-
них змістових взаємозв’язків сучаснос-
ті» [9, 6]. Моральна культура особистості 
як духовно-комунікативний феномен, зре-
штою, і дає змогу створювати соціокуль-
турне середовище тих змістів, образів, цін-
ностей, відчуттів, на основі яких відбува-
ється взаєморозуміння, діалогічна твор-
чість, морально-вольовий контакт між-
особистісного і міжкультурного характеру. 
Неможливо в процесі суспільної життєді-
яльності уникнути моральної форми духо-
вної саморегуляції, що означає, що кожен 
наступний особистісно-екзистенціальний 
вибір для людини є морально-культурною 
дією, сутність якої значно залежить від 
рівня морального виховання особистос-
ті і того суспільного середовища, в якому 
вона перебуває.

Значною проблемою сучасного вихован-
ня, на нашу думку, нині є саме нехтування 
тієї сторони моральної культури особис-
тості, яку ми описали вище, тобто духовно-
комунікативної здатності людини створю-
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вати цілісне соціокультурне середовище 
власної моральної самореалізації. У сучас-
ній педагогіці основна увага приділяється 
зовнішнім чинникам виховання, тобто при-
щепленню людині тих нормативних катего-
рій та паттернів, які виробило суспільство. 
«У процесі морального виховання основна 
увага приділяється зовнішнім елементам 
виховання, тобто моральній поведінці та 
культурі спілкування. Проте до виховання 
моральної свідомості, до формування мо-
ральних почуттів та моральних переконань 
підходимо поверхово. Але слід зауважи-
ти, що не виховуючи моральної свідомос-
ті та моральних почуттів, не можливо до-
сягти морального переконання та високої 
моральної культури» [13, 255]. У зв’язку з 
цим вважаємо за необхідне підійти до про-
блеми формування моральної культури 
як основної у філософії морального вихо-
вання особистості з вимогою теоретико-
методологічної цілісності, для чого здій-
снимо структурно-функціональний ана-
ліз феномену моральної культури, а також 
виявимо сутнісні зв’язки між такими його 
структурними елементами, як моральна 
свідомість, моральні почуття та моральна 
діяльність.

Структурно-функціональний аспект до-
слідження моральної культури як не від’єм-
ного складника духовної культури особис-
тості полягає насамперед у тому, щоб дослі-
дити ті нерозривні взаємозв’язки та взаємо-
залежності між об’єктивованими й соціаль-
но встановленими правилами та зразками 
поведінки зі свідомими духовно-вольовими 
особистісними обґрунтуваннями кожно-
го вчинку самою людиною. Взаємозв’язок 
між свідомістю, її морально-етичними фе-
номенальними основами та конкретними 
поведінковими виявами може з’ясувати ба-
гато моментів, важливих для вибудовуван-
ня цілісної та ефективної системи мораль-
ного виховання особистості. «Особливий 
інте рес для науки і практики формування 
етичної культури особистості має аналіз 
проблеми розвитку моральної свідомості та 
її вплив на рівень моральної поведінки» [7, 
152]. У сучасній соціально-філософській та 

психолого-педагогічній літературі доволі 
актуалізована проблематика дослідження 
структури моральної культури особистості, 
що ставить перед нами завдання проаналі-
зувати основні структурні елементи цього 
феномену з метою встановлення найопти-
мальніших механізмів морального вихо-
вання особистості з огляду на чинники, що 
іманентно перетворюють моральну культу-
ру на інтегральний феномен соціокультур-
ного середовища національного та загаль-
нолюдського рівня.

Враховуючи особливості духовної 
культури особистості загалом, у науко-
вій та філософсько-світоглядній літерату-
рі зазвичай виокремлюють когнітивний, 
почуттєво-емоційний та поведінковий рів-
ні моральної культури, що в принципі від-
повідає завданням побудови цілісної сис-
теми виховання моральної культури осо-
бистості, якщо говорити про взаємозв’язок 
об’єктивної та суб’єктивної сфер мораль-
ного світу людини. «Моральна культу-
ра містить: знання про моральні ціннос-
ті, норми моралі та моральнісну поведін-
ку, моральні почуття, моральну поведін-
ку» [12, 77]. Отже, вивчення взаємозв’язків 
між основними пізнавальними, почуттєви-
ми, поведінковими виявами особистості як 
морально-ціннісної структури має потенці-
ал концептуально-теоретичної актуаліза-
ції проблематики, пов’язаної з методоло-
гією вироблення ефективних механізмів 
виховання моральної культури особистос-
ті в умовах трансформаційного суспільства 
та глобально-інформаційної цивілізації.

Сучасній людині у цивілізаційно-
інформаційній динаміці надзвичайно важ-
ко чітко усвідомлювати всі ті взаємозв’язки 
та феноменологічні взаємодії, які, зрештою, 
і породжують той рівень моральної культу-
ри, який має особистість, здійснюючи на її 
основі кожний життєво-екзистенціальний 
та поведінковий вибір. Тому саме на філо-
софів, педагогів, психологів покладається 
основна суспільна відповідальність щодо 
структурного аналізу та вироблення інно-
ваційних засобів формування високого рів-
ня моральної культури особистості. Укра-
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їнська дослідниця проблем формування 
та розвитку високої моральної культури і 
свідомості дітей та молоді В. Фольварко-
ва описує структуру моральної культури у 
взаємозв’язку моральної свідомості, почут-
тя і діяльності: «Моральна свідомість як 
форма суспільної свідомості має всі її озна-
ки та показники, але в межах відображення 
і впорядкування власне моральної реаль-
ності; важливий показник сформованості 
моральної свідомості особистості – мораль-
ні знання, джерельна база моральної свідо-
мості людини; моральні знання можуть іс-
нувати у свідомості дитини у вигляді мо-
ральних уявлень, понять, переконань; знан-
ня на рівні моральних уявлень, ознак та по-
нять не можуть бути показниками сформо-
ваної моральної свідомості. Вони визнача-
ють лише стан формування моральної сві-
домості на одному із рівнів; моральні пере-
конання як вищий рівень моральних знань 
є фундаментом сформованої моральної са-
мосвідомості, на основі якого виробляється 
навичка правильної поведінки, що перерос-
тає у звичку за будь-яких умов поводити-
ся гідно, тобто моральні переконання ста-
ють основою моральних вчинків, совістю 
людини; процес засвоєння і застосування 
моральних знань тісно пов’язаний з такою 
вищою психічною функцією, як почуття; 
стан переживання людиною моральних по-

чуттів (сором, страх, радість, провина, сум-
нів, гідність тощо) є показником моральної 
свідомості; свідомість і діяльність людини 
тісно взаємопов’язані (за теорією О. Леон-
тьєва, діяльність є показником рівня сфор-
мованості свідомості); зміст вчинкової ді-
яльності може бути показником сформо-
ваності моральної свідомості; якщо дитина 
поводиться не належним чином, необхідно 
з’ясувати мотиви негідної поведінки, при-
чини, які спровокували її аморальний вчи-
нок» [8].

Отже, перед сучасною філософією мо-
рального виховання особистості, психо-
логією, педагогікою постає цілий комп-
лекс взаємопов’язаних проблем щодо до-
слідження різних структурних рівнів мо-
ральної культури особистості, особли-
во тієї, що перебуває в умовах суспільної 
трансформації та під впливом глобально-
інформаційних тенденцій. Саме комплекс-
ність та багатовимірність проблематики 
структурно-функціональних досліджень 
моральної культури особистості зумовлює 
необхідність і актуальність філософсько-
феноменологічного та світоглядно-цін-
нісного аналізу процесуальних характе-
ристик телеологічного морального вихо-
вання особистості в умовах трансформа-
ційного суспільства, яким є нині і наша 
країна.
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УДК 316.728: 613.8.000.141

ПриродА 
«ЗдоровоГо 
сПособу ЖиттЯ» 
тА чинники йоГо 
ФормувАннЯ

ротягом останніх десятиліть 
проблема здоров'я громадян 
нашої країни постала надзви-
чайно гостро. Зростає кіль-
кість різноманітних захворю-
вань, а тривалість життя, що 

є одним із основних показників здоров'я 
населення, стрімко знижується. Особли-
ву стурбованість викликає стан здоров'я 
дітей. Незадовільний стан здоров'я ново-
народжених значною мірою обумовлений 
станом здоров'я батьків, їхньою фізичною, 
психологічною, моральною і соціальною 
непідготовленістю. За період навчання у 
школі кількість здорових дітей зменшуєть-
ся у 4–5 разів. Швидкими темпами зростає 
захворюваність серцево-судинної та ендо-
кринної систем. У багатьох дітей після за-
кінчення школи діагностується по дві–три 
патології [5].

За численними дослідженнями, прове-
деними в різних країнах, розподіл чинни-
ків за мірою впливу на захворюваність і 
тривалість життя населення є приблизно 
таким: харчування – 25 %, куріння – 25 %, 
рухова активність –22 %, надмірне вжи-
вання алкоголю – 10 %, інфекційні захво-
рювання – 7 %, вплив токсичних речовин, 
необґрунтоване і надмірне вживання меди-
каментів – 6 %, венеричні захворювання – 
2,5 %, дорожній травматизм – 1,5 %, вогне-

Юлія ЯРЧУК
аспірантка кафедри фізичної культури 

Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету

Ключові слова: людина, культура, 
здоров’я, середовище, виховання.

Аналізуються два типи чин-
ників, що впливають на поведін-

ку людей – внутрішні (індивідуаль-
ні знан ня, переконання і сприйнят-
тя) і зовнішні (культура, соціальні 
норми, економічні аспекти життя 

людини); підкреслюється, що осо-
бистий вибір завжди відбуваєть-

ся в певному соціокультурному кон-
тексті, в поведінковому середови-

щі, яке створюється очікуваннями 
інших людей, правилами і нормами 

суспільного життя; доведено, що 
на вибір моделі поведінки людини, 

пов’язаної з її здоров'ям, впливають 
суспільні групи, сім'я, соціальне се-

редовище і культура суспільства.
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пальна зброя – 1 % [17]. За даними одних 
дослідників, в Україні можна вважати здо-
ровими 20 % населення, інших – тільки 5 %; 
за даними соціологічних опитувань лише 
15 % українців вважають себе здоровими 
[7]. Сподівання на те, що прогрес медич-
ної сфери забезпечить здоров'я населен-
ня, виявилися марними. Попри посилен-
ня позицій медицини й збільшення кіль-
кості медичних працівників, кількість хво-
рих невпинно зростає, а тривалість життя 
зменшується. Практика підтвердила без-
перспективність суто медичного підходу до 
розв'язання проблеми оздоровлення насе-
лення [5].

Утім детальний розгляд цього питан-
ня допомагає зрозуміти причини такої си-
туації. Згідно з сучасними дослідження-
ми найавторитетніших наукових центрів 
різних країн, здоров'я людини приблизно 
на 8–10 % залежить від медицини, на 15–
20 % – від стану довкілля, на 18–20 % – 
від спадковості, на 50–58 % – від способу 
життя людини [17].

Здоровий спосіб життя (далі – ЗСЖ) 
охоплює комплекс раціональних поведін-
кових правил, що гарантують індивіду мак-
симальний захист від чинників ризику нав-
колишнього середовища, які на нього не-
гативно впливають. Незважаючи на дово-
лі високий рівень загальної інформованос-
ті щодо принципів збереження та зміцнен-
ня здоров'я, значна кількість людей не до-
тримується правил ЗСЖ [10]. За даними 
останніх досліджень [18], на особистому 
рівні і на рівні суспільної свідомості відсут-
нє системне уявлення про здоров'я як соці-
альну цінність, а у способі життя більшос-
ті людей відсутні реальні дії, спрямовані на 
підтримку свого здоров'я [19, 256].

Сучасна медицина лише відбиває рі-
вень нашої культури здоров'я. Багато лю-
дей просто не готові взяти на себе відпо-
відальність за своє здоров'я; вони переко-
нані, що шукати й усувати причину неду-
ги – обов'язок лікаря. Така безвідповідаль-
на позиція стала однією з головних при-
чин невпинної фізичної деградації та зни-
ження стану здоров'я населення. Віднови-

ти здоров'я без участі пацієнта практично 
неможливо.

Найпотужнішим чинником у збережен-
ні здоров'я людини є здоровий спосіб жит-
тя, на процес формування якого суттєво 
впливають об'єктивні та суб'єктивні чин-
ники. До об'єктивних належать: передумо-
ви для здорового способу життя (організа-
ція раціонального харчування, умови для 
занять фізичною культурою, відпочинку), 
що належить до сфер матеріального, ви-
робничого, сімейно-побутового і духовного 
життя; сприятливе середовище існування 
(повітря, вода, ґрунт), безпечні умови пра-
ці; економічні та інші стимули, а також інші 
чинники, що зумовлюють потребу люди-
ни дотримуватися здорового способу жит-
тя; рівень популяризації здорового спосо-
бу життя. До суб'єктивних чинників нале-
жить: спадкова біологічна основа; психіч-
ні почуття й настанови; національний мен-
талітет; спрямованість поведінки [4]. Про-
блема дослідження сутності здорового спо-
собу життя як важливого чинника здоров'я 
людини та умов його формування є надзви-
чайно актуальною та важливою.

Проблемі здорового способу життя, 
культурі здоров'я присвячені численні до-
слідження. Філософські, культурологічні, 
психологічні аспекти формування здоро-
вого способу життя розробляються у дослі-
дженнях В. Бітенського, М. Бурно, М. Бу-
янова, В. Климової, В. Леві, Н. Максимо-
вої, Т. Немчина, В. Скуміна, Є. Спірного, 
І. Фролова та ін. Теоретичні основи цієї 
проблеми сформулювали відомі педагоги-
науковці Л. Анісімова, Е. Бабаян, Е. Бах-
тель, Л. Волков, М. Гончаренко, Д. Колє-
сов, Г. Морозов, С. Омельченко, В. Орже-
ховська, І. Сєрова та ін.

Здоровий спосіб життя доцільно розгля-
дати як сукупність зовнішніх і внутрішніх 
умов життєдіяльності людського організ-
му, за яких усі органи та системи працю-
ють ефективно, оптимально і гармонійно, а 
також залучення сукупності раціональних 
методів, що не лише сприяють зміцненню 
здоров'я, а й підвищують якість життя в ці-
лому [5].
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На думку вчених, на дотримання прин-
ципів здорового способу життя впливають 
дві групи чинників:

• суб'єктивні (дотримання на практиці 
принципів здорового способу життя окре-
мою людиною, сім'єю, групою людей, що не-
мислимо без фізичної культури і спорту);

• об'єктивні (якість довкілля, продуктів 
харчування, житла, одягу, взуття, доступ-
ність спортивно-фізкультурних комплек-
сів і споруд, спортивного приладдя тощо) 
[15, 176].

Серед небагатьох вітчизняних дослі-
джень, у яких розглянуто зв'язок між окре-
мими психологічними показниками та 
культурою здоров'я і ЗСЖ, можна виокре-
мити роботу Л. Стоянової [21]. До «особис-
тісних чинників соціального здоров'я», на 
думку автора, належать психічна і нервова 
напруга, задоволеність партнером, рівень 
довіри оточенню, соціальна комфортність, 
суб'єктивна задоволеність своїм матеріаль-
ним станом, життям і здоров'ям.

На думку О. Міхеєнко, потужним чин-
ником, який здатен і зцілювати, і руйнува-
ти організм людини, є психоемоційна ак-
тивність. Будь-яка думка породжує емо-
цію, і жодна емоція не минає безслідно, а 
якось позначається на організмі людини. 
Кожна емоція супроводжується виділен-
ням певних гормонів, тобто наші думки пе-
ретворюються на хімічні речовини та реак-
ції, які позитивно або негативно вплива-
ють на процеси в організмі. Психонейро-
ендокринний характер роботи нашого моз-
ку стимулює діяльність організму в цілому. 
Депресія, апатія, бездіяльність чи пасив-
ність гнітюче впливають на центральну не-
рвову систему, що погіршує стан здоров'я. 
І, навпаки, активна діяльність та позитивні 
емоції сприяють процесу оздоровлення [5].

Велике значення для здоров'я й активно-
го довголіття має творча праця, яка стиму-
лює центральну нервову систему, створює 
оптимістичний, радісний настрій. Мозок, 
як і м'язи, потребує навантаження в будь-
якому віці. Творчість – потужне джерело 
щастя, радості й енергії. Кожна людина, не-
залежно від статі, віку, рівня культури чи 

соціального статусу, може і повинна твори-
ти. До рівня творчості підноситься все, що 
людина робить із задоволенням, натхнен-
ням і любов'ю, навіть найпростіша й груба 
праця. Ефективність оздоровчого впливу 
комплексу заходів визначається духовним 
рівнем розвитку особистості, морально-
вольовими та ціннісно-мотиваційними на-
становами людини. Проблемі духовнос-
ті й духовного зцілення нині приділяється 
особлива увага. Дедалі частіше вчені отри-
мують докази того, що існує пряма залеж-
ність між духовністю і фізичним здоров'ям, 
між думками людини та її долею. Рівень 
духовного розвитку людини, впливаючи 
на її характер і спосіб мислення, а далі й на 
інформаційно-енергетичні структури, ви-
значає фізіологічні функції організму [5].

На думку сучасних дослідників [19], 
освіта й рівень доходу є найсуттєвіши-
ми чинниками, які формують спосіб жит-
тя і рівень культури здоров'я. Увага до ста-
ну здоров'я та культури ЗСЖ сучасних ке-
рівників середньої і вищої ланки зумов-
лена тим, що вміння піклуватися про своє 
здоров'я (фізичне і психічне) розглядається 
як професійно-важлива якість менеджера, 
яка забезпечує високу ефективність управ-
лінської діяльності. Загалом, сучасних ке-
рівників на когнітивному рівні вирізняє 
адекватне уявлення про здоров'я [12]; їхні 
нормативні уявлення про ЗСЖ відповіда-
ють сучасним уявленням про поведінку, 
пов'язану зі здоров'ям [19]; проте їм при-
таманний доволі низький рівень активнос-
ті поведінки, пов'язаної зі здоров'ям [10]; 
більшість з них не схильна звертатися за 
професійною допомогою, вважаючи за кра-
ще розв’язувати свої проблеми зі здоров'ям 
самостійно; для менеджерів вищої ланки 
характерні нижчі цінність здоров'я та рі-
вень поведінкової активності щодо нього 
[19]. Отже, для сучасних керівників харак-
терна розбіжність нормативних уявлень 
про ЗСЖ і реальної поведінки, пов'язаної 
зі здоров'ям, тобто пасивне та споживацьке 
ставлення до свого здоров'я [2].

Досліджуючи зв'язок між матеріаль-
ним (економічним) статусом і показника-
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ми здоров'я та ЗСЖ, дослідники припуска-
ють, що рівень доходу має суттєво вплива-
ти на психологічний стан людини і познача-
тися на реальному стані здоров'я і культурі 
ЗСЖ. Проте емпіричні дані щодо цієї про-
блеми вельми суперечливі: за даними І. На-
зарової, малозабезпечені чоловіки вірогідні-
ше за умовно забезпечених мають проблеми 
зі здоров'ям (у жінок такого ефекту не спо-
стерігається) [14]; В. Брауном та Н. Руси-
новою встановлено U-подібну залежність, 
згідно з якою «погане здоров'я частіше спо-
стерігається в осіб із середнім достатком» 
[5]. Загалом, чіткої залежності між доходом 
і станом здоров'я не виявлено [2].

Залежність між соціальним стату-
сом респондентів та їхньою оцінкою ста-
ну власного здоров'я є дещо краще вивче-
ною. За даними досліджень, краще за ін-
ших своє здоров'я оцінюють співробітни-
ки комерційних організацій, що переважно 
пов'язується з їхнім віком; як «задовільне» 
частіше оцінюють власне здоров'я праців-
ники бюджетних організацій, і це пов'язано 
з тим, що більшість із них має вищу освіту; 
на останньому місці за рівнем самопочуття 
перебувають пенсіонери [18; 20].

Варто звернути увагу на такий чинник 
здорового способу життя, як харчування 
людини. Фактичне харчування населен-
ня України тісно пов’язане з соціально-
економічним становищем. Високий рівень 
бідності населення та встановлений низь-
кий прожитковий мінімум у країні не забез-
печують можливість раціонального харчу-
вання, що призводить до підвищеного спо-
живання більшістю населення тваринних 
жирів, вуглеводів та недостатнього спожи-
вання білків, овочів та фруктів [1; 8; 9].

В умовах глобалізації відбувається зрос-
тання та швидке просування в Україну 
транснаціональних компаній, що випуска-
ють слабоалкогольні напої та харчові про-
дукти, які отримали назву «їжа-сміття» 
(«джанк-фуд»). Комерційне просування ви-
сококалорійних і малопоживних продуктів 
та напоїв в Україну негативно впливає на 
харчовий статус і здоров'я (особливо дітей 
та молоді) і призводить до поширення не-

сприятливих чинників способу життя (змі-
на раціону харчування, харчових звичок) і 
підвищення такого чинника ризику, як над-
лишкова маса тіла та ожиріння [11; 16; 22].

Зміни в технології переробки та вироб-
ництва харчових продуктів, а також агре-
сивна торгівельна політика в Україні зна-
чно вплинули на добовий раціон населен-
ня та харчові звички. А зміни харчових зви-
чок суттєво впливають не тільки на спо-
сіб життя і здоров'я населення, а й на роз-
виток сільського господарства та харчової 
промисловості. І все це вже відбувається в 
Україні. Вітчизняні виробники переходять 
на виробництво дуже популярної серед ді-
тей і підлітків «їжі-сміття», яка містить 
більше калорій, цукру та жирів.

На фоні світової економічної кризи, коли 
більшість виробників докладають максимум 
зусиль для здешевлення своєї продукції, по-
стає реальна загроза погіршення якості про-
дуктів харчування взагалі та особливо ниж-
нього цінового сегмента. Водночас, відбува-
ється значне збіднення населення, падіння 
платоспроможності та збільшення кількос-
ті людей, які купують харчові продукти саме 
нижнього цінового сегмента. Економічна не-
доступність населенню натуральних харчо-
вих продуктів, з одного боку, та намагання ви-
робників здешевити свою продукцію за раху-
нок нехарчових інгредієнтів (харчових доба-
вок), з другого, призведуть до суттєвих якіс-
них змін у раціоні харчування всіх верств на-
селення та до розвитку так званого «прихова-
ного голоду», а саме дефіциту мікронутрієн-
тів – мінеральних речовин і вітамінів [3].

Неправильне харчування, незадовільний 
стан довкілля, малорухливий спосіб життя, 
шкідливі звички стають причинами швид-
кого забруднення організму, що, своєю чер-
гою, перешкоджає нормальному плину фі-
зіологічних процесів і призводить до розла-
ду функціонального стану організму. Будь-
який механізм періодично потребує очи-
щення деталей: автомобіль, годинник, будь-
що. Бруд рано чи пізно стає причиною по-
шкодження. І хоча організм людини не мож-
на порівнювати навіть із найскладнішими 
механічними конструкціями, у цьому разі 
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така аналогія цілком виправдана. З погля-
ду оздоровчої практики загальновідомий 
вислів «Чистота – запорука здоров'я» слід 
розглядати значно ширше, аніж дотриман-
ня звичайних правил гігієни: будь-яка за-
тримка в організмі відходів, шлаків, токси-
нів ускладнює його роботу. Різноманітні ме-
тоди очищення організму в поєднанні з фі-
зичними вправами та дієтотерапією підви-
щують імунітет, функціональний потенці-
ал організму та сприяють його загальному 
оздоровленню. Детоксикація організму лю-
дини є предметом уваги багатьох сучасних 
оздоровчих методик і систем [5].

За даними Д. Дауда [19, 345], який про-
аналізував результати декількох медико-
соціальних і соціально-психологічних до-
сліджень, «у пацієнтів із суб'єктивним від-
чуттям релігійності оцінка стану свого 
здоров'я є позитивнішою». Подібних ви-
сновків дійшли і російські дослідники [14]: 
віра виявляє себе в самооцінці фізічного 
здоров'я, що дає підстави припустити, що 
«певна релігійна культура пов'язана з до-
тримуванням ... ЗСЖ».

У ситуації, що склалася, великого зна-
чення набуває формування психологічної 
культури здорового способу життя насе-
лення, яка сприяє збереженню і зміцнен-
ню здоров'я, запобігає розвиткові хвороб 
[19, 276], адже очевидно, що найважливіша 
роль у збереженні і формуванні здоров'я 
належить самій людині, її способу життя, її 
системі цінностей, настановам, рівню гар-
монізації її внутрішнього світу і стосунків 
з оточенням [2].

За результатами дослідження Н. Готліб 
та Грін п’ятьох «здорових звичок» (паління, 
фізична активність, вага тіла, вживання ал-
коголю та сон), «здорові стилі поведінки за-
звичай реалізовувалися тими, хто … був мо-
лодший, мав більший дохід, мав кращу осві-
ту, переживав стрес нижчий за середній рі-
вень та мав доступну соціальну підтримку» 
(критерієм оцінювання останньої був факт 
перебування досліджуваних у шлюбі та від-
відування церкви). Встановлені зв’язки між 
соціально-психологічними характеристика-
ми особи та її ЗСЖ: особи з низьким рівнем 

освіти, доходів, соціально-економічним ста-
тусом, чоловіки, та ті, хто не має постійного 
лікаря, менш вірогідно схильні реалізовува-
ти здорову поведінку за тих, хто має кращу 
освіту, високий рівень доходів та соціально-
економічний статус, жінки та ті, хто має по-
стійного лікаря [23].

Посилаючись на відповідні досліджен-
ня, С. Тейлор вважає психологічними чин-
никами поведінки щодо здоров’я: групо-
ві цінності, самооцінку, відчуття психоло-
гічного благополуччя, здатність людини до 
передбачення проблем, персональні цілі, 
локус контролю. Дж. Донован, С. Джессор 
і Ф. Коста вважають, що на практичну реа-
лізацію ЗСЖ впливають цінно сті, пов’язані 
зі специфікою культури чи соціально-
економічної групи, до якої належить кон-
кретний індивід [23].

Здоровий спосіб життя – це колектив-
ні зразки поведінки, пов'язані зі здоров'ям, 
засновані на виборі альтернатив, що до-
ступні людям відповідно до їхніх життє-
вих можливостей. Вибір альтернатив пове-
дінки, своєю чергою, здійснюється на осно-
ві цінностей, що являють собою «узагаль-
нене уявлення людей про цілі і норми своєї 
поведінки, які втілюють історичний досвід 
і концентровано відображають сенс культу-
ри окремого етносу і всього людства зага-
лом» [13, 5].

Зв'язок здорового способу життя з цін-
ностями підкреслює С. Омельченко, на 
думку якого, «здоровий спосіб життя 
здебільшого залежить від ціннісних орі-
єнтацій людини, світогляду, соціально-
практичного досвіду, методологічний ас-
пект яких полягає в тому, що ціннісні орі-
єнтації передбачають вільний вибір сус-
пільних цінностей, на які особистість орі-
єнтується та якими керується у своїй соці-
альній практиці» [6, 69].

Ставлення до здоров'я і ЗСЖ є системою 
індивідуальних вибіркових зв'язків особи 
з різними явищами навколишньої дійснос-
ті, які сприяють, або, навпаки, загрожують 
здоров'ю особи, а також певна оцінка індиві-
дом свого фізичного і психічного стану [19, 
247]. Певну роль у реалізації деяких нави-
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чок, що впливають на здоров’я, «можливо 
відіграють емоційні чинники, а позитивна 
здорова поведінка перебуває під їхнім впли-
вом». За даними Р. Лау і С. Клеппер самоо-
цінка також пов’язана з реалізацією здорової 
поведінки, оскільки особи, які мають вищу 
самооцінку, більш схильні практикувати 
«здорові» навички, порівняно з тими, са-
мооцінка яких нижча. Mechani і Cleary зро-

били висновок, що «позитивна поведінка, 
пов’язана зі здоров’ям, вірогідніше практи-
кується людьми, які відчувають психологіч-
ну рівновагу й вірять у те, що вони здорові. 
Окрім того, позитивна поведінка, пов’язана 
зі здоров’ям, є частиною такого стилю жит-
тя, який відбиває здатність людини до пе-
редбачення проблем, мобілізації до зустрічі 
з ними та активного їх розв’язання» [23].
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25–26 жовтня 2012 року в Києві відбу-
лася Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Європейська інтеграція вищої осві-
ти України в контексті Болонського проце-
су» (далі – Конференція), присвячена меха-
нізмам реалізації положень Бухарестського 
комюніке.

Організаторами заходу виступили:
• Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України;
• Національна академія педагогічних наук 

України;
• Інститут вищої освіти НАПН України;
• Київський національний університет іме-

ні Тараса Шевченка;
• Спілка ректорів вищих навчальних за-

кладів України;
• Національний Темпус-офіс в Україні;
• Національний авіаційний університет;
• Асоціація навчальних закладів України 

приватної форми власності; 
• Теоретичний і науково-методичний часо-

пис «Вища освіта України»;
• Українська асоціація студентського само-

врядування.
Конференція відбувалася в Київському на-

ціональному університеті імені Тараса Шев-
ченка та в Національній академії педагогічних 
наук України. Участь у заході взяли 370 учас-
ників з усіх регіонів України – представників 
різних верств академічної спільноти (студен-
ти, викладачі та керівники вищих навчальних 
закладів). Особливо потужним було пред-
ставництво керівників закладів – 93 особи.

За сприяння Національного авіаційного 
університету здійснювалася он-лайн тран-
сляція Конференції через сайти НАПН Укра-
їни, КНУ імені Тараса Шевченка та НАУ.

З вітальними промовами до учасників 
звернулися: Леонід ГУБЕРСЬКИЙ – рек-
тор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Ян ТОМБІНСЬКІ – 
посол Європейського Союзу в Україні, Єв-
ген СУЛІМА – перший заступник Міністра 
освіти і науки, молоді та спорту України, Ва-
силь КРЕМЕНЬ – президент Національної 
академії педагогічних наук України, Джу-
лія МОРО – координатор програми Темпус 
в Україні, Білорусії та Молдові Виконавчого 

агентства з питань освіти, культури та аудіо-
візуальних засобів, Каріна УФЕРТ – голова 
Європейського союзу студентів.

Для розгляду на Конференції було винесе-
но актуальні питання модернізації вищої осві-
ти України у світлі Болонського процесу, а 
саме: запровадження Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ECTS), 
забезпечення якості вищої освіти, запроваджен-
ня Національної рамки кваліфікацій (НРК).

Для забезпечення комплексного висвіт-
лення зазначених питань на високому профе-
сійному рівні, врахування європейського та 
вітчизняного контексту були запрошені про-
відні європейські та національні експерти з 
вищої освіти. Участь європейських експертів 
забезпечувалася за підтримки міжнародної 
організації UNICA (Network of Universities 
from the Capitals of Europe), Національно-
го Темпус-офісу в Україні та Національного 
Темпус-офісу в Грузії.

На сесії «Запровадження Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (ECTS)» з доповідями виступили: 
Раймонда МАРКЕВІЧЕНЕ – Болонський 
експерт, Керівник департаменту міжнарод-
них програм і зв’язків (Вільнюський універси-
тет); Юрій РАШКЕВИЧ – Національний екс-
перт з реформування вищої освіти, проректор 
з науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків (Національний університет «Львів-
ська політехніка»).

На сесії «Забезпечення якості вищої осві-
ти» з доповідями виступили: Давід КЕРЕ-
СЕЛІДЗЕ – Національний експерт з рефор-
мування вищої освіти (Національний центр 
якості освіти, Грузія); Володимир ЛУГО-
ВИЙ – Національний експерт з реформуван-
ня вищої освіти, перший віце-президент Наці-
ональної академії педагогічних наук України; 
Володимир БУГРОВ – проректор з науково-
педагогічної роботи Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка.

На сесії «Запровадження Національної 
рамки кваліфікацій (НРК)» з доповідями 
виступили: Олав ААРНА – Член Ради (Ква-
ліфікаційна агенція Естонії); Вадим ЗАХАР-
ЧЕНКО – Національний експерт з рефор-
мування вищої освіти, проректор з науково-
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педагогічної роботи Одеської національної 
морської академії; Андрій ГОЖИК – дирек-
тор науково-методичного центру організації 
навчального процесу Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. 
У межах цієї сесії Анатолій ГАРМАШ, завід-
увач сектору міжнародних освітніх проектів 
департаменту вищої освіти Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту України, презен-
тував учасникам проект Концепції розвитку 
Національної системи кваліфікацій України.

Важливим складником Конференції ста-
ла сесія, організована Національним Темпус-
офісом в Україні, під час якої вищі навчальні 
заклади України презентували найкращі здо-
бутки реалізації проектів програми Темпус в 
Україні.

Статті учасників Конференції опубліковані 
у виданні Інституту вищої освіти НАПН Укра-
їни «Теоретичний і науково-методичний ча-
сопис „Вища освіта України”» (галузь – пе-
дагогічні та філософські науки).

Електронний варіант зазначеного видан-
ня розміщено на сайті Інституту вищої освіти 
НАПН України (www.ihed.org.ua/ua/resursy/
biblioteka.html).

На підсумковому сесійному засіданні моде-
ратор Конференції Світлана КАЛАШНІКО-
ВА зазначила, що запропонований академіч-
ній спільноті на Конференції формат обгово-
рення актуальних питань модернізації вищої 
освіти України в контексті Болонського про-
цесу буде збережено і продовжено на наступ-
них заходах НАПН України та Національно-
го Темпус-офісу в Україні за участі Національ-
ної команди з реформування вищої освіти та 
підтримки Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України. Зокрема: у травні 2013 р. 
планується проведення Міжнародної конфе-
ренції, присвяченої 20-річчю програми Темпус 
в Україні; у квітні–травні 2013 р. будуть реа-
лізовані відповідні заходи в межах програми 
підвищення кваліфікації керівників вищих на-
вчальних закладів України.

ІІ Міжнародна науково-практична конфе-
ренція «Європейська інтеграція вищої осві-
ти України в контексті Болонського процесу» 
планується на листопад 2013 р. Обговорю-
ватимуться питання: формування та оціню-
вання навчальних результатів; забезпечення 
якості структурованих докторських програм; 
автономія та врядування у вищій освіті.

Матеріали Конференції розміщено на сай-
ті Інституту вищої освіти НАПН України 
у рубриці «Ресурси» (www.ihed.org.ua/ua/
resursy/konferentsiia.html).

За результатами Конференції сформульо-
вано рекомендації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Міжнародної науково-практичної 

конференції
«Європейська інтеграція вищої освіти Укра-

їни в контексті Болонського процесу»
25–26 жовтня 2012 р., м. Київ

Запровадження Європейської кредит-
ної трансферно-накопичувальної системи 
(ЄКТС)

1. Основними проблемами запроваджен-
ня Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи в Україні є такі:
 Неусвідомлення нової сутності ЄКТС як 

системи не лише трансферу, а й накопичення 
кредитів.
 Наявні стандарти побудовані на заста-

рілому підході (створення освітньо-професійних 
програм на основі нормативних дисциплін не 
сприяє гнучкості освітньої діяльності, мобіль-
ності, обмежує можливості модернізації програм 
з метою врахування потреб ринку праці тощо).
 Підміна ЄКТС на кредитно-модульну 

систему організації навчального процесу 
(КМСОНП).
 Відсутність системи та єдиного підхо-

ду до підвищення кваліфікації координаторів 
ЄКТС у вищих навчальних закладах.
 Некоректне оцінювання кредитного ви-

міру модулів / дисциплін.
 Неповні та неякісні інформаційні пакети.
2. Для розв’язання зазначених проблем ре-

комендується здійснити такі кроки:
 Розробити Методичні рекоменда-

ції щодо реалізації Європейської кредит-
ної трансферно-накопичувальної системи на 
основі Стандартів і рекомендацій щодо якості 
в Європейському просторі вищої освіти.
 Провести тренінги з реалізації ЄКТС 

для проректорів з навчальної роботи та керів-
ників навчально-методичних центрів ВНЗ.
 Розробити та реалізувати систему під-

вищення кваліфікації координаторів ЄКТС 
у ВНЗ.
 Переглянути підходи до оцінювання об-

сягу роботи викладача: орієнтація лише на 
аудиторні години не відповідає результатив-
ному підходу до розроблення та реалізації 
навчальних програм, є неадекватною сучас-
ним умовам і технологіям навчання.

Розробити Методичні рекомендації щодо 
урізноманітнення видів оцінювання навчаль-
них результатів.

Забезпечення якості вищої освіти
1. Основними проблемами щодо якості ви-

щої освіти в Україні є такі:
 Невідповідність вітчизняних закладів 
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вищої освіти критеріям провідних міжнарод-
них рейтингів «Таймс» і «Шанхайський».
 Незацікавленість молоді західних країн в 

отриманні дипломів української вищої школи.
 Низька репутація випускників багатьох 

вітчизняних закладів серед роботодавців, 
скарги останніх на недостатній рівень фахо-
вої підготовки.
 Нездатність висококваліфікованих ка-

дрів забезпечити інноваційний розвиток еко-
номіки та високу продуктивність праці.
 Чималі масштаби безробіття фахівців і 

роботи не за фахом.
 Валовий (кількісний) підхід у вищій 

школі (особливо ІІІ і IV рівнів акредитації) – 
охоплення вищою освітою молоді відповідно-
го віку сягнуло 80 % (більше ніж у середньо-
му в розвинутих країнах).
 Втрачена інтелектуальна селекція вступ-

ників – заклади не мотивовані на якість підго-
товки, натомість орієнтовані на максимальне 
залучення студентів заради наповнення бюдже-
ту (ліцензований обсяг прийому вступників у 
кілька разів перевищує кількість вступників).
 З-поміж професійних кадрів, що поста-

чаються на ринок праці, 60 % становлять ви-
пускники університетів, академій, інститутів, 
що не відповідає реальним потребам у квалі-
фікації трудових ресурсів, призводить до пе-
рекваліфікації економіки, її неспроможності 
забезпечити інноваційну практику для надто 
великої кількості студентів.
 Річна вартість підготовки фахівця в уні-

верситеті, академії, інституті через їх кількіс-
ну гіпертрофію багатократно поступається 
аналогічним видаткам у розвинених країнах і 
навіть суттєво менша за такі видатки у вітчиз-
няних технікумах, училищах, коледжах.
 Заклади не орієнтовані на підготовку ка-

дрів інноваційного типу – фахівців розвитку 
(частка досліджень і розробок у загальному об-
сязі фінансування закладів менша за 3 %, у най-
кращих університетах не перевищує 10 %, нато-
мість у середньому в країнах ОЕСР – 30 %).
 Заробітна плата науково-педагогічних 

працівників неконкурентоспроможна, вони 
перевантажені навчальною роботою, потерпа-
ють від дефіциту робочого часу на досліджен-
ня і розробки, масово вимушені вдаватися до 
додаткових підробітків.
 Не подолано інерцію та спротив у пе-

реході з процесної на результатну парадигму 
навчання, що не дає змоги запровадити кон-
цепцію вимірюваної якості, відтак здійсни-
ти ефективне забезпечення та продуктивний 
контроль якості.
 Нерозвиненість системи зовнішнього 

(національного, галузевого) і внутрішнього 

(інституційного) забезпечення якості згідно 
зі Стандартами і рекомендаціями щодо забез-
печення якості в Європейському просторі ви-
щої освіти (2005 р.).
 Несформованість нормативно-пра вової 

бази для розроблення освітніх і професійних 
стандартів на основі результатного (компетент-
нісного) підходу відповідно до Національної 
рамки кваліфікацій (2011 р.).
 Відсутність суспільного консенсусу 

щодо статусу незалежної Національної аген-
ції (ради, комісії) з якості вищої освіти, роз-
поділу повноважень між нею та профільним 
міністерством.
 Дефіцит культури науково-педагогічних 

колективів та їхніх керівників щодо забезпе-
чення і гарантування конкурентоспроможної 
вищої освіти, формування й оприлюднення 
системи переконливих доказів дійсної реаліза-
ції задекларованої якості.

2. Для розв’язання зазначених проблем ре-
комендується здійснити такі кроки:
 Сформувати й реалізовувати сильну, сис-

темну, науково обґрунтовану реформаторську 
державну політику у сфері вищої освіти відпо-
відно до Указу глави держави «Про заходи щодо 
забезпечення пріоритетного розвитку освіти 
в Україні» (2010 р.), завдань Програми еконо-
мічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економі-
ка, ефективна держава», Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.
 Кількісно та структурно оптимізувати 

вищу освіту:
1) укрупнити заклади через об'єднання їх, 

ліквідувати слабкі позабазові підрозділи зара-
ди концентрації інтелекту та ресурсу, досягти 
критичної величини основних параметрів ді-
яльності, створити центри досконалості;

2) на підставі акредитаційних та інспек-
ційних процедур, удосконалити критеріаль-
ну базу оцінювання, 2–3-кратно зменшити лі-
цензовані обсяги прийому та розподілу їх між 
найкращими закладами на конкурсних заса-
дах, обмежити ліцензування непрофільної 
підготовки.
 Вдосконалити фінансування вищої освіти:
1) розробити методи обрахунку видатків, 

необхідних для повноцінної конкурентоспро-
можної підготовки фахівців та визначити на 
цій основі граничний обсяг навчання студен-
тів, враховуючи те, що суспільство витрачає на 
вищу школу на межі можливого (і необхідне 
збереження цієї межі) – близько 2,3 % ВВП (у 
середньому в країнах ОЕСР – 1,6 % ВВП);

2) п’ятикратно збільшити фінансування 
досліджень і розробок у вищій школі;

3) двократно підвищити заробітну плату 
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науково-педагогічних працівників з огляду 
на те, що в закладах вищої освіти працюють 
понад 80 % наявних у країні кандидатів і 90 % 
докторів наук.
 Підвищити ефективність навчання, ви-

кладання, оцінювання:
1) запровадити результатний (компетент-

нісний) підхід за проектом Тюнінг і на основі 
Національної рамки кваліфікацій та Європей-
ської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи;

2) розвантажити від переважно навчаль-
ної роботи та активізувати дослідницько-
інноваційну діяльність викладачів, розвива-
ти навчання через дослідження та самостійну 
роботу студентів.
 Створити ефективну систему зовніш-

нього і внутрішнього оцінювання якості ви-
щої освіти із залученням широкого кола за-
цікавлених сторін на засадах, підтверджених 
Бухарестським комюніке профільних міні-
стрів країн – учасниць Болонського процесу 
(квітень 2012).
 Запровадити відповідне системне на-

вчання керівного персоналу ВНЗ.
 Ухвалити державну цільову програму 

виведення 2–3-х провідних національних за-
кладів у число 400–500 найкращих у світі за 
авторитетними міжнародними рейтингами з 
метою створення зразкових центрів доскона-
лості вищої освіти.
 Здійснювати заходи щодо поширення 

провідного досвіду Київського національно-
го університету імені Тараса Шевченка щодо 
реалізації Програми заходів із забезпечен-
ня якості освіти та процедури участі в між-
народних рейтингах серед керівників ВНЗ 
України.

Запровадження Національної рамки ква-
ліфікацій (НРК)

1. Основними проблемами щодо запрова-
дження Національної рамки кваліфікацій в 
Україні є такі:
 Наявні кваліфікаційні характеристики 

професійної сфери та освітні стандарти не 
враховують систему компетентно стей НРК.
 Структура галузевих стандартів вищої 

освіти є надмірно ускладненою і регламенто-
ваною, обмежує можливості навчальних за-
кладів щодо модифікації програм підготовки 

відповідно до запитів ринку праці.
 Кваліфікації вищої освіти не є фор-

мально зіставленими з кваліфікаціями Єв-
ропейського простору вищої освіти (далі – 
ЄПВО).
 Стандарти компетентності для значної 

кількості класів та підкласів професій не сфор-
мовані, унаслідок чого виникають труднощі з 
присвоєнням професійних кваліфікацій.
 Переліки напрямів та спеціальностей 

вищої освіти надмірно деталізовані і не відпо-
відають потребам ринку праці.

2. Для розв’язання зазначених проблем ре-
комендується здійснити такі кроки:
 Розробити описи вітчизняних освітніх 

кваліфікацій з урахуванням дескрипторів 
НРК.
 Здійснити формальне зіставлення ві-

тчизняних освітніх кваліфікацій з НРК (за 
рівнями).
 Виконати зіставлення вітчизняних ква-

ліфікацій вищої освіти з Рамкою кваліфіка-
цій ЄПВО.
 Здійснити комплекс заходів із упрова-

дження компетентністного підходу в освітні 
стандарти та навчальні програми, практику 
викладання та оцінювання.
 Формувати професійні стандарти з ура-

хуванням дескрипторів НРК і зіставлення 
професійних кваліфікацій з кваліфікаційни-
ми рівнями НРК.
 Запровадити нові підходи до розроблен-

ня галузевих стандартів вищої освіти, визна-
чивши що:

1) галузеві стандарти вищої освіти розро-
бляються за галузями освіти, перелік яких до-
цільно сформувати відповідно до Міжнарод-
ної стандартної класифікації освіти (МСКО, 
ISCED);

2) галузевий стандарт вищої освіти є ціліс-
ним документом, який має містити опис загаль-
них (ключових) і спеціальних (предметних) 
компетентностей, а також методи демонстрації 
та критерії оцінювання результатів навчання.
 Визнати невід’ємним академічним пра-

вом і відповідальністю ВНЗ формувати 
освітньо-професійну програму підготовки 
на основі компетентнісного підходу згідно зі 
стандартами вищої освіти.

Володимир ЛУГОВИЙ – 
перший віце-президент НАПН України;

Світлана КАЛАШНІКОВА – 
перший заступник директора з науково-дослідної роботи 

Інституту вищої освіти НАПН України; 
Жанна ТАЛАНОВА – 

менеджер з аналітичної роботи Національного Темпус-офісу в Україні.
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Народився В. С. Лутай 5 березня 
1926 ро ку в Харкові. 

Закінчив Харківський інститут заліз-
ничного транспорту за спеціальністю 
інженер-механік (1948 р.) та аспіранту-
ру Інституту філософії АН України (1956 
р.). Захистив кандидатську (1961 р.) та 
докторську (1971 р.) дисертації. У сис-
темі вищої освіти працював з 1956 року, 
в установах НАПН України з 1991 р., а 
саме: з 1991 до 2000 р. – завідував ка-
федрою філософії Інституту підвищен-
ня кваліфікації кадрів освіти при АПН 
України; з 2000 р. – головний науковий 
співробітник відділу змісту, філософії та 
прогнозування вищої освіти Інституту 
вищої освіти НАПН України.

Науково-педагогічна діяльність профе-
сора В. С. Лутая розпочалась у Харкові, де 
він з 1956 до 1962 р. працював старшим ви-
кладачем у Державному медичному інсти-
туті. З 1962 до 1990 р. працював у Київ-
ському державному університеті ім. Тара-
са Шевченка. У 1972 році отримав звання 
професора у цьому ж університеті. Протя-
гом багатьох років В. С. Лутай був науко-
вим керівником Методологічного семінару 
радіофізичного факультету та координато-
ром методологічних семінарів факультету 
кібернетики КДУ ім. Тараса Шевченка.

В. С. Лутай написав 6 персональних мо-
нографій, зокрема:
 Основной вопрос современной филосо-

фии. Синергетический поход : монография / 
В. С. Лутай . – К. : ПАРАПАН, 2004. – 156 с.
 Математические основания современ-

ной картины мира в свете синергетической 
парадигмы / В. С. Лутай. – К., 2005.– 83 с.
 Синергетическое «универсальное по-

слание» И. Пригожина человечеству и ме-
тод его реализации / В. С. Лутай. – К. : ПА-
РАПАН, 2010. – 236 с.
 Синергетическая картина мира, ее 

роль в реализации «универсального посла-

ния» И. Пригожина / В. С. Лутай. – Дрого-
бич, 2011. – 232 с.

Вчений брав участь у написанні 9 колек-
тивних монографій, опублікував 127 нау-
кових праць. У 1996 р. опублікував перший 
в Україні навчальний посібник «Філософія 
сучасної освіти», який дістав широке ви-
знання в українських ВНЗ.

Професор В. С. Лутай підготував 17 кан-
дидатів філософських наук та 1 доктора фі-
лософських наук.

Протягом тривалого часу Владлен Степа-
нович був членом Спеціалізованої вченої ради 
Д.26.456.01 із захисту докторських дисертацій 
з філософських наук в Інституті вищої освіти 
НАПН України і членом Київського синерге-
тичного товариства, активно співпрацював із 
синергетиками Росії та Білорусі.

Нагороджений нагрудним знаком МОН 
України «Відмінник освіти України» 
(1996 р.), Почесною грамотою Академії пе-
дагогічних наук України (2009 р.).

До останніх днів доктор філософських 
наук, професор Владлен Степанович Лу-
тай працював на посаді головного науко-
вого співробітника відділу змісту, філосо-
фії та прогнозування вищої освіти Інсти-
туту вищої освіти НАПН України. За час 
своєї наукової та педагогічної діяльності 
здійснив вагомий внесок у розробку нау-
кового напряму – філософії освіти, впро-
ваджував синергетичну методологію у 
філософсько-освітні дослідження.

Студенти, аспіранти, докторанти, спів-
робітники, всі, з ким працював і спілкував-
ся Владлен Степанович, любили і поважа-
ли його як талановитого педагога і науков-
ця, добру, порядну і чесну людину.

світлої памяті 
владлена 
степановича 
ЛутАЯ

17 лютого пішов із життя 
ЛУТАЙ Владлен Степанович – 

відомий науковець, вчений і педагог. 
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ЗАГАЛЬнА ІнФормАЦІЯ
1. Статті, що пропонуються до друку, мають бути написані спеціально для часопису 

«Вища освіта України» (ніде раніше не друковані і не надіслані до інших видань) і відпо-
відати вимогам департаменту атестації кадрів МОНмолодьспорту України до наукових 
праць.

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

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

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

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

матема тичній символіці, мати розмітку і достосовані до формату журналу.
2. Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 24 000 знаків, чи 0,6 друк. арк. 

(близько 13—14 машинописних сторінок через два інтервали включно з таблицями, гра-
фіками і малюнками).

3. Стаття має бути підписана всіма авторами і супроводжуватися:
а) авторською довідкою за наведеною нижче формою (підписується всіма автора- 

ми). З метою забезпечення об'єктивності зовнішнього рецензування в самій статті 
вказуються лише прізвища та ініціали авторів;

б) прізвищем та ініціалами, назвою статті, ключовими словами та стислою анотацією 
(120–150 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 додати переклад списку літератури англійською мовою.

ФормА АвторсЬкої довІдки
1. Назва статті.
2. Адреса для листування, телефон, факс і електронна пошта для контакту.
3. Прізвище, ім'я, по батькові.
4. Науковий ступінь, вчене звання.
5. Місце роботи.
6. Посада.

Окрім того, додається електронне фото у двох-трьох версіях (jpg, tiff (300 pixel/inch) та 
ін.). Для сканування не приймаються неякісні фото, фото на рельєфному папері, вирізки 
з газет і журналів, принтерні роздруківки тощо.

до увАГи АвторІв
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реФерАтивный обЗор стАтей номерА

СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Виктор АНДРУЩЕНКО
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЕВРОПЫ. СТАТЬЯ 

ПЕРВАЯ. БОЛЬШАЯ ХАРТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ ................................................................5
Анализируется процесс интеграции ценностей в образовательном пространстве 

Европы; выделены основные этапы этого процесса; рассмотрен опыт ценностной консо-
лидации образования Большой Хартией Университетов.

Ключевые слова: человек, образование, культура, ценности, воспитание.

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Владимир ЗАКРЕВСКИЙ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЫ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  ........................................................................................................ 11
Выдвинуты предложения относительно демократизации рецензирования научных работ, 

стимулирования экспертной активности ученых, интенсификации профессионального вза-
имодействия в академических сообществах. Разработан ряд инноваций, направленных на 
технолого-методическое и организационное обеспечение измерения и оценивания результа-
тов научной деятельности. Осуществлена попытка классификации научного продукта по со-
держанию, целевому назначению и форме. Обоснованы: требования относительно повышения 
эффективности конечных результатов труда социогуманитарной элиты; необходимость усо-
вершенствования программы аттестации ученых, дифференциация статусно-репутационных 
уровней ученых в рамках ученых степеней «кандидат наук» и «доктор наук». 

Ключевые слова: авторецензия, демократизация экспертной деятельности, жизненный 
путь ученого, практическая значимость интеллектуального продукта, реформа социогу-
манитарной сферы.

Инна ПРУДЧЕНКО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............ 17
Осуществлена попытка поиска индивидуального смысла педагогического образова-

ния. Мотивирована целесообразность учитывания педагогикой принципа наследствен-
ной гетерогенности человечества. Актуализирована проблема понимания человеческого 
равенства, акцентировано внимание на ее интерпретациях в образовании. Обоснована не-
обходимость выявления индивидуального источника развития будущего учителя, ориен-
тации педагогического мышления на восприятие другой индивидуальности.

Ключевые слова: индивидуальность, педагогическое образование, наследственная ге-
терогенность, индивидуально-дифференцированный подход.

Анна ОНКОВИЧ
МЕДИАДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: УКРАИНСКИЙ ОПЫТ ....................... 23
Актуальность внедрения медиаобразования в систему высшего образования при по-

мощи интегрирования медиаобразовательных технологий в профессиональную под-
готовку будущих специалистов обусловена тем, что в учебном процессе возникает 
принципиально новая концепция профессинальной подготовки, включающая в себя 
медиаобразовательные стратегии с целью формирования медиаобраовательной культуры 
как необходимой составляющей профессиональной культуры будущего специалиста. 

В статье речь идет о медиадидактике высшей школы и о профессионально-ориентированном 
медиаобразовании как о новых и перспективных педагогических явлениях. 
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Ключевые слова: медиаобразование, профессионально ориентированное медиаобра-
зование, векторы развития медиаобразования, медиаграмотность, информационная гра-
мотность, медиадидатика высшей школы.

НОВЕЙШАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Константин КОРСАК
СОВРЕМЕННАЯ ТОЧКА БИФУРКАЦИИ МИРОВОЙ НАУКИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО БУДУЩЕГО...................................................................... 30
Указано, что главным фактором влияния на общественную эволюцию человечества 

были изменения в средствах жизнеобеспечения, обусловленные накоплением научных 
знаний и усовершенствованием технологий. Доказано, что современная точка бифурка-
ции мировой науки состоит в необходимости выбора стратегического пути развития в 
ХХІ веке. Акцентированы сущностные недостатки терминов «информационное обще-
ство» и «нанотехнологии», предложено поддержать «четвертую волну» и ускоренно раз-
вивать ноотехнологии.

Ключевые слова: мировая наука, точка бифуркации, нанотехнологии, ноотехнологии, 
устойчивое развитие, четвертая волна.

Владимир МОРОЗОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................ 36
Проанализирован исторический генезис взаимодействия (сочетания) просветительства 

и научной деятельности, значение этого взаимодействия для современного образовательно-
воспитательного процесса. Отмечается, что педагогический процесс является полноценным, 
когда включает как воспитательный (просветительство), так и исследовательский элементы.

Ключевые слова: педагогический процесс, наука, культура, просвещение, научная де-
ятельность, обучение.

Олеся СМОЛИНСКАЯ
ЭТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР РАСШИРЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДЕЙСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ .................................................................................. 42

В статье рассмотрена этичность как фактор, связанный с социальной и педагогической 
сторонами деятельности  педагогического университета как организации. Значительное 
внимание уделено анализу разных аспектов этичности, в частности кросс-культурному, 
формальному, проблеме организационной этической замкнутости педагогических вузов.

Ключевые слова: педагогический университет, организационная культура, кросс-
культурная этичность, этическая замкнутость.

ВРЕМЯ РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Наталия ДЕМЬЯНЕНКО
КОНТЕКСТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ: УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ ...................................................................................... 50
Обосновано соотношение компетентностного подхода и контекстного обучения в 

высшей школе как методологии и практики, представлены преимущества образователь-
ной среды контекстного типа на уровне педагогической магистратуры. Раскрыта роль 
квазипрофессиональной деятельности в переходе от учебной к профессиональной реали-
зации будущего магистра педагогики высшей школы.
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Ключевые слова: компетентностный подход, контекст, контекстное обучение, образо-
вательная среда контекстного типа, квазипрофессиональная деятельность.

Валерий ДМИТРИЕВ
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВУЗА ................................................................................. 57
В статье предлагается комплекс маркетинговых мер, которые помогут повысить устой-

чивость и конкурентоспособность вузов на рынке образовательных услуг и продуктов; 
описывается главная цель, содержание и направленность маркетинговой стратегии вуза.

Ключевые слова: маркетинг вуза, маркетинг образовательных услуг, маркетинговая 
стратегия, анализ рыночных возможностей вуза, критерии успешности маркетинговой 
стратегии вуза.

Лилия КУЛИНЕНКО
ПЕЛАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ............... 63
Компетентностный подход в организации педагогической практики рассмотрен в реальных 

условиях формирования будущего учителя; особое внимание обращено на проблему форми-
рования гражданских, организаторских и трудовых компетенций будущего учителя.
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