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Високоповажне зібрання!
Шановні представники Дипломатично-

го корпусу!
Шановні присутні!
Вашій високій увазі пропонується Про-

ект, ініційований ректорами низки євро-
пейських педагогічних університетів, спря-
мований на зміцнення і розвиток єдиного 
Європейського дому, поглиблення взаємо-
дії та співпраці народів європейського про-
стору як умови забезпечення гідного місця 
Європи в глобальній світовій конкуренції 
народів і культур.

Переживши драматичну історію ХХ сто-
ліття, сучасна Європа об’єднується, зміц-
нює свій авторитет, делегує світові норми 
і принципи цивілізованого життя народів 
і взаємодії культур. Вона приймає у своє 
середовище представників інших народів, 
створює для кожного рівні можливості для 
реалізації власної долі. Миролюбність і 

доПовІдЬ 
З нАГоди 
ПреЗентАЦІї 
Проекту 
«ПроБлеми 
ПІдГотовки 
новоГо вчителЯ 
длЯ оБ’ЄднАної 
ЄвроПи 
ХХІ столІттЯ 
(ПедАГоГІчнА 
конституЦІЯ 
ЄвроПи)»
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права людини, демократія і співпраця, еко-
логічна безпека і солідарність – ось основні 
європейські цінності, на основі яких буду-
ються мости у майбутнє.

Тим часом, не всі громадяни країн євро-
пейського простору готові прийняти озна-
чені цінності. Реальністю є і те, що ниніш-
ні переселенці до Європи несуть із собою 
власні стандарти, норми і звички, що не за-
вжди уживаються з європейськими тради-
ціями. Завдання навчитися жити разом 
у єдиному європейському домі на осно-
ві узгодження цінностей, виховання нової 
європейської людини – вільного, креатив-
ного і творчого громадянина Європи – по-
стає як завдання високого соціального, по-
літичного і культурного значення. До його 
виконання мають долучитися всі, кому не 
байдужа доля Європи, а відтак – доля на-
ших дітей, онуків і правнуків: дипломати і 
священнослужителі, бізнесмени і політики, 
виробничники, представники науки і куль-
тури.

Особлива роль у цьому контексті випа-
дає вчителеві, який безпосередньо фор-
мує культуру жити разом у суспільстві без 
насильства, у мирі і злагоді, за принципа-
ми гуманізму, милосердя, справедливості і 
свободи.

«Дайте мені дві тисячі вчителів, і я побу-
дую нову Німеччину», – говорив свого часу 
канцлер Отто Бісмарк. Сучасна Європа по-
требує нового вчителя, здатного до фор-
мування загальнолюдських європейських 
цінностей, до поєднання їх із цінностями 
національними. Підготувати такого вчите-
ля мають університети і центри педагогіч-
ного профілю. Відповідальність за цю шля-
хетну справу беруть на себе їхні очільни-
ки – ректори педагогічних університетів 
європейського педагогічного простору.

На виконання рішень Форуму міністрів 
європейських країн 23 вересня 2011 р., за-
вдань, поставлених у доповіді Міністра ос-
віти і науки, молоді та спорту Украї ни Д. Та-
бачника «Школа ХХІ століття: «Київ-
ські ініціативи», нами запропонова-
но широкоформатний Проект підготов-
ки нового вчителя для об’єднаної Євро-

пи ХХІ століття під амбітною назвою 
 «Педагогічна Конституція Європи».

Ця назва має умовний характер. Її голов-
не завдання – сколихнути європейський 
світ, залучити до педагогічної справи всіх 
небайдужих, мобілізувати ресурси й вико-
нати, можливо, найбільш відповідальне со-
ціальне завдання, історично делеговане на-
шому поколінню.

Ми маємо розпочати процес об’єднання 
університетів педагогічного профілю, 
розробки стратегії підготовки вчителя на 
єдиній аксіологічній (духовній) платформі 
з урахуванням особливостей національних 
культур і характерів народів європейсько-
го простору. Педагогічна конституція саме 
і репрезентує таку платформу – відкриту й 
зрозумілу для народів європейського про-
стору.

З метою інтеграції зусиль нами ство-
рено Асоціацію ректорів педагогічних уні-
верситетів Європи, до складу якої увійшли 
університети Республіки Білорусь, Поль-
щі, Литви, Німеччини, Чехії, Російської 
Федерації, Молдови, Македонії. До нашого 
товариства приєдналась Вірменія. На часі 
входження в Асоціацію ректорів педагогіч-
них університетів Великої Британії, Італії, 
Іспанії, Румунії, Угорщини, інших країн єв-
ропейського простору.

Асоціацією розроблено документ страте-
гічного значення «Педагогічна Конституція 
Європи», підготовлений колективом про-
фесорів (В. Андрущенко (Україна), М. Гун-
цінгер (Німеччина), А. Гайжутіс (Литва)), і 
схвалений Правлінням асоціації на засідан-
ні у Празі в жовтні 2012 року. У цьому до-
кументі сформульовано принципи узгодже-
ної трансуніверситетської політики, регла-
ментується педагогічна діяльність та визна-
чено загальний механізм підготовки педаго-
гічних кадрів у країнах європейського про-
стору. Положення Педагогічної Конститу-
ції мають відкритий характер. Вони можуть 
бути адаптовані до національних особли-
востей і педагогічних традицій.

Стратегічний план інтеграції європей-
ського педагогічного проекту має  п'ять 
етапів:
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І етап – створення Асоціації ректорів пе-
дагогічних університетів Європи;

ІІ етап – затвердження доопрацьовано-
го тексту Педагогічної Конституції Європи 
Другим форумом Асоціації, який заплано-
вано на травень 2013 року у Франкфурті-
на-Майні;

ІІІ етап – розроблення спільних програм 
магістерського рівня (або рекомендацій-
додатків до навчальних програм) «Новий 
учитель XXI століття»;

ІV етап – видання уніфікованих підруч-
ників, які б зняли суперечності у тракту-
ванні проблемних питань у предметах, за 
якими здійснюється підготовка вчителя в 
європейських країнах;

V етап – створення «Європейського кон-
тинентального педагогічного університе-
ту» (на території однієї з країн членів Асо-
ціації), який стане самостійним навчаль-
ним закладом нового покоління. Майбутні 
випускники Континентального універси-
тету стануть модераторами європейських 
цінностей, єдності Європейського дому, по-
розуміння та співпраці.

Наш проект побудований на базових 
цінностях, сформованих європейською фі-
лософією, педагогікою і культурою упро-
довж усієї історії. Ми спирались на твор-
чість чеського педагога Яна Амоса Ко-
менського, німецького мислителя Фрідрі-
ха Дістервега, французького просвітителя 
Жан-Жака Руссо, російського письмен-
ника Лева Толстого, грузинського педаго-
га Шалви Амонашвілі, мудрого білорусь-
кого мислителя Франциска Скорини, ба-
гатьох інших оригінальних учителів люд-
ства, представників практично всіх євро-
пейських народів.

Основу Педагогічної Конституції Єв-
ропи складають ідеї видатних українських 
педагогів Миколи Пирогова, Костянтина 
Ушинського, Антона Макаренка і Василя 
Сухомлинського, чиї імена заслужено на-
зивають серед дев’яти найвидатніших пе-
дагогів світу. Їхні ідеї вивчають і застосо-
вують не тільки у Європі, а й у Японії, Ки-
таї, В’єтнамі, Бразилії, в багатьох інших 
країнах.

Україна – велика педагогічна держава. 
Український вчений і педагог Юрій Дро
гобич свого часу був ректором Болонсько-
го університету. Михайло Драгоманов ві-
домий як учасник створення славнозвіс-
ного Софійського університету в Болга-
рії. Меморіальна дошка філософу Григо
рію Сковороді від вдячного словацького 
народу розміщена на одній із центральних 
будівель Братислави. Постаменти Тарасо
ві Шевченку височіють майже в усіх євро-
пейських столицях.

Національний педагогічний університет 
імені Михайла Драгоманова розвиває цю 
славетну духовно-педагогічну традицію. 
180 років діяльності у педагогічному про-
сторі Європи дають нам право порушува-
ти і розв’язувати доленосні питання, запро-
шувати до співпраці всіх, хто торує шлях до 
Великого Європейського Храму.

Свого часу Федір Достоєвський сказав: 
«Краса врятує світ». Ми маємо відродити 
в європейському просторі красу людини 
у всьому глибокому значенні її в історично-
му минулому, сьогоденні та  спрямованості 
в майбутнє. Провідником цього відроджен-
ня має стати Його величність Учитель, 
духовною основою якого є одвічно людські 
цінності віри, надії і любові.

Шановні колеги!
Як працівники державних дипломатич-

них служб Ви робите вагомий внесок у 
зміцнення миру і порозуміння народів єв-
ропейського простору. Ваш авторитет – 
беззаперечний. Він і саме він має зміцни-
ти зусилля ректорів педагогічних універ-
ситетів щодо формування єдиної духовної 
платформи підготовки нового вчителя для 
об’єднаної Європи ХХІ століття. 

Ми просимо Вашої підтримки, проси-
мо інформувати Ваші Уряди, сприяти за-
лученню університетів Ваших країн до цієї 
шляхетної справи. Підтримавши вчителя, 
ми підтримаємо дитину, а відтак – набли-
зимо гармонійне майбутнє, до якого праг-
немо.

Дякую за увагу.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 2 20138

Промова на зібранні пред-
ставників дипломатичного 
корпусу, акредитованого 
в україні. 
11 березня 2013 р.

рузі! Дозвольте мені висло-
вити від Президії Національ-
ної академії педагогічних 
наук, а тут присутні академі-
ки нашої академії, від нагля-
дової ради університету іме-

ні М. П. Драгоманова щиросердні вітан-
ня усім вам — учасникам цього зібрання. 
Воно обговорює, на мою думку, дуже ак-
туальну проблему, проблему подальшого 
розвитку освітньої справи, зокрема підго-
товку вчителя, педагога в контексті нових 
вимог, що постають перед європейським 
континентом. Можна було б навести бага-
то доказів на користь того, що ідея, вислов-
лена у доповіді Віктора Петровича Андру-
щенка, є актуальною і такою, що заслуго-
вує на всебічну підтримку. Я зупинюсь 
лише на одній причині. Причина ця поля-
гає в тому, що значною мірою сучасні сві-
тові процеси, а отже і процеси розвитку єв-
ропейських країн, визначаються глобаліза-
цією. Глобалізація, — хто б як до неї не ста-
вився, має абсолютно відкритий та зрозу-
мілий характер, є провідною тенденцією у 
розвитку світової цивілізації нині і в най-
ближчі роки. Глобалізація – доволі широ-

василь кременЬ
академік НАПН України, 

президент НАПН України (м. Київ)

що роБитЬ 
дерЖАву 
усПІШноЮ в Пору 
ГлоБАлІЗАЦІї?

д

АктуАлЬнА оЦІнкА

© кремень в., 2013
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ке поняття, багатоаспектне, і не час і не міс-
це аналізувати це. Скажу єдине: глобаліза-
ція означає зближення народів, націй, озна-
чає створення єдиного економічного про-
стору, емоційного, духовного, політичного, 
культурного... Глобалізація також має пріо-
ритетні аспекти, зокрема в нашому регіоні. 
Європейські масштаби глобалізації переду-
сім важливі для України і для більшості єв-
ропейських держав.

Глобалізація ставить нові завдання і нові 
вимоги, вказує орієнтири суспільству, дер-
жаві і людині, а отже – й освітній системі. 
Нині не може бути успішною жодна дер-
жава на європейському континенті, яка б 
намагалась будувати суперечливу систе-
му суспільних відносин, не кажучи вже про 
антагоністичну до системи суспільних від-
носин, що панують у найбільш розвинених 
країнах світу. Тобто нині не може бути пер-
спективною та держава, яка не перебуває в 
єдиному полі, єдиному просторі суспільних 
відносин. Чому? А тому, що національний 
прогрес будь-якої країни нині залежить не 
тільки від власних зусиль народу цієї краї-
ни, а й значною мірою від того, якою мірою 
країна спілкується, якою мірою вона співіс-
нує, переймає досвід, працює разом з інши-
ми країнами, в нашому контексті – Євро-
пи. Через це будь-яка країна, яка має намір 
будувати свій особливий «ізм», озирати-
меться назад, випаде із загального контек-
сту Європи і світової цивілізації. І у такий 
спосіб заведе себе у глухий кут суспільно-
го розвитку.

Можна навести окремі приклади дер-
жав, досвід яких, на жаль, свідчить про 
справедливість цих слів. Коли ми гово-
римо про глобалізацію і державу, то ми 
повин ні усвідомити, що нині змінюється 
сама сутність держави. Абсолютно неза
лежних держав, у повному розумінні цьо-
го слова, в сучасному світі немає і ніколи 
не буде: всі країни взаємозалежні. І мудра 
нація, мудрі політики намагаються вес-
ти свою країну, свою державу, систему її 
безпеки, економічну і духовно-політичну 
системи у такий спосіб, аби союз, до якого 
вступає держава, давав змогу максималь-

но реалізувати власні національні інтере-
си. Для нашої держави, для України як єв-
ропейської держави, таким союзом може 
бути лише Європейський Союз, лише єв-
ропейський вибір. І слід підтримати керів-
ництво держави, зокрема Президента Вік-
тора Федоровича Януковича, який постій-
но наголошує на необхідності активного 
впровадження саме європейських норм і 
цінностей життя і вступу до європейських 
структур, членство в яких дасть нам мож-
ливість максимально реалізувати націо-
нальні інтереси України.

У процесі глобалізації постають нові 
проблеми перед людиною, перед особис-
тістю. Аби підготувати людину до життя 
в сучасних, а тим більше, в майбутніх умо-
вах, ми маємо багато що змінити, і зокрема 
в освіті. Ми повинні підготувати патріота, 
громадянина України, але водночас і євро-
пейську людину. Європейську за своєю сут-
ністю, за своєю системою цінностей. І тут 
багато завдань. Від відповідної світогляд-
ної підготовки, яка б давала адекватне уяв-
лення про сучасний світ, до обов'язкового 
знання іноземних мов поряд з українською 
державною мовою, обов'язкового знання 
мови широкого міжнародного спілкуван-
ня, якою є нині англійська мова. І лише у 
такий спосіб ми можемо виховати людину, 
яка забезпечить співпрацю України і світу, 
України і європейських країн, забезпечить 
прогрес.

Я з великою пошаною ставлюсь до зга-
даних Віктором Петровичем Андрущен-
ком наших видатних попередників – осві-
тян, педагогів і до системи нашої освіти. 
Але хочу сказати, що нам багато треба зро-
бити, аби домогтися справжньої європей-
ської системи освіти. Існування впродовж 
десятиліть відокремленої від європейської 
і світової освіти, освіти Радянського Союзу, 
куди входила і Україна, негативно позначи-
лось на низці напрямів розвитку вітчизня-
ної освіти. Ось чому, скажімо, ми в Націо-
нальній академії педагогічних наук Украї-
ни намагаємось перейняти і донести до ши-
рокої педагогічної та освітянської громад-
ськості кращі здобутки європейської та 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 2 201310

світової освіти. Ми вдячні присутнім тут 
представникам країн за те, що свого часу 
було підтримано нашу ідею про створення 
бібліотеки іноземного шкільного підручни-
ка і низку інших ідей, які реалізуються нині 
в академії.

Отже, я хотів би ще раз підтримати про-
ект, покликаний розробити основні прин-
ципи підготовки вчителя в європейських 
країнах. Є над чим ще в ньому працювати. 
Я особисто вніс низку пропозицій. Так само 
треба подумати про співвідношення зміс-
ту і назви цього документа. Але очевидно 
одне – зусилля щодо об'єднання освітніх 
систем, щодо розроблення загальних прин-
ципів підготовки вчителя, врешті, щодо 
утвердження європейських норм і ціннос-

тей загалом, заслуговують на всебічну під-
тримку. І я думаю, і в освіті загалом, і в під-
готовці вчителя зокрема має бути утвер-
джений принцип людиноцентризму, дити-
ноцентризму. Бо чим відрізняється істин-
на Європа від не істинної? Рівнем поша-
нування особистості, пошанування прав-
ди. Створення максимальних можливос-
тей для самопізнання дитини у процесі на-
вчання, саморозвитку на основі пізнаних 
сутностей. Така людина, ставши дорослою, 
максимально самореалізується в суспіль-
ному житті, забезпечить собі незаперечний 
і динамічний розвиток. Я переконаний: до 
найбільш розвинених європейських країн 
Україна долучиться через зміни в освіті, че-
рез зміни в підготовці вчителя.
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оБГоворЮЄмо Проекти ЗАкону укрАїни
 «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»

Леонід Губерський:
переконаний, що серед усіх розробни-

ків законопроектів немає людей, байду-
жих до розвитку вищої освіти. Усі заці-
кавлені в тому, щоб процес реформування 
відбувся.

Євген Суліма:
законопроект № 1187 був обраний як 

кращий ще тоді, коли Міністерство на-
правило до Кабінету Міністрів проект зако-
ну. Законопроект був повністю ухвалений 
Кабінетом Міністрів, направлений до Вер-
ховної Ради України, знаходився у законо-
давців. У Міністерстві над законопроектом 
працювали фахівці. Позиція Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України 
чітка — законопроект має бути фаховим, 
повинен не зруйнувати те, що сьогодні пра-
цює. Більшість ректорів підтримали зако-
нопроект № 1187.

Лілія Гриневич:
закон, який буде ухвалено, визначить 

простір розвитку вищої освіти України на 
наступне десятиріччя. Тому нам необхідна 
глибока фахова і суспільна дис кусія. Я не 
можу погодитися з позицією, що питання 
розвитку вищої освіти є питаннями винят-
ково ректорського корпусу, або навіть — 
лише групи фахівців. Адже ми знаємо, що 
освіта — це суспільна цінність і надбання. 
Суспільство формує замовлення для сис-
теми освіти. В цій царині ми повинні до-
слухатися до суспільства, яке вимагає нині 
вищої якості освіти.

Володимир Луговий:
бачу два варіанти стратегії ухвалення 

нового Закону «Про вищу освіту». Пер-
ший — простіший, але з ризиками несис-
темності: підтримати законопроект, що 
найбільш конструктивно розв'язує наяв-
ні проблеми вищої освіти та користуєть-

ся найбільшою підтримкою, і доповнити 
його. Другий варіант — складніший, про-
те системний. Він полягає в розробленні 
нового рамкового закону про освіту. Слід 
чітко визначити місце і роль вищої школи 
в освітній системі й після цього прописати 
окремий закон про вищу освіту.

Віктор Андрущенко:
кожен із запропонованих проектів 

далекий від досконалості. І водночас 
кожен з них має сюжети, які заклада-
ють своєрідний прорив вищої освіти до 
вершин досконалості й відповідності су-
часним соціокультурним реаліям і перс-
пективам її розвитку у майбутньому. Оці-
нюючи подані проекти, я б запропонував 
за основу взяти проект Закону № 1187, 
прийняти його у першому читанні, а 
далі – вдосконалювати, спираючись на 
ті чи інші положення, запропоновані ін-
шими розробниками.

Ростислав Рижков (судент):
важливим для нас є закріплення наших 

прав. Одним із таких впливових інструмен-
тів захисту прав студентів є студентське 
самоврядування. У законопроекті № 1187 
затверджено представницький орган сту-
дентського самоврядування на всеукраїнсь-
кому рівні. Тож пропонуємо прийняти за 
основу законопроект «Про вищу освіту» 
№ 1187.

Єлизавета Шепетильнікова (студентка):
Ми маємо сьогодні два шляхи розвитку 

вищої освіти. Перший шлях закла дений у 
законопроекті № 1187. Це шлях створення 
елітарної системи вищої освіти, з якої бу-
дуть випускати студентів, не здатних мис-
лити і тим паче критично мислити, брати 
активну участь у розбудові держави, які 
стануть маріонетками в руках чиновників 
і можновладців. З іншого боку, ми маємо 

Підготовка Закону України «Про вищу освіту» є завданням актуальним і невід-
кладним. Запропоновані проекти (№ 1187 (Є. Калетніка, Є. Ківалова, М. Сороки); 
№ 1187-1 (А. Яценюка, Л. Оробець та інших опозиціонерів) та № 1187-2 (В. Балоги, 
по суті — М. Згуровського) викликали жваві дискусії і в депутатському корпусі, і серед 
освітян – керівників закладів освіти, викладачів і студентів. Пропонуємо підбірку ха-
рактерних оцінок та пропозицій, висловлених учасниками дискусії.
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законопроекти № 1187-1 і № 1187-2, які 
дають можливості для розвитку свідомих 
громадян, людей, які спроможні на іннова-
ційний розвиток цієї держави. Закликаємо 
Верховну Раду під час розгляду законо-
проектів про вищу освіту надати перева-
гу проектам, які забезпечують соціальну 
підтримку студентів та гарантії обсягів 
стипендіального забезпечення, підвищен-
ня ролі студентського самоврядування 
та участь студентів в управлінні вищими 
навчальними закладами, які законодавчо 
закріплюють статус наукових товариств 
студентів, аспірантів та молодих учених 
як інструмент розвитку науки у вищих 
навчальних закладах...

Володимир Литвин:
на превеликий жаль, значною мірою 

система вищої освіти не продукує знання. 
І ми маємо говорити про те, що чинити, 
аби виправити таку ситуацію. Бо не мож-
на підготувати спеціалістів, якщо вищі 
навчальні заклади не вироблятимуть 
знання в тісному зв'язку з Національною 
академією наук.

Віль Бакіров:
уважний постатейний аналіз усіх трьох 

законопроектів дає підстави сказати, що 
відштовхуватися в парламентських деба-
тах варто все ж від проекту Закону Украї-
ни «Про вищу освіту» № 1187. Він є сис-
темним, вирізняється якісною юридичною 
технікою, відпрацьований майже до остан-
ньої коми. Пройшов широке громадське 
обговорення, зокрема у професійному се-
редовищі, і був позитивно оцінений. Після 
певних доповнень і вдосконалень, безу-
мовно сприятиме реформуванню і модер-
нізації національної вищої освіти. На мою 
думку, необхідно обов'язково передбачи-
ти в ньому створення в регіонах великих 
і потужних дослідницьких університетів, 
наділення їх суттєвими матеріально-тех-
нічними і фінансовими можливостями 
щодо наукового і кадрового супроводжен-
ня національних і регіональних програм 
соціально-економічного розвитку. Нада-
ти таким університетам право самостійно 
відкривати нові напрями і спеціальності 
підготовки фахівців, перерозподілу ліцен-
зованих обсягів тощо, забезпечити їх фі-
нансування не тільки із державного, а й із 
місцевих бюджетів.

Петро Таланчук:
належний системний порядок в освіті 

мусить забезпечити законодавча база нашої 
держави, яка нині формується у форматі 
вузьких вимірів. Науковці університету 
«Україна» аналізували всі законопроекти 
«Про вищу освіту», зокрема і три останні. В 
результаті цього аналізу сформувалася дум-
ка, що найбільш доцільним є проект Зако-
ну України «Про вищу освіту» від 11 січня 
2013 року № 1187-1. Він спрямовує вищу 
освіту України не лише на підготовку інте-
лектуальних, висококваліфікованих фахів-
ців, а й на виховання високоморальних, со-
ціально активних та ініціативних громадян, 
реалізацію концепції безперервної освіти 
протягом усього життя; гарантує автоно-
мію вищих навчальних закладів у фінансо-
во-економічній діяльності; чітко визначає 
обов’язки і права та розмежування повно-
важень органів влади у питаннях ліцензу-
вання та акредитації вищих навчальних 
закладів, створення державних стандартів 
вищої освіти та контролю за їх дотриман-
ням; запроваджує громадсько-державну 
систему контролю забезпечення якості ви-
щої освіти відповідно до вимог Болонсько-
го процесу; впроваджує принцип фінансу-
вання вищих навчальних закладів «гроші 
йдуть за студентом».

Михайло Згуровський:
метою нашого (№ 1187-2) законопроек-

ту є забезпечення інноваційного розвитку 
економіки і суспільства на основі підготов-
ки якісного конкурентоспроможного люд-
ського капіталу та узгодження національ-
ної системи вищої освіти з європейською 
та світовою системами. Інструментом для 
такого взаємоузгодження є максимальне 
поєднання освіти, науки, бізнесу та влади. 
Законопроект не є радикальним у своїх 
статтях, бо над ним працювали представ-
ники різних прошарків суспільства, полі-
тичних поглядів та інституцій. Базується 
він на низці концептуальних засад: поєд-
нання європейської та національної сис-
теми ступеневої освіти; зв'язок ступеневої 
освіти з національною рамкою кваліфікації 
та європейською кредитно-трансферною 
системою; зв'язок освіти з роботодавцями. 
На них покладається участь у підготовці 
навчальних програм і планів, наданні місць 
для практик, робочих місць, розвитку на-
уки у вищих навчальних закладах тощо.
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 світовому просторі вчитель-
ська професія належить до 
найбільш відповідальних. 
Саме з діяльності представ-
ників цього фаху розпочина-
ється складний ланцюг ос-

нов них взаємопов’язаних процесів, який 
схематично можна представити як: навчан-
ня і виховання дітей і молоді – якісна осві-
та – науковий і технічний прогрес – розви-
ток суспільства. І, власне, означений кінце-
вий результат значною мірою залежить від 
потенціалу першопоштовху: умінь, зусиль, 
здібностей та професіоналізму вчителя. 
А тому кожна країна зацікавлена в тому, 
щоб підготувати когорту таких учителів, 
які б не лише забезпечували кількісну ре-
алізацію завдань обов’язкового навчання, а 
й підносили на значно вищий рівень осві-
ченість і культуру її громадян. Здійснити 
професійну підготовку такого фахівця над-
звичайно складно. На перешкоді стають 
об’єктивні і суб’єктивні чинники, породже-
ні суспільними перетвореннями, технічни-
ми здобутками, стереотипами і формаліз-
мом наявної системи професійної підготов-
ки, мотивованістю і ціннісними орієнтаці-
ями майбутніх педагогів. Це переплетення 
зовнішнього і внутрішнього, позитивного і 
негативного, активного та індиферентного 
призводить до ускладнень у здійсненні ви-
сокоякісної педагогічної освіти.

Ігор КОЦАН 
доктор біологічних наук, професор, 

ректор Східноєвропейського 
національного університету імені 

Лесі Українки (м. Луцьк)

ПроФесІйнА 
ПІдГотовкА 
сучАсноГо 
вчителЯ: 
ПроБлеми 
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Кожна країна зацікавлена в тому, щоб 
підготувати когорту таких учителів, 

які б не лише забезпечували кількісну реа
лізацію завдань обов’язкового навчання, а 

й підносили на значно вищий рівень осві
ченість і культуру її громадян. Здійсни

ти професійну підготовку такого фахів
ця надзвичайно складно. На заваді ста

ють об’єктивні і суб’єктивні чинники, по
роджені суспільними перетвореннями, 

технічними здобутками, стереотипами і 
формалізмом наявної системи професій

ної підготовки, мотивованістю і ціннісни
ми орієнтаціями майбутніх педагогів.
Існує необхідність детально розгляну

ти ті проблеми, з якими стикається ко
жен вищий навчальний заклад, що здій

снює підготовку педагогічних працівників, 
та поміркувати над пошуком орієнтирів 

оновлення такої підготовки. Здійснюва
ти такі пошуки краще в товаристві од

нодумців, яким стала Асоціація ректорів 
педагогічних університетів Європи. Мета 
і завдання, яких прагне досягти ця поваж

на організація, переконують у важливос
ті перспектив розвитку педагогічної осві

ти, що підтверджує розроблена Асоціа
цією Педагогічна Конституція Європи.

Ключові слова: професійна підго-
товка вчителя, мотивованість, права ди-
тини, психолого-педагогічна компетент-
ність, інформаційна компетентність, цін-
нісна платформа педагогічної освіти.
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Існує необхідність пильніше розглянути 
ті причини, які перешкоджають досягнен-
ню значних результатів у професійній під-
готовці вчителів та поміркувати над напря-
мами оптимізації такої підготовки.

Розпочнемо з того, що учительська про-
фесія є однією з наймасовіших. Лише в за-
гальноосвітніх школах України працює по-
над півмільйона педагогів. А якщо до цього 
долучити ще працівників дошкільних, по-
зашкільних, професійних освітніх закла-
дів, то можна уявити, якому великому зага-
лу необхідна педагогічна підготовка. Не се-
крет, що масове виробництво завжди нега-
тивно впливає на якість. Дійти до кожно-
го майбутнього педагога, розпізнати його 
здібності чи слабкі сторони, знайти підхо-
ди для розвитку і підтримки, надати необ-
хідні знання та уміння – складне завдання, 
яке постає перед кожним навчальним за-
кладом, що здійснює підготовку педагогіч-
них працівників. І для цього необхідне по-
єднання зусиль обох сторін: тих, хто навча-
ється і тих, хто навчає.

Хто ж приходить здобувати вчительську 
професію? Давайте зауважимо відверто і 
прямо, що це надзвичайно різні за своїм ін-
телектуальним і педагогічним потенціалом 
студенти. Поряд із тими, хто прагне якомо-
га швидше розпочати роботу з дітьми, ча-
сом трапляються і такі, що недостатньо мо-
тивовані на подальшу педагогічну діяль-
ність. Зумовлена така не зовсім втішна си-
туація падінням престижу вчительської 
професії. Що далі прогресує суспільство, 
то більш оманливим виглядає ореол «світо-
чу знань», який колись яснів над постаттю 
вчителя. Був час, коли повага людей до пе-
дагога компенсувала йому нестачу матері-
альних благ. Учитель, що вирізнявся бага-
жем знань, мав особливий авторитет серед 
учнів. Нині висока планка знань перестає 
бути гарантованим показником авторитет-
ності педагога. Інформаційні засоби здат-
ні у короткий термін задовольнити будь-
які пізнавальні запити. Для цього лише по-
трібне чітке змістове спрямування, самі за-
соби й уміння ними користуватись. І тому у 
наш час засоби масової інформації, кіно, ре-

клама переважно формують образ учителя 
«недалекого», застандартизованого, з обме-
женим колом інтересів. Поведінка вчите-
лів, їхні вчинки широко обговорюються на 
телебаченні, в Інтернеті, пресі. Часто обго-
ворення мають непривабливий і навіть не-
гативний відтінок.

Недостатність престижності вчитель-
ської професії зумовлена і її низьким сус-
пільним статусом, що виявляється у розмі-
рі заробітної плати, трудомісткості наван-
таження, емоційному та психологічному 
напруженні. Цю ситуацію соціального пре-
стижу професії учителя доводиться спосте-
рігати кожному учневі у процесі тривало-
го навчання в школі. І тому вибір учитель-
ської професії випускниками школи здій-
снюється або за покликом серця або про-
сто через можливість вступу до вищого на-
вчального закладу, щоб отримати диплом. 
Усі ж, хто прагнуть престижного фаху чи 
блискавичної кар’єри, зазвичай оминають 
педагогічні спеціальності. Це і є однією з 
причин того, що серед учителів чоловіки є 
рідкістю.

Безумовно підняття престижу учитель-
ської професії позитивно позначилося б і 
на процесі прийому до вищих навчальних 
закладів, і на якості підготовлених фахів-
ців. Пошук моделей державної та громад-
ської підтримки педагогічних працівників 
здійснюється в багатьох країнах світу. Це і 
статус держслужбовця, і зарплата, що від-
повідає рівню середнього класу, і позитив-
на громадська думка. За такої ситуації вчи-
тельські спеціальності стають конкурсни-
ми, а це дає можливість робити відбір най-
більш мотивованих, здібних до педагогіч-
ної діяльності абітурієнтів.

А на разі ми маємо констатувати, що не-
достатня престижність учительської про-
фесії зумовлює особливий контингент сту-
дентів. Це майбутні вчителі, надзвичайно 
віддані ідеалу педагога, який знає і любить 
дітей, здатний і прагне ділитися з учнями 
своїми здобутками, а також різні категорії 
байдужих до дитячих та педагогічних про-
блем. 

Але за будь-яких обставин, здійснивши 
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набір студентів на вчительські спеціаль-
ності, вищий навчальний заклад поклика-
ний докласти максимум зусиль, щоб пере-
творити кожного з них на професійного пе-
дагога. І на цьому шляху навчальний за-
клад очікує низка проблем і перепон.

Розпочинаються труднощі із наявнос-
ті чітких уявлень про те, яким має бути 
учитель-професіонал, якими якостями і 
компетентностями володіти. Вимоги до 
нього формують не лише державні доку-
менти, а й громадськість, батьки і навіть 
школярі. Держава, яка зацікавлена у сус-
пільному прогресі, висуває доволі високі 
вимоги і загалом до загальноосвітньої шко-
ли, і до представників педагогічних профе-
сій, вважаючи їх еталоном знань, мораль-
них чеснот, зразком громадянської зрілості 
та поведінки. Все це накладає відбиток на 
стандартах і змісті педагогічної підготовки. 
Вони є широкомасштабними, методологіч-
но і теоретично перевантаженими. 

Орієнтири ж громадськості, батьків і 
учнів спрямовані не лише на обізнаність, 
а на подолання упередженого ставлення 
учителів до учнів, несправедливого оці-
нювання їхніх знань, психологічного при-
ниження школярів, неефективної взаємо-
дії вчителів з батьками, браку порозуміння 
між ними. Комунікативна культура і ком-
петентність, емпатія, толерантність є тими 
характеристиками, які потрібні кожно-
му вчителеві, щоб оптимально організува-
ти власну професійну діяльність у середо-
вищі школи та громади. Знаходження спо-
собів взаєморозуміння між педагогами та 
тими, кого вони навчають, є запорукою по-
зитивних суспільних перетворень у період 
со ціальної аномії та знецінення низки мо-
ральних принципів – порядності, доброти, 
відданості, взаємодопомоги тощо. 

Сучасний учитель має свідомо йти на 
пріоритетність дотримання і захисту прав 
дитини. У цьому виявляється його гуман-
ність, а гуманний педагог, прилучаючи ді-
тей до знань, одночасно передає їм свій ха-
рактер, постає перед ними як зразок людя-
ності. «Мова йде про роль учителя – про-
світника і вихователя підростаючих поко-

лінь, який, спадкоємно перейнявши естафе-
ту виховання від родин, батьків, дошкіль-
них виховних закладів, продовжує цю бла-
городну справу до межі входження людини 
в самостійне життя і творчість [1, 33]. Тому, 
якою б застарілою не видавалась ідея гу-
манізму на тлі швидкоплинних технічних і 
суспільних перетворень, все ж це є та цін-
ність, без якої людство просто не здатне іс-
нувати і прогресувати. Навчити не фор-
мальному, а глибинному розумінню прав 
дитини, як найважливішого споживача, а 
певною мірою і замовника діяльності педа-
гога – надзвичайно складне і відповідальне 
завдання у професійній підготовці майбут-
нього педагога. Повагою і емпатійністю ма-
ють бути сповнені взаємини між педагогом 
і школярем. І це в складній ситуації поліет-
нічності, поліконфесійності, соціальної ди-
ференціації та різних інтелектуальних мож-
ливостей і обдарувань кожного окремо взя-
того школяра. Формування переконань, що 
жоден із учнів, незалежно від походження 
чи успішності, не може бути ущемлений у 
своїх правах, розпочинається в період про-
фесійної підготовки. Лише таке ставлення 
до школяра здатне перетворити його на лю-
дину, сповнену гідності. Об’єкт майбутньо-
го педагогічного впливу має бути «олюд-
нений», природній, а не заформалізований 
чи замінений педагогічними поняттями 
та термінами. Сучасний учитель має бути 
підготовлений до сприйняття школяра не 
тільки як об’єкта, але і суб’єкта педагогіч-
ної діяльності, бо той здатний виконува-
ти таку роль не тільки щодо себе, а й щодо 
однолітків і товаришів. Найголовніше роз-
гледіти в учневі людину, яка з віком постій-
но змінюється, має власні особливості, спе-
цифіку розвитку (обдарованість, девіант-
ність тощо) і здатна швидко відзеркалюва-
ти зміни в суспільстві. Є очевидним, що су-
часні діти швидше за дорослих засвоюють 
технологічні та інформаційні досягнення, 
що робить їх більш мобільними та відкри-
тими до загального світового процесу гло-
балізації та формування ціннісних орієн-
тацій. Саме задля пізнання школяра в усіх 
його можливих характеристиках і аспектах 
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поведінки під час професійної підготовки 
вчителя має бути максимально представ-
лений її психолого-педагогічний складник. 
Така психолого-педагогічна компетент-
ність може стати основою, на якій поєдну-
ються інші необхідні педагогові компетент-
ності і якості.

Педагог має орієнтуватися в конкретній 
навчальній і виховній ситуації, враховува-
ти особливості розвитку школяра, дитячої 
і підліткової субкультури тощо. Все це на-
кладає відбиток на вимоги до інформацій-
ної та адаптивної компетентності педаго-
га, умінь використання новітніх інформа-
ційних технологій. Минув час домінування 
вербальних методів навчання. Просте сло-
весне передавання начальної інформації не 
здатне зацікавити сучасного школяра. Учи-
тель, який приходить до школи після закін-
чення вищого навчального закладу, має до-
сконало володіти інноваційними техноло-
гіями на основі електронних ресурсів, ін-
терактивними способами навчання, ситуа-
тивними та проективними методиками [3, 
42]. А це не так просто здійснити в умовах 
недостатньої комп’ютеризації та матеріаль-
ного забезпечення навчального процесу у 
вищих навчальних закладах. Окрім того, 
представники педагогічних спеціальнос-
тей, не маючи достатніх матеріальних стат-
ків, часто опиняються у ситуації «цифрово-
го розриву» з учнями. 

Така ситуація потребує кардиналь-
них змін. Бо власне інформаційна компе-
тентність учителя, володіння сучасною 
комп’ютерною технікою дає йому мож-
ливість компенсувати важливу нещодав-
но функцію прямого передавання готових 
знань. За таких умов педагог перетворю-
ється на організатора пізнавальної діяль-
ності школярів. Він навчає їх цілеспря-
мовано шукати інформацію в Інтернет-
мережі та друкованих джерелах, опрацьо-
вувати, узагальнювати, систематизувати і 
перетворювати у знання. І це привабливо 
та актуально для учнів. Вони перестають 
сприймати школу як щось рутинне і закос-
теніле. А отже і зростає результативність 
навчання. 

Інформаційна компетентність учите-
ля, своєю чергою, формує здатність і вмін-
ня навчатися і вдосконалюватися протягом 
усього життя. Відомо, що в період бурхли-
вих інформаційних революцій понад 30 % 
знань, які доведеться викладати вчителеві, 
у наш час фактично іще не існують. Допо-
могти у виробленні вмінь здобувати знан-
ня має належно організована самостійна 
навчальна робота студентів. На заваді цьо-
му часто стають перевантаження студен-
тів обов’язковими навчальними заняття-
ми, а також відсутність електронних засо-
бів, підручників та навчальних посібників, 
якісних інструктивно-методичних матеріа-
лів до семінарських, практичних і лабора-
торних занять, веб-квестів тощо. Власне з 
підготовки вчителя слід розпочати запро-
вадження індивідуальної системи навчан-
ня, яка практикується у світовому і євро-
пейському освітньому просторі. Випробу-
вання такого способу навчання, коли сту-
дент фактично перетворюється на актив-
ного суб’єкта організації власного навчан-
ня, дає йому можливість набути необхід-
них навичок організатора процесу учіння 
школярів.

Безумовно, усі необхідні сучасному вчи-
телеві компетентності мають доповнювати-
ся високим рівнем креативності. Творчість 
учителя – це особлива педагогічна твор-
чість, яка має власного адресата. Все, що ін-
новаційно робить педагог, спрямоване на 
те, щоб допомогти дітям зрозуміти сутність 
знань, умінь, дій, поведінки, всього того, 
що їм потрібно пізнати чи відтворити. Кре-
ативність учителя надихає учнів на влас-
ні творчі знахідки. Вона спонукає дітей до 
розкутості у судженнях, самостійності та 
дивергентності мислення.

Компетентності і якості майбутнього 
учителя не здатні формуватися поза між-
особистісними контактами з учнями та 
поза шкільним середовищем. Тривалість 
практичної підготовки безпосередньо впли-
ває на психолого-педагогічну та методичну 
обізнаність, комунікативні якості студента. 
Під час практики він переконується у влас-
них можливостях і компетентностях, отри-
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мує задоволення від перших успіхів і почи-
нає аналізувати невдачі. Очевидним є і той 
факт, що практика спонукає до навчальної 
діяльності навіть тих студентів, які не осо-
бливо прагнуть в подальшому працювати 
вчителями. Це зумовлене яскравим вия-
вом важливості педагогічної освіти. Під час 
практики студенти переконуються в тому, 
що робота з дітьми – це запит повсякденно-
го життя. Уміння контактувати з дітьми мо-
жуть знадобитись у власній сім’ї, у навко-
лишньому середовищі. 

Хоча за сучасними стандартами педаго-
гічної підготовки питома вага практик має 
тенденцію до зростання, все ж загалом їхня 
кількість недостатня. За відсутності на-
лежної оплати методистам, кращі загаль-
ноосвітні школи, а особливо гімназії, ліцеї 
часто відмовляються бути базами практик. 
Вітчизняним вищим навчальним закладам 
варто було б вивчити і запозичити досвід 
двофазової педагогічної підготовки, який 
практикують деякі європейські країни [2; 
4]. За цієї моделі загальноосвітня, спеціаль-
на і теоретична психолого-педагогічна під-
готовка здійснюється у вищому навчально-
му закладі. А друга (практична) фаза – пе-
реноситься до школи та спеціальних регі-
ональних центрів. Там студенти протягом 
навчального року не тільки практикуються 
в навчальній і виховній діяльності, а й об-
говорюють її результати з учителями, ме-
тодистами та представниками вищого на-
вчального закладу. З одного боку, праця 
помічниками вчителя зобов’язує студен-
тів відповідально ставитись до виконання 
професійних функцій. А з іншого – школа 
сприймає таких практикантів як власних 
працівників, які мають працювати за тра-
диційно встановленими правилами. Лише 
після проходження такої тривалої педаго-
гічної практики й атестації студенти отри-
мують диплом учителя.

Торкаючись зарубіжного досвіду, вар-
то зупинитись на можливостях багатопро-
фільної підготовки педагогів. У багатьох 
країнах студентам не лише дозволяється, 
а й рекомендується одночасна професій-
на підготовка за декількома вчительськи-

ми спеціальностями. Це є дуже актуаль-
ним для підготовки вчителів для сучасних 
вітчизняних сільських шкіл, які переважно 
є некомплектними і не можуть забезпечи-
ти педагога повним навчальним наванта-
женням з окремої навчальної дисципліни. 
У цьому плані бажано було б надати ви-
щим навчальним закладам автономію у ва-
ріації поєднання спеціальностей і спеціалі-
зацій, зважаючи на потреби регіону.

Отже, в сучасних умовах педагогічна 
підготовка має переорієнтуватись на фор-
мування вільної, енергійної і незалежної 
особистості вчителя, здатної діяти в швид-
козмінних умовах і бути взірцем для учнів. 
Авторитет сучасного вчителя значною мі-
рою залежить не від суми знань, які він опа-
нував, а від того, які пріоритети визначив у 
своїй діяльності. Вони мають бути гуманіс-
тичними та орієнтованими на особистість 
учня.

Підготовка вчителів має орієнтуватись 
на діяльнісні та інноваційні методи робо-
ти в школі, на часткову чи повну відмову 
від старих методів. Слід стимулювати під 
час навчання у вищих навчальних закла-
дах уміння і бажання майбутніх учителів 
застосовувати всі новітні засоби трансляції 
інформації. Необхідно глибоко осучасни-
ти курси психології та педагогіки на основі 
використання наукових досягнень.

Усе попередньо сказане свідчить про 
проблеми, з якими стикається кожен ви-
щий навчальний заклад, що здійснює під-
готовку педагогічних працівників та шу-
кає орієнтири оновлення такої підготовки. 
Безумовно, здійснювати такі пошуки кра-
ще в товаристві однодумців. Саме тому з 
особливим ентузіазмом ми сприйняли таку 
подію, як створення Асоціації ректорів пе-
дагогічних університетів Європи. Мета і 
завдання, яких прагне досягти ця поважна 
організація, переконують у важливих пер-
спективах розвитку педагогічної освіти.

Особливе місце в діяльності Асоціації 
ректорів посідає розробка Педагогічної 
Конституції Європи. Підготовлений спіль-
но вченими України, Литви і Німеччини 
документ стосується важливої проблеми 
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пошуку єдиної ціннісної та методологіч-
ної платформи підготовки нового вчите-
ля для об’єднаної Європи ХХІ ст. Консти-
туція охоплює основні параметри педаго-
гічної освіти, як то принципи її розвитку, 
зміст, умови, очікувані результати реаліза-
ції. Автори впоралися з доволі непростим 
завданням – віднайти спільні європей-
ські засади складної архітектури профе-
сійної підготовки педагога. Хоча, з одного 
боку, воно спрощене процесами інтеграції 
та глобалізації, тобто подібністю проблем, 
з якими стикаються європейські країни в 
освітньому просторі, але з іншого – наці-
ональні особливості зумовлюють необхід-
ність віднаходити у спільних документах 
найважливіші, стратегічні точки дотику. 

Безумовно, однією з головних позицій 
документу є узгодження ціннісної плат-
форми педагогічної освіти. Вона викриста-
лізувалась із тих цінностей, які формува-
лись у процесі розвитку європейської ци-
вілізації: людиноцентризмі, толерантності, 
демократії, миролюбстві, екологічній без-
пеці, правах людини і солідарності. 

Якщо такі цінності стануть основою 
змістової підготовки вчителів європей-
ських країн, то ті будуть здатними працю-
вати в реаліях глобального і полікультур-
ного світу з його не тільки позитивними 
виявами, а й негативними викликами, еко-
логічними катаклізмами. Підготовлений 
на такій ціннісній основі новий учитель не 
зможе дивитись на іншого як на «ворога»; 
буде сповнений толерантності, зваженості 
і миролюбності, матиме екологічний світо-
гляд, поважатиме права іншої людини, де-
мократію і солідарність. І найголовніше те, 
що, дотримуючись цих цінностей, він буде 
демонструвати і передавати їх учням. 

Таким же вагомим положенням Кон-
ституції є визначення основних компетен-
цій європейського вчителя. Сконцентрова-
но й аргументовано в документі наведений 
перелік таких компетенцій: інформацій-
на; адаптивна; комунікативна; комуніка-
ція іноземними мовами; здатність навчати-
ся протягом життя; науково-дослідна. Опа-
нування таких компетенцій дасть можли-

вість учителеві успішно виконувати функ-
ціональні обов’язки.

Але тут доречно зауважити, що визначе-
ні у документі спільні для професійної під-
готовки вчителя цінності та компетенції на-
справді можуть стати кроком до розроблен-
ня педагогічних європейських стандартів. 
На тлі створення європейського освітньо-
го простору та процесів, зумовлених підпи-
санням Болонської декларації, такі кроки є 
актуальними і прогресивними.

У педагогічній підготовці європей-
ських країн є багато спільних рис. Зокре-
ма обов’язкове поєднання загальноосвіт-
ньої, спеціальної, психолого-педагогічної 
та практичної підготовки. Якщо ж запро-
вадити і спільні змістові орієнтири, якими 
є загальноєвропейські цінності і компетен-
ції, то це уможливить взаємообміни між пе-
дагогічними закладами Європи та України. 
А це позитивно вплине на мобільність май-
бутніх учителів, дасть їм змогу паралельно 
отримувати дипломи європейського зразка 
та удосконалювати компетентності комуні-
кацій іноземними мовами. Цим самим роз-
шириться світосприймання українських 
студентів, розуміння і пропагування євро-
пейських норм життя.

На стандартизацію педагогічної підго-
товки спрямована і запропонована в Кон-
ституції система педагогічних практик. Ав-
тори передбачили модернізацію педпрак-
тик. Зокрема проведення їх передбачається 
в навчальних закладах, на сучасних підпри-
ємствах і в організаціях різних галузей гос-
подарства, освіти, охорони здоров'я, куль-
тури, торгівлі і державного управління. 
Практики мають бути безперервними. Осо-
блива роль у забезпеченні безперервності 
відводиться громадянській, волонтерській 
практиці майбутніх педагогів. Головна мета 
такої практики – ввести майбутнього фа-
хівця в систему соціальних відносин, запо-
бігти формуванню в учителя «споглядаль-
ного» ставлення до життя, виробляти ак-
тивну громадянську позицію та громадян-
ські якості. 

Окрім того, під час практичної підготов-
ки майбутнього вчителя запропоновано по-
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слідовно впроваджувати такі види практик: 
ознайомча; культурологічна; виховна; на-
вчальна; переддипломна (предметна).

Загалом значення Педагогічної Консти-
туції Європи полягає в тому, що вона здат-

на навколо закладених в ній ідей педагогіч-
ної підготовки та перспектив розвитку но-
вого вчителя об’єднати всю педагогічну єв-
ропейську спільноту, надихнути на втілен-
ня цих ідей у життя.
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видкоплинність буття і при-
скорення процесу соціально-
економічної еволюції люд-
ства спонукають до пошу-
ку способів внесення змін, 
трансформацій та інновацій 

в усі наявні системи і структури. Тема ре-
форм була, є і залишиться перманентно ак-
туальною. Наша стаття присвячена теоре-
тичному аналізу сучасних наукових теорій 
реформ і змін на основі найновішої націо-
нальної і зарубіжної інформації, що сприя-
тиме успішності освітніх та інших реформ 
в Україні.

В умовах формування високотехноло-
гічного суспільства знань та зростання зна-
чення людського капіталу освіта виступає 
стратегічним багатством, чинником поси-
лення інтелектуального потенціалу народу. 
Відповідно у багатьох країнах світу зростає 
потреба в удосконаленні освіти, подеку-
ди – через її реформування. Останнім ча-
сом в Україні активізувалися порівняльно-
педагогічні дослідження, які дають змо-
гу науковцям і політикам зі сфери освіти 
отримувати нові знання про досвід здій-
снення освітніх реформ в інших країнах, 
адекватніше оцінити досягнення й помил-
ки перетворень у національній освіті, про-
гнозувати шляхи її удосконалення. Проте, 
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щоб об’єктивно оцінювати реформу, слід 
здійснити комплексний і різнобічний ана-
ліз її із застосуванням різноманітних вимі-
рів. Для цього необхідна розробка системи 
аналізу й оцінювання реформ.

На особливу увагу заслуговують різ-
номанітні теоретичні підходи вітчизня-
них і зарубіжних учених до феномена ре-
форми. Одразу ж змушені зауважити, що 
з соціально-історичних причин на радян-
ських і пострадянських теренах внесення 
змін в освітню чи іншу систему розгляда-
лося не як наукова проблема в усіх можли-
вих аспектах, а як управлінська і майже са-
моочевидна акція, планування і здійснен-
ня якої детермінуються характером і обся-
гом бажаних результатів. Відтак, ми спира-
тимемося переважно на науковий доробок 
зарубіжжя, насамперед на етіологію та па-
радигми освітніх реформ (Я. Гнітецький, 
З. Квецінський, Ч. Купісевич, Й. Томас, 
А. Тхоржевський та ін.); стратегії й посту-
лати їх запровадження (Т. Левовицький, 
В. Лексин, Р. Пахоцінський, Т. Хейніцька-
Безвінська, О. Швецов та ін.); типоло-
гії реформ (Ц. Бірзеа, M. Карной, Г. Левін, 
Б. Шліверський та ін.); рівні, виміри і стра-
тегії реформування (Л. Больман, Т. Діл, 
А. Сбруєва та ін.); моніторинг та евальва-
цію (Ю. Алферов, Ч. Банах, М. Захорська, 
Б. Нємєрко та ін.); критерії ефективності 
реформ (О. Епштейн, Т. Хюсен та ін.).

Проте у межах проаналізованих числен-
них наукових джерел не виявлено пропози-
цій системного підходу до аналізу освітніх 
реформ. Відтак ми пропонуємо здійснювати 
його через взаємопов’язані методологічний, 
теоретичний і технологічний концепти.

Методологічний концепт передусім 
відображає взаємодію загальнонаукових 
підходів до дослідження проблеми, зокре-
ма: синергетичного, крізь який особливості 
реформування освіти постають складноор-
ганізованою системою, що зазнає неліній-
ного впливу зовнішніх та внутрішніх чин-
ників; парадигмального, в основі якого – 
внутрішня логіка доцільності реформуван-
ня освіти; системного інтерпретаційно
оцінювального, що передбачає багатоаспек-

тний розгляд освітньої реформи як сус-
пільного явища та цілеспрямованого ор-
ганізаційного процесу (з позицій організа-
ції, структурності, функціональності й ці-
лісності).

Теоретичний концепт передбачає роз-
гляд реформи крізь призму теорії соці
альних змін для визначення її (реформи) 
основ них вимірів; загальної теорії реформ, 
яка висуває й обґрунтовує наукові підходи 
до проблеми, умов і постулатів здійснен-
ня реформи; теорії розвитку людського ка
піталу, у зв’язку з тим, що в освітній по-
літиці часто домінують економічні інтере-
си зі спробами поліпшення стану суспіль-
ства через освіту; теорії саморегуляції, згід-
но з якою реформована освітня система по-
требує нових змін, спонтанного відновлен-
ня й розвитку; теорії конфлікту як похід-
ної від парадигми конфліктних станів, від-
повідно до якої освітня реформа є ефектом 
поперед нього критичного стану, наявних 
суперечностей між групами інтересів, дер-
жавою і особою, цілями і засобами; теорії 
залежності (гетерономічної), відповідно до 
якої освітні реформи є частково керовани-
ми зовні й пристосованими до вимог рин-
кових механізмів.

Технологічний концепт охоплює аналіз 
процесу реформування освіти через відпо-
відні механізми підготовки й проведення 
реформи. Структурний підхід у процесу-
альному вимірі спрямований на з’ясування 
сутності компонентів реформування (пара-
дигмального, концептуального, змістового, 
процесуального, результативного). Стра
тегічний підхід підводить до виокремлен-
ня послідовних етапів реформування (діа-
гностування освіти, проектування рефор-
ми, експериментальної верифікації й ко-
рекції нововведень, підготовки педагогіч-
них кадрів, фінансового й інфраструктур-
ного забезпечення, суспільної підтримки 
реалізації реформи). Евальваційний підхід 
забезпечує оснащення технологією аналізу 
й оцінювання результатів змін в освіті. Тех-
нологічний концепт охоплює також і алго-
ритм упровадження (хронологію, моніто-
ринг процесу запланованих змін в освіті, 
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інформацію про них у мас-медіа, врахуван-
ня нових чинників і явищ, проведення зо-
внішньої експертизи) [1].

На нашу думку, аналізуючи реформи, які 
відбувалися в різних історичних умовах ми-
нулого століття, передусім слід врахову-
вати тип суспільства й освітню політику. 
А також: соціальну стратифікацію (у цьому 
контексті – доступність освіти для різних 
верств населення); вертикальну і горизон-
тальну «прохідність» освіти (наявність або 
відсутність бар’єрів у процесі переходу на на-
ступний освітній рівень чи в інший навчаль-
ний заклад в межах одного рівня); показни-
ки школяризації (з англ. scholarization – охо-
плення громадян певного віку тим чи тим 
рівнем освіти) з їхньою динамікою. Не менш 
важливим і доцільним є аналіз освітньої па-
радигми або доктрини, оскільки на ній ґрун-
тується нова модель освіти.

Ретельне дослідження освітніх реформ 
потребує врахування етіології (у цьому 
контексті – причин виникнення реформ). 
Такими причинами, що впливають на зміст, 
обсяг і динаміку реформ, є численні зовніш-
ні й внутрішні чинники. Зовнішні чинники, 
на думку А. Тхожевського, можна розгляда-
ти через категорії кризи, трансформації, ін-
теграції та глобалізації [10]. До внутрішніх, 
які мають фундаментальне значення, нале-
жать економічні, історико-національні, де-
мографічні, суспільні, політичні й педаго-
гічні, які особливо слід враховувати, дослі-
джуючи закордонні реформи [8].

Не менш важливим є звернення уваги 
на дотримання певних вимог до організації 
та проведення реформи, оскільки бажаним 
є цивілізований спосіб її здійснення. До-
слідники реформ сформулювали сім голов-
них постулатів (або вимог) реформування, 
а саме: цілі, засоби, стабільність, ціни, аль
тернативи, відповідальність, правові га
рантії [3, 32–36].

Постулат цілей. Усі реформаторські дії 
мають бути підпорядковані загальній меті. 
А кожна цивілізована реформа має на меті 
процвітання суспільства. 

Постулат засобів. Досягнення будь-
якої мети не обходиться без засобів, інко-

ли «болісних». Але цивілізований спосіб 
проведення реформ передбачає, що слід 
оголосити їх завчасно, закріпити на рівні 
закону й тим самим відвести загрозу по-
літичних провокацій у напрямі конструк-
тивних дій [3, 33]. Ми вважаємо, що цей 
постулат передбачає відповідну підготов-
ку інфраструктурних, фінансових та ка-
дрових засобів.

Постулат стабільності. Жодна рефор-
ма не має стимулювати кризу, вести сус-
пільство від «поганого» до «доброго» через 
«жахливе».

Постулат ціни. Кожен реформатор по-
винен оголосити ціну, яку суспільство має 
заплатити за зміни. Це – суспільні гарантії 
того, що реформи досягнуть своєї мети без 
перевищення її ціни відповідно до резуль-
татів. Якщо політика реформ призводить 
до негативних явищ, то реформаторам слід 
або включати альтернативний варіант ре-
форми, або подавати у відставку.

Постулат альтернатив. У разі необхід-
ності слід активізувати резервні механіз-
ми зміни тактики, тимчасового відступу 
й перегрупування сил. Реформа має бути 
гнучкою. Альтернатив не може стосувати-
ся лише те, що записане в законах і норма-
тивних актах про конкретні реформатор-
ські дії.

Постулат відповідальності. Реформато-
ри-автори, кому народ довіряє проведення 
реформ, і реформатори-реалізатори, кому 
доручає їхнє проведення, повинні особис-
то відповідати за узгодженість проголоше-
них цілей і ціни реформування реальним 
параметрам життя суспільства. Особливо 
варто підкреслити важливість закріплення 
за окремими керівниками та рівнями вла-
ди (центр, регіони) усієї повноти відпові-
дальності за реалізацію реформи, оскільки 
розпорошеність відповідальності створює 
умови для постійного й безрезультатного 
пошуку винних у разі невдач.

Постулат правових гарантій (або по-
стулат легітимності). У своєму головному 
сенсі поняття «реформа» означає перетво-
рення чогось відповідно до законодавства. 
Отже, узаконення перетворень (легітим-
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ність) є однією з найважливіших ознак та 
основою проведення сучасних цивілізова-
них реформ. Зазвичай, реформи розпочи-
наються загальнодержавними правовими 
діями (від декларацій до референдумів), 
які окреслюють контури перетворень і тех-
нологію їх виконання.

Найбільш чітким виявом вимог легітим-
ності в умовах демократичної і правової дер-
жави є попереднє прийняття закону про ре-
форму, який має визначати: 1) стратегічні 
цілі, головний зміст і підґрунтя реформи; 
2) ключові процедури проведення рефор-
ми; 3) соціальні гарантії реформування та 
відповідальність за забезпечення їх. Закон 
про реформу є правовим нормативним ак-
том, розрахованим на 5–6 років (кожна ре-
форма має свої визначені терміни від почат-
ку реформаторських дій і до їх завершен-
ня). Згідно з законом, усі реформаторські дії 
мають бути підпорядковані головній меті й 
відбуватися поетапно. Для цього створюєть-
ся хронологія реформи [3, 32–36].

Отже, реформа може бути здійснена на 
цивілізованих засадах за умови, якщо ре-
форматори будуть дотримуватися вище-
згаданих постулатів.

На нашу думку, реформу можна розгля-
дати і в аспекті дотримання єдиного освіт-
нього простору в межах однієї країни. Та-
кий простір може містити низку вимірів, 
зокрема: ідеологічний (єдина філософія 
освіти й освітня ідеологія, які визначають 
принципи й напрями розвитку освіти); по-
літичний (єдина освітня політика, яка реа-
лізує ці принципи й напрями в конкретно-
історичних умовах); правовий (єдина за-
конодавча й нормативно-правова база, яка 
становить підґрунтя й забезпечує функці-
онування всіх ланок освітньої системи); 
організаційно-управлінський (єдина орга-
нізаційна структура освіти і єдина система 
управління освітою на всіх рівнях, яка ска-
совує бар’єри між ними); змістовий (єдина 
лінія розгорнення змісту освіти, яка забез-
печує його наступність на різних освітніх 
рівнях); інформаційний (єдине інформа-
ційне середовище, єдиний інформаційний 
простір, що утримує цілісність освітньо-

го простору); особистісний (єдиний освіт-
ній стандарт, який гарантує рівність освіт-
ніх можливостей (соціальних і географіч-
них), зберігаючи право на освітній вибір 
та побудову власної освітньої траєкторії) 
[9, 330–331]. Дотримання й забезпечен-
ня єдності цих вимірів сприяє успішно сті 
освітнього реформування та функціону-
вання освіти загалом.

Для визначення певного теоретичного 
підходу до здійснення та аналізу реформи, 
точнішої інтерпретації її властивостей і ме-
ханізмів доцільним є визначення її типу. Іс-
нують різні підходи до типології реформ, 
зокрема: 

1) залежно від масштабу змін – загальні і 
часткові (В. Лексин, А. Швецов) [3];

2) з урахуванням обсягу і характеру за-
проваджуваних змін – мікротехнічні, ма
кротехнічні, мікрополітичні, макрополітич
ні (М. Карной, Г. Левін) [6];

3) з позицій розгляду сутності, обсягу і 
якості освітніх змін – корекційні, модерніза
ційні, структурні, системні (Ц. Бірзеа) [5];

4) на основі тривалості та масштабності 
реформаторських перетворень – еволюцій
ні, революційні, поверхові, глибокі (Б. Шлі-
верський) [9];

5) за характером процесів освітніх 
змін – адаптаційні, радикальні, часткові, 
холістичні (А. Тхоржевський) [10].

Під час ґрунтовного дослідження ре-
форм слід аналізувати зміни, які відбува-
ються на макрорівні (рівні системи освіти), 
мезорівні (рівні освітньої інституції, яка ви-
вчається) і мікрорівні (рівні міжлюдських 
зв’язків у межах різних навчальних закла-
дів). Розрізнення і врахування цих рівнів 
особливо необхідне в період змін, оскіль-
ки вони є одним із головних показників 
успішності реформи. Утім, можна згадати 
ще про мегарівень – рівень міжнародних 
порівнянь освітніх досягнень. Щодо вищої 
освіти, то останнім часом привертає увагу 
Академічний рейтинг світових університе-
тів (ARWU), результати якого беруться як 
відправна точка для визначення сильних і 
слабких сторін вищої освіти, а також для 
сприяння реформам.
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Узагальнення зібраних описів і аналіз 
прикладів реалізованих змін у системах 
освіти привели до розробки концептуаль-
ної моделі реформування освіти (рис. 1), 
яка дає можливість забезпечити погли-
блений науковий аналіз не лише описово-
з’ясувального, а й інтерпретаційно-оціню-
вального характеру (з позицій організації, 
структурності, функціональності й ціліс-
ності).

Згідно з репрезентованою моделлю, ре-
форму слід аналізувати як суспільне яви-
ще (в результативному контексті) і як ор-
ганізаційний процес освітніх змін (у техно-
логічному контексті). Відповідно діагнос-
тичний підхід передбачає дослідження ре-
форми якою вона є, при цьому враховують-
ся й аналізуються етіологія, освітня полі-
тика, визначаються тип реформи й рівні, на 
яких здійснюються освітні зміни, постула-
ти проведення. Натомість прогностичний 
підхід орієнтований на те, як має відбува-
тися реалізація цілей і завдань реформи з 
урахуванням стратегій та алгоритму запро-
вадження реформи.

Критеріями оцінювання реформ можуть 
бути правила реформування освіти, запро-

поновані відомим шведським освітнім ком-
паративістом і експертом ЮНЕСКО Т. Хю-
сеном, а саме:

1. Реформа має бути інтегральною 
частиною ширшої програми суспільно-
господарської і культурної перебудови кра-
їни, тобто становити одну з умов її успіху та 
ефективності.

2. Потрібно, щоб реформа була концеп-
туально, організаційно, фінансово та ка-
дрово підготовленою у поєднанні з форму-
ванням прихильного ставлення до неї сус-
пільства, особливо вчителів.

3. Засоби для проведення реформи, зо-
крема фінансові, кадрові та інфраструктур-
ні, необхідно підготувати заздалегідь із від-
повідним випереджанням у часі, а не напе-
редодні чи в процесі реформування освіти.

4. Раціональна підготовка реформи та її 
проведення потребують здійснення попе-
редніх досліджень, пов’язаних із соціоло-
гічним і психологічним аналізами та еконо-
мічними розрахунками. Здійснення таких 
досліджень має випереджати освітню ре-
форму, постійно її супроводжувати та слу-
гувати оцінюванню її перебігу й отриманих 
результатів.
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5. Концепція реформи мусить мати ці-
лісний характер, а також – варіативний і 
перспективний плани. В іншому разі кож-
ний новий міністр освіти започатковувати-
ме різні чергові реформи [7].

Як зауважує А. Епштейн, науковий 
підхід до аналізу освітньої реформи пе-
редбачає увагу до чіткості формулювань 
вихідних концептуальних положень, а 
також визначення критеріїв її ефектив-
ності (зовнішній індикатор якості ре-
форми). Не менш важливим є визначен-
ня прогнозів наслідків реформування та 
оцінки рівня відповідності цих наслідків 
національним інтересам, а також – ви-
значення тих верств суспільства, інтере-
си яких стоять за тими чи тими рекомен-
даціями (внутрішні індикатори якості 
реформи) [4].

Застосування сталих критеріїв до аналізу 
реформ дає можливість виокремити певні 
тенденції освітнього реформування. Їх кла-
сифіковано за такими ознаками: за характе-
ром і тривалістю (пролонговані, ітеративні, 
епізодичні); за новизною (наслідувальні/за-
позичені, інноваційні); ті, що сприяють або 
гальмують освітні зміни (позитивні, нега-
тивні); ті, що передбачають розвиток певних 
освітніх явищ або процесів (прогностичні).

Отже, освітні реформи потребують погли-
бленого наукового аналізу не лише описово-
з’ясувального характеру, а й інтерпретаційно-
оцінювального. Подальший розвиток тео-
рії освітніх реформ дасть можливість краще 
розуміти внутрішні механізми організації і 
здійснення реформ, стане підґрунтям для по-
глибленого аналізу їх та розроблення страте-
гій розвитку освіти в Україні.
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к свідчить досвід розвине-
них країн, безперервна осві-
та є конкурентоспроможною 
лише за умови високої інно-
ваційності, що означає швид-
ке реагування на змінні ци-

вілізаційні та економічні умови її функ-
ціонування, до чого, як свідчить практи-
ка, наша держава та її громіздка бюрокра-
тична система, зокрема в освітній сфері, 
не готові. А це, своєю чергою, призводить 
до декларативності більшості нормативно-
правових ініціатив у цій сфері. «Форму-
вання інноваційного суспільства через 
розбудову систематизованої інноваційної 
освітньої діяльності в Україні врегульова-
но відповідною нормативно-правовою ба-
зою, однак вона є скоріше декларативною 
і не забезпечує правового поля для іннова-
ційної діяльності. Наприклад, покладаю-
чи на себе обов’язки фінансової підтрим-
ки інноваційних проектів, стимулюван-
ня комерційних банків та інших фінансо-
вих установ, які кредитують інноваційні 
проекти, встановлення пільгового оподат-
кування суб’єктів інноваційної діяльнос-
ті, підтримки функціонування і розвитку 
інноваційної інфраструктури тощо, дер-
жава на практиці не здатна забезпечити їх 
реалізацію, відповідно й галузь освіти по-
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збавлена можливості продукувати іннова-
ції» [9, 14]. Отже, головною суперечністю 
інноваційного розвитку національної сис-
теми безперервної освіти є невідповідність 
нормативних ініціатив держави у цій сфері 
мірі готовності того ж державного апарату 
ці ініціативи реалізовувати. А це руйнує ін-
новаційну структуру розвитку українсько-
го суспільства й освіти, адже будь-яка інно-
вація потребує свого динамічного втілення 
та реалізації.

Існують і інші суперечності внутрішньо-
освітнього характеру, що, зокрема, виявля-
ється у невідповідності багатьох навчаль-
них компонентів функціонування навчаль-
них закладів тим реаліям, які існують у су-
часній економіці, науково-технологічній 
сфері та світовій політиці. «Впроваджуючи 
інноваційну компоненту в навчальний про-
цес слід враховувати реалії українського 
суспільства, адже вони зумовлюють появу 
певних труднощів при її реалізації: а) від-
мінність між предметом і способами ви-
вчення матеріалів – наукова думка ґрун-
тується на практичних матеріалах, одер-
жаних в реальній економіці, проте осві-
та займає консервативну позицію; б) на-
укові ідеї випереджають розвиток освіти і 
не можуть бути інтегровані в освітню сис-
тему; в) відсталість виробництва, заста-
рілі принципи якого не входять у діалог з 
освітньою системою і науковою думкою» 
[8, 27]. Враховуючи такі суперечно сті віт-
чизняної системи безперервної освіти з 
соціально-економічними реаліями сучас-
ності, надзвичайно важливо на законодав-
чому рівні забезпечити навчальним устано-
вам можливість самостійно впроваджувати 
педагогічно-технологічні інновації, що на-
дасть змогу ефективніше реагувати за до-
помогою відповідних навчальних засобів 
на динамічні реалії сучасної інформаційно-
знаннєвої та технологічно-інноваційної 
економічної та виробничої сфери.

Ще однією специфічною колізією, яка 
існує на терені пострадянських держав 
і яку надзвичайно складно розв’язувати 
тільки законодавчими засобами, є відсут-
ність попиту на інтелектуальний потенці-

ал фахівців у державі та вітчизняному біз-
несі, які в гонитві за швидкими прибутка-
ми перетворюють Україну на країну тре-
тього світу, на сировинний та споживаць-
кий придаток розвиненого світу, знищую-
чи при цьому майбутній добробут та інте-
лект нації. «Склалась парадоксальна ситу-
ація: в той час, як весь світ нарощує інте-
лектуальний потенціал і зростає цінність 
наукової інформації, в Україні найбільш 
підготовлена частина суспільства відкину-
та на межу жебрацтва. Це стосується і лю-
дей, і всієї системи матеріального забезпе-
чення науки, університетів, коледжів, лі-
цеїв, середніх шкіл тощо. В результаті на-
ціональні пріоритети, а відповідно й безпе-
ка країни, стає під загрозу. Як наслідок де-
градує система освіти» [10, 62]. У сучасно-
му світі національна система освіти вважа-
ється одним із ключових фундаменталь-
них елементів вибудовування структури 
національної безпеки, усвідомлення чого 
досі не з’явилося в українського політи-
куму. Тільки законодавче визнання цього 
концептуально-системотворчого принци-
пу, а також його конкретизація щодо різних 
видів освіти, зокрема і безперервної, здатні 
будуть зрушити з місця процес інновацій-
ного розвитку та конкурентного самоствер-
дження української системи освіти на євро-
пейському та світовому рівнях.

Ще однією проблемою та суперечніс-
тю безперервної освіти, які не охоплю-
ються чинним законодавством, є невизна-
ченість та неструктурованість основних 
системо творчих суб’єктів, які здатні ефек-
тивно розвивати загальнонаціональну сис-
тему освіти впродовж життя. Необхідним, 
на нашу думку, є розширення суб’єктів на-
дання послуг освіти дорослих, адже жодне 
міністерство та жодна галузь промисловос-
ті за наявних загальнодержавних економіч-
них проблем не може самотужки забезпе-
чити якісного післядипломного навчання 
на масовому рівні. Причини відомі: 

• обмеженість ресурсів: фінансових, ка-
дрових; 

• технологічне відставання від світово-
го рівня; 
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• відсутність державних дотацій для піс-
лядипломної освіти; 

• відсутність законодавчої бази в галузі 
післядипломної освіти на державному рівні; 

• відсутність державного контролю з пи-
тань якості та методологічного забезпечен-
ня післядипломної освіти [11, 35]. 

Головним негативним наслідком такого 
стану післядипломної освіти є дисбаланс 
між попитом та пропозицією кадрів на рин-
ку праці України в умовах зростання еконо-
міки. Здобувачі висококваліфікованих ка-
дрових вакансій за своїм рівнем не відпові-
дають вимогам працедавців, а робочі квалі-
фікації не влаштовують тих, хто шукає ро-
боче місце. За оцінками спеціалістів кадро-
вих агентств і керівників підприємств різ-
них галузей виробництва, на ринку ресурсів 
праці існує проблема браку технічних, еко-
номічних, управлінських кадрів. Така ситу-
ація є об’єктивною щодо технічних спеці-
альностей, що пояснюється десятилітньою 
стагнацією виробничого сектора, але щодо 
економістів та управлінців може бути по-
яснена тільки недостатньою ефективністю 
функціонування системи післядипломної 
освіти. «На засіданні секції післядиплом-
ної освіти підсумкової колегії Міністерства 
освіти й науки України 22 лютого 2006 ро-
ку, в якому взяли участь керівники відо-
мих закладів післядипломної освіти, був 
запропонований для обговорення проект 
Закону України «Про післядипломну осві-
ту», який так до цього часу і не прийнятий. 
Прийняття нормативно-правового акта, 
що врегульовує проблемні питання після-
дипломної освіти, як складника системи 
освіти України та як необхідної передумо-
ви безперервної освіти є обов’язковим» [11, 
35]. Поки що нормативно-правове забезпе-
чення безперервної освіти залишається на 
рівні загально-концептуальної терміноло-
гії та політично-бюрократичних деклара-
цій. Згідно з чинним законодавством, «піс-
лядипломна освіта − спеціалізоване вдо-
сконалення освіти і професійної підготов-
ки особи шляхом поглиблення, розширен-
ня й оновлення її професійних знань, умінь 
і навичок або отримання іншої спеціаль-

ності на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня та практичного до-
свіду» [4]. Очевидним нині є те, що існує на-
гальна необхідність нормативно-правового 
впорядкування сфери освітніх послуг для 
дорослих, що, на нашу думку, є також чіт-
ким імперативом часу, спрямованим у май-
бутнє, адже перспектива будь-якої освіт-
ньої системи полягає у випереджально-
інноваційному розвиткові.

Визначивши ключові суперечності без-
перервної освіти, які не охоплюються чин-
ним законодавством, звернемося до форму-
лювання основних напрямів розвитку пра-
вового поля безперервної освіти, що дасть 
нам можливість здійснити концептуально-
теоретичний аналіз прогнозу розвитку без-
перервної освіти. У цьому аспекті важли-
во всім суб’єктам українського освітнього 
простору усвідомити необхідність постійно 
працювати на перспективу, зокрема забез-
печуючи інноваційно-прогресивний роз-
виток безперервної освіти засобами зако-
нотворчої діяльності. «Необхідним є ство-
рення і розвиток законодавчо-нормативної 
бази освіти дорослих. Необхідно розроби-
ти і прийняти закон України про освіту до-
рослих, який би передбачав: інституціалі-
зацію освіти дорослих як самостійної і про-
відної сфери розвитку всієї освіти в країні; 
економічне забезпечення створення, функ-
ціонування та розвитку освіти дорослих за 
рахунок виділення коштів державного бю-
джету, підприємств, суспільних фондів та 
організацій, служби зайнятості; економіко-
правове забезпечення діяльності навчаль-
них закладів сфери освіти дорослих; юри-
дичні, соціальні, економічні аспекти про-
цесу навчання дорослих (оплата, кредити, 
права й обов’язки учасників процесу на-
вчання, стандарти, економічні й соціаль-
ні результати тощо); узгодженість з інши-
ми законодавчими актами України, а також 
із законами інших країн у галузі освіти до-
рослих. Дію цього закону треба забезпечи-
ти прийняттям низки підзаконних актів» 
[7, 12]. Безумовно, перспективи розвитку 
національної системи безперервної осві-
ти стануть набагато прозорішими та зро-
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зумілішими тільки за умови законодавчо-
кодифікаційного закріплення основних 
правил та стандартів надання освітніх по-
слуг у рамках системи освіти впродовж 
життя.

На нашу думку, у процесі підготовки 
перспективно-орієнтованого законодавчо-
го базису для розвитку безперервної освіти 
в Україні необхідно, насамперед, визначити 
ключові орієнтири становлення і функціо-
нування майбутньої інноваційної системи 
освіти дорослих. Спеціалісти у сфері пра-
вового забезпечення перепідготовки кадрів 
та підвищення їхньої кваліфікації виокрем-
люють такі проблемні напрями, що потре-
бують негайного розв’язання в рамках на-
ціонального законодавства:

1) здійснення навчання відповідно до 
державних та міжнародних освітніх стан-
дартів і вимог ринку праці;

2) підвищення обсягів підготовки та пе-
репідготовки, необхідних для задоволення 
поточних і перспективних потреб вироб-
ництва;

3) забезпечення економічних, соціаль-
них, інформаційно-методичних, мате-
ріально-технічних і фінансових засад роз-
витку системи перепідготовки та підви-
щення кваліфікації;

4) нормативно-правове забезпечення 
організації науково-методичного та норма-
тивного функціонування;

5) удосконалення організаційної струк-
тури управління системою навчання;

6) розширення взаємозв’язків роботодав-
ців із професійними навчально-виховними 
та вищими навчальними закладами різних 
форм власності для здійснення на їх базі 
професійного навчання працівників;

7) забезпечення економічної зацікавле-
ності підприємств у своєчасній перепідго-
товці та підвищенні кваліфікації вивіль-
нюваних працівників з метою подальшо-
го працевлаштування їх на цьому підпри-
ємстві;

8) забезпечення професійного навчання 
працівників відповідно до попиту на рин-
ку праці на основі державного класифіка-
тора професій;

9) створення системи перепідготовки та 
підвищення кваліфікації спеціалістів, які 
залучатимуться до організації професійно-
го навчання; підготовка типових навчаль-
них планів, програм, підручників, навчаль-
них і методичних посібників, дидактичних 
матеріалів для навчання та забезпечення їх 
тиражування;

10) розроблення та впровадження за-
ходів щодо економічної зацікавленості на-
вчальних закладів, підприємств, установ 
і організацій у якісному здійсненні підви-
щення кваліфікації та перепідготовки;

11) організація міжнародного співро-
бітництва у сфері перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників для обміну 
досвідом роботи [2, 204–205].

Отже, з урахуванням безлічі перспектив-
них напрямів розвитку системи української 
безперервної освіти, які потребують негай-
ного нормативно-правового забезпечення 
для реалізації, необхідним нині є прийнят-
тя окремого закону чи кодифікаційної гру-
пи законів, які б визначили та врегулюва-
ли основні інституціональні та регулятивні 
принципи діяльності в сфері освіти дорос-
лих з орієнтацією на її подальший іннова-
ційний розвиток.

Важливим перспективним напрямом 
розвитку нормативно-правової бази укра-
їнської системи безперервної освіти є все-
бічне забезпечення права працівників на 
отримання освітніх послуг на будь-якому 
етапі професійної діяльності чи фахово-
го вдосконалення власної кваліфікації. 
Окрім того, підвищення кваліфікації, на 
нашу думку, має стати обов’язковим для 
спеціалістів різного рівня, що й визначати-
ме знач ною мірою їхні професійно-кар’єрні 
траєкторії. «Необхідно розширити права 
та відповідальність працівників щодо під-
вищення своєї кваліфікації. Підвищення 
кваліфікації слід включити у коло служ-
бових зобов’язань усіх працівників, у та-
кому разі цей обов’язок матиме правовий 
характер, невиконання якого може спри-
чинити дисциплінарну відповідальність. 
Водночас працівникам, які успішно і ста-
ранно виконують свої службові обов’язки, 
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має бути надана можливість вибору фор-
ми підвищення кваліфікації. Відмову пра-
цівника без поважних причин від підви-
щення кваліфікації необхідно розціню-
вати як порушення трудової дисципліни. 
Отже, підвищення кваліфікації необхід-
но вважати не лише правом працівника, а 
й юридичним обов’язком, складовим еле-
ментом трудових правовідносин» [1, 205]. 
У новому законодавстві, що регулювати-
ме відносини суб’єктів безперервної осві-
ти, обов’язково слід передбачити стимулю-
вальні та зобов’язувальні механізми щодо 
необхідного професійно-освітнього вдоско-
налення працівників і спеціалістів в тій чи 
тій формі (підвищення кваліфікації, різно-
манітні курси, перепрофілювання тощо).

Значною проблемою української сис-
теми освіти, яку необхідно розв’язувати, 
якщо ми хочемо розвиватися і мати певну 
перспективу у справі вибудовування сучас-
ної системи безперервної освіти, є невідпо-
відність навчальних і наукових програм ви-
могам сучасного виробництва й економіки. 
Одним із ефективних засобів розв’язання 
цієї проблеми, на нашу думку, було б 
прив’язування на нормотворчому рівні дія-
льності навчально-наукових установ до по-
треб ринку праці, і національного, і гло-
бального. «Не визначені, на жаль, реальні 
потреби загальнодержавного та регіональ-
них ринків праці. Майже половина вищих 
навчальних закладів не проводить науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роз-
робки. На державні програми, в яких бе-
руть участь вищі навчальні заклади, припа-
дає лише близько 20 %. На ці питання звер-
тається особлива увага. Кожний навчаль-
ний заклад, особливо вищий, має стати на-
уковим осередком. Обмежуються права 
вищих навчальних закладів на здійснення 
фінансово-господарської діяльності, що не 
дає можливості залучати додаткові джере-
ла фінансування для підвищення заробіт-
ної плати працівникам, придбання техніки, 
обладнання, літератури тощо, розміщува-
ти тимчасово вільні кошти на депозитних 
рахунках. Автономія вищих навчальних 
закладів розвивається повільно і фактич-

но є суто формальною. Потребує належно-
го розвитку і набуття нового демократич-
ного характеру та змісту громадське само-
врядування у сфері освіти» [6, 17]. Весь цей 
комплекс проблем та потреб національної 
системи освіти можна було б розв’язувати 
завдяки розширенню нормативно-правової 
бази діяльності безперервної освіти. Саме 
система безперервної освіти, заснована на 
прозорих нормативно-правових принци-
пах, у перспективі здатна, на нашу думку, 
розв’язувати безліч проблем, притаманних 
сучасному стану розвитку української сис-
теми освіти.

Перспективи розвитку системи освіти 
впродовж життя, незважаючи на декла-
ративне визнання нагальної необхідно сті 
її впровадження, у нашій країні залиша-
ються поки що доволі примарними. Існує 
безліч формально-правових та соціально-
економічних перешкод на шляху впрова-
дження нових, інноваційно-прогресивних 
форм і технологій безперервної освіти. 
«В Україні існує чимало перешкод розвит-
ку навчання впродовж життя: брак ресур-
сів через обмежену підтримку з боку дер-
жави; недостатність зв’язку між освітою 
і ринком праці та слабкий розвиток со-
ціального партнерства; брак навичок і 
знань у викладачів, зумовлений браком 
ресурсів для підвищення їх кваліфікації. 
Мережа міжнародних освітніх фондів, 
що існує в Україні сьогодні, може лише 
частково допомогти в реалізації освітніх 
потреб різних груп населення» [5, 617]. 
Нормативно-правові ініціативи, спрямо-
вані на перспективний розвиток системи 
безперервної освіти, на нашу думку, ма-
ють, насамперед, встановити сприятливе 
та стимулювальне середовище для урізно-
манітнення форм надання освітніх послуг 
дорослим, а також на забезпечення авто-
номного функціонування різноманітних 
установ, що такі послуги надають.

Загалом нашій державі необхідно визна-
читися на концептуальному рівні зі страте-
гією перспективного розвитку нормативно-
правової бази формування ефективної на-
ціональної системи безперервної освіти, 
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без якої неможливо собі уявити конкурен-
тоспроможну національну освіту європей-
ського рівня. Законодавство має бути орі-
єнтованим на створення умов інноваційно-
перспективного розвитку форм і методів 
надання освітніх послуг дорослим, урізно-
манітнювати інституціональну структуру 
системи безперервної освіти, забезпечува-
ти захист прав і обов’язків споживачів від-
повідних послуг тощо. «З метою реалізації 
стратегії підготовки фахівців майбутнього 
нашій державі необхідно: 1) продовжити 
розвивати інтеграцію України у світовий 
інформаційний та освітній простори з ме-
тою співпраці та перейняття досвіду інно-
ваційного розвитку освіти тих держав, які 
досягли значних успіхів у цьому процесі; 
2) інтенсифікувати використання ІКТ і за-
стосування інтерактивних методів навчан-
ня, а також стимулювати тих осіб, які до-
сягли значних успіхів у впровадженні ін-
новаційних складників у навчальний про-
цес; 3) спростити систему здобуття науко-
вих ступенів та спонукати молодь, а осо-
бливо студентів, до науково-дослідної ді-
яльності не тільки під час навчання в уні-
верситеті, а й по його завершенні» [2, 141]. 
Отже, важливою і актуальною нині є про-
блема концептуально-теоретичного аналі-
зу основних напрямів розвитку правового 
поля безперервної освіти, які мають стати і 
відповіддю на сьогоденні потреби, і визна-
чити основні перспективні контури розви-

тку національної системи освіти дорослих.
Висновки. Окрім окреслених нами 

вище проблем формування якісно нового 
нормативно-правового базису безперерв-
ної освіти, який сприяв би її інноваційно-
му розвитку, існує і нагальна необхідність 
формулювання основних концептуально-
теоретичних параметрів проблематики 
прогнозування розвитку безперервної осві-
ти загалом. Адже тільки орієнтуючись у су-
часних і перспективних тенденціях дина-
міки знаннєвого суспільства можна става-
ти його активним і конкурентоспромож-
ним суб’єктом. «Для практичної реалізації 
планів стратегічного розвитку економіки 
та освітньо-наукового комплексу України 
в сучасних умовах цілковито необхідним 
є виконання двох завдань: 1) формуван-
ня уявлень про суспільство майбутнього, 
його економіку й освітню систему; 2) про-
ведення моніторингу стану освіти і науки в 
Україні з метою створення спрямованих на 
позитивний результат планів їх розвитку» 
[3, 78]. Нині надзвичайно важливо провес-
ти загальну ревізію тих застарілих форм і 
технологічних прийомів, що досі доміну-
ють у структурі української системи осві-
ти. Тільки справжній, а не декларативно-
спекулятивний аналіз необхідних змін в 
освітньому просторі нашої держави може 
сприяти розв’язанню концептуально-
теоретичної проблеми прогнозування роз-
витку української безперервної освіти.
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рирода освітньої системи є за-
садничою для розвитку будь-
якого суспільства і держави. 
Адже саме в її рамках створю-
ється людський капітал, що в 
подальшому визначатиме со-

ціокультурні та економічні параметри кон-
курентоспроможності нації на регіональ-
ному та глобальному рівнях. Особливою 
властивістю освіти є її глибинний потен-
ціал впливу і на особистісно-громадянські 
якості кожної окремої людини, і на сус-
пільну свідомість загалом, що, зрештою, 
і визначає її суспільно-формувальний та 
державотворчий характер. «Освітньо-
виховний процес для будь-якої сучасної 
держави та суспільства є національним 
пріоритетом. Сьогодні освіта, виховання 
важливі не тільки як засоби індивідуаль-
ного розвитку, але і як фактор якісної змі-
ни громадського життя в цілому» [10, 375]. 
Освіта в цьому аспекті сама є виховним се-
редовищем, заснованим на раціонально-
вольових особистісно-суб’єктивних якос-
тях та на інтегративно-структурній при-
роді навчально-виховного процесу. Осо-
бливо важливо використати найповніше 
громадянсько-виховний потенціал осві-
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ти саме в трансформаційних суспільствах, 
які прагнуть до всебічної демократизації та 
модернізації власного життя, одним із яких 
є й Україна. «Побудова нового громадян-
ського, демократичного, гуманного та пра-
вового суспільства, орієнтованого на висо-
кі національні й загальнолюдські цінності, 
набуває актуальності в стратегії сучасної 
української освіти» [9, 16]. Саме на освіту 
як виховний феномен багато в чому роз-
раховує українська національна спільнота 
у справі зародження та розвитку демокра-
тичної взаємодії між державними структу-
рами та активним громадянським суспіль-
ством.

У межах поставленого нами концеп-
туально-теоретичного завдання всебічного 
аналізу освіти як чинника формування гро-
мадянських якостей особистості важливо 
вивчити феномен освіти як виховання; до-
слідити статус виховання в системі педаго-
гічного процесу, виокремити основні функ-
ції і напрями виховання в системі освіти.

Фундаментальним принципом нашого 
дослідження є визнання глибинної, смис-
лотворчої єдності освіти і виховання, що за-
безпечує гуманістичне спрямування розви-
тку освітньої системи загалом, а також лю-
диноцентричні характеристики навчально-
виховного процесу в кожному навчально-
му закладі. «Гуманізація освіти і вихован-
ня пов’язана з розвитком активно-творчих 
можливостей людини, соціально-вольового 
та морального потенціалу особистості, сти-
мулювання її прагнення до реалізації себе 
в інтересах суспільства, бо розвиток багат-
ства людської природи виступає як само-
ціль. Така ідеальна гуманістична мета осві-
ти і виховання – виведення кожної люди-
ни в її індивідуальному розвитку на пере-
дній край людської культури. Перехід лю-
дини на новий рівень, оволодіння культу-
рою, зміна її ставлення до світу, інших лю-
дей і до себе, підвищення відповідальності 
за свої дії та їхні наслідки – основний ре-
зультат гуманізації освіти і виховання» [3, 
76–77]. Саме такий результат перетворює 
освіту на потужний інструмент виховання 
громадянських якостей кожної особистос-

ті, а також створює загальнодемократич-
ний настрій в національному суспільстві, 
необхідний для активного впровадження 
демократично-громадянських реформ та 
модернізації українського суспільства.

Отже, звернемося до аналізу феноме-
ну освіти в аспекті його громадянсько-
виховного потенціалу, який визначає мож-
ливості тієї чи іншої соціальної системи 
створювати та відтворювати освітніми за-
собами людський капітал, якому притаман-
ні розвинені громадянські почуття і праг-
нення до самовдосконалення і забезпечен-
ня стабільного суспільного розвитку. «Бук-
вальне значення терміну «освіта» – «фор-
мування образу». У цьому тлумаченні його 
ввів у педагогіку Йоганн Генріх Песталоц-
ці. Це поняття багато в чому подібне до ши-
рокого розуміння виховання, тому термін 
«освіта» у широкому змісті використову-
ється у деяких роботах останніх років і для 
позначення навчально-виховного проце-
су» [11, 56]. Виховна функція освіти, а осо-
бливо культурно-виховна, громадянсько-
виховна, гуманістично-виховна, є фунда-
ментальним завданням будь-якої націо-
нальної освітньої системи, від виконання 
якого залежить адекватне сприйняття та 
використання національно-історичного до-
свіду, а також подальший соціокультурний 
та політико-економічний прогрес суспіль-
ства. Адже «метою освіти є відтворення 
культурного досвіду, гармонійна соціалі-
зація, патріотичне та ціннісне виховання» 
[11, 58]. А саме ці чинники перетворюють 
людину на свідомого громадянина, який 
обізнаний та активно аксіологічно вико-
ристовує національно-культурний досвід, 
прагне бути активним та корисним у роз-
витку власної громади, держави, нації, має 
розвинене почуття власної гідності та пова-
ги до гідності іншої людини, прагне втілю-
вати свої громадянські переконання та іде-
али в суспільній реальності.

Статус виховання в системі педагогіч-
ного процесу, отже, є фундаментальним 
чинником, який виконує людино творчі та 
громадянсько-формувальні функції. Враху-
вання такого концептуально-теоретичного 
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принципу дасть можливість гармонійно 
застосовувати в структурі педагогічного 
процесу на всіх його рівнях гуманістично-
інноваційні технології людинотворчої ви-
ховної дії. «Процес виховання є планомір-
ним впливом на розумовий і фізичний роз-
виток особистості, формування її мораль-
ного вигляду, прищеплювання необхідних 
правил поведінки. Освіта як виховання фо-
кусується на таких принципах: єдність на-
ціонального та загальнолюдського, куль-
туровідповідність виховання, активність, 
збереження і розвиток мовного різнома-
ніття, демократизація, гуманізація, безпе-
рервність і послідовність, єдність навчан-
ня і виховання, диференційність та інди-
відуальність виховного процесу, гармоні-
зація родинного і суспільного виховання» 
[5, 245]. Такі орієнтири і принципи освіти, 
як виховання, дають змогу розвивати та за-
кріплювати креативно-гуманістичне праг-
нення громадянина як активного суб’єкта 
національно-будівничого та державотвор-
чого розвитку до самоздійснення. Ціліс-
ність педагогічно-виховного впливу має 
досягатися за допомогою використання но-
вітніх інноваційно-гуманістичних техноло-
гій освіти і виховання молодого поколін-
ня, що в подальшому дасть свої результати 
у вигляді формування критичної маси сві-
домих громадян та активних членів націо-
нального суспільства серед загальної маси 
населення України. А це є надзвичайно ак-
туальним завданням для нашого сучасного 
трансформаційного суспільства.

Проблеми духовного, морального, грома-
дянсько-феноменологічного та ментально-
го становлення нації нині є найгострішими 
і найактуальнішими в ситуації перебуван-
ня України в історично-культурному пере-
хідному періоді, в періоді активного вибо-
ру подальшої історичної долі власної нації. 
«Процеси, які відбуваються в українському 
суспільстві в останні десятиліття, загостри-
ли проблеми ментального характеру, де 
змінам піддаються ціннісні орієнтації, мо-
тивація діяльності і ставлення особистості 
до навколишнього світу, свого призначен-
ня і долі України. Сучасне українське сус-

пільство перебуває в ситуації перехідного 
процесу, який включає різни типи суспіль-
ної свідомості. В силу цього перед соціаль-
ними інститутами суспільства і особливо 
системою освіти постають складні завдан-
ня виховання високої моральності моло-
ді, громадянськості, патріотизму, відчут-
тя відповідальності за долю України» [12, 
46]. Отже, статус виховання в системі пе-
дагогічного процесу значно підвищується, 
адже саме морально-виховний вплив освіт-
нього середовища здатен пробуджувати ак-
тивне прагнення молоді до самоздійснення 
в структурі демократично-гуманістичних 
громадянських ідеалів.

Освіта як виховання в цьому аспек-
ті виконує також функцію теоретично-
наукового вироблення та практично-люди-
нотворчого застосування новітніх інно-
ваційних методів прищеплення моло-
ді цінностей громадянськості та прагнен-
ня до суспільно-корисної діяльності. Саме 
освіта як система педагогічно-виховних 
впли вів несе в собі найпотужніший по-
тенціал переконання особистості у її зна-
чущості для соціального, громадського, 
національно-державного розвитку. Тоб-
то освіта як виховання найактивніше здій-
снює соціалізаційно-феноменологічну ада-
п тацію молодої людини до сучасної соці-
альної реальності. «Сучасний етап суспіль-
ного розвитку потребує нового концепту-
ального підходу до сутності, мети, завдань і 
змісту виховання взагалі та виховання осо-
бистості до виконання нею соціальної ролі 
в суспільстві зокрема. Визначальним у ро-
зумінні сутності виховання стає усвідом-
лення особистістю своєї ролі як суб’єкта 
дія льності і спілкування, своєї відповідаль-
ності перед певним колективом і суспіль-
ством, і розвиток особистості в цьому пла-
ні розглядається як процес безперервного 
знаходження нею нових соціальних якос-
тей» [8, 19]. Тому метою виховання за су-
часних умов стає всебічний розвиток осо-
бистості, безперервне формування та за-
доволення її духовних, соціальних потреб 
та інтересів, збагачення ціннісних орієнта-
цій, запитів, розкриття задатків і здібнос-
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тей, духовного потенціалу при зростанні 
соціальної ролі самої особистості на осно-
ві її вільного самовизначення і саморегуля-
ції. «Окрім того, специфічна сфера суспіль-
ної практики, якою є виховання, поклика-
на відігравати активну роль у створенні се-
редовища розвитку особистості в процесі 
демократизації суспільства» [7, 141–142]. 
Найбільші можливості для реалізації цих 
завдань є в системі освіти, особливо в су-
часній вищій школі. Підґрунтям для такого 
ствердження є те, що структурно та функ-
ціонально освітній простір спрямований і 
на формування особистісних компетенцій 
людини, і на її активну соціалізацію, тобто 
в ідеалі повноцінно та гуманістично спря-
мовано формує громадянські якості осо-
бистості.

Отже, освіта в сучасному українсько-
му суспільстві, яке перебуває на стадії ак-
тивної трансформації, відіграє системно-
формувальну роль, адже здійснює 
перетворювально-виховну функцію, за-
кладаючи глибинні основи для подальшо-
го демократично-громадянського розвитку 
людського капіталу нашої нації. А вихов-
ну роль освіти в епоху демократизаційних 
трансформацій взагалі важко переоцінити. 
«Виховання особистості в умовах демокра-
тизації має важливе теоретичне і практичне 
значення. Прямий зв’язок виховання осо-
бистості з проведеними в Україні реформа-
ми – економічними, політичними, соціаль-
ними, культурними – ставить особливі за-
вдання перед усіма суб’єктами виховання, 
і передусім перед навчальними закладами, 
особливо перед тими, де готують майбутніх 
фахівців для різних галузей громадського 
життя. Людина має навчитися жити і пра-
цювати в умовах демократизації усіх сфер 
суспільства, усіх форм ринкових відносин. 
Значно зростає роль спрямованості вихо-
вання (особливо в межах загальноосвітньої 
школи, вищих навчальних закладів) на під-
готування творчої особистості, соціально 
активної, відповідальної, з високою загаль-
ною і правовою культурою» [11, 17]. Отже, 
освіта та її виховний потенціал як чинни-
ки формування громадянських якостей 

особистості та нації загалом являють со-
бою стратегічний ресурс державотворення, 
що перетворює педагогічно-виховний про-
цес у кожному навчальному закладі на за-
сіб активізації демократичних реформ всієї 
національно-соціальної системи.

Світовий досвід доводить, що демо-
кратизація та гуманізація освітньої систе-
ми, навчально-виховних процесів та ме-
ханізмів обов’язково позитивно вплива-
ють і на соціокультурний та громадянсько-
демократичний прогрес всього національ-
ного суспільства в усіх сферах його функці-
онування. Саме освіта і її виховний потен-
ціал у розвинених демократичних країнах 
є своєрідним «барометром», випереджаль-
ним показником тих соціально-політичних, 
економічних, громадянських реформ та 
змін, що відбуваються в подальшому. «В 
наш час цілі освіти в більшості країн цивілі-
зованого світу відображають ідеї демокра-
тизації та гуманізації в царині педагогіки 
та філософії освіти. Зі зміною українського 
суспільства змінюються і цілі вищої освіти. 
Саме тому вищі навчальні заклади України 
ставлять за мету навчання і виховання но-
вого покоління молодих людей, які стануть 
лідерами демократичних змін у країні і до-
поможуть відродити старі традиції демокра-
тії і реалізувати нові демократичні та гума-
ністичні ідеї і цінності в українському сус-
пільстві» [4, 147]. Отже, однією з основних 
функцій та магістральним напрямом вихо-
вання в системі освіти є впровадження но-
вих методик та технологій демократично-
гуманістичного, особистісно орієнтовано-
го педагогічно-виховного впливу на дітей 
і молодь з метою прищеплення їм глибоко 
демократично-громадянського типу мис-
лення. «Демократизація як тенденція роз-
витку суспільства у ХХІ столітті поступо-
во охоплює всі сфери суспільного та інди-
відуального життя особистості, змінює його 
стиль і ритм, потребуючи водночас впрова-
дження нових підходів до підготовки та ви-
ховання здатності індивіда (і соціальних 
груп) до життя й творення у демократично-
му середовищі. Особлива роль у цьому від-
водиться системі освіти. Підготувати лю-
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дину демократичного мислення і дії може 
тільки система, демократизм організації та 
управління якої відповідає найбільш висо-
ким показникам сучасності» [13, 3]. Звід-
си випливає одна з фундаментальних вимог 
до системи сучасної освіти, а саме: освіта і 
її виховний потенціал мають випереджа-
ти всі інші сфери суспільного функціону-
вання в аспекті формування демократично-
громадянських цінностей, якостей, переко-
нань і стимулів до дії.

Отже, визначивши освіту як середови-
ще випереджального виховання морально-
громадянських, громадсько-демократичних 
чеснот окремої особистості та населення 
країни загалом, можемо детальніше визна-
чити функціональні параметри освіти як 
чинника формування громадянських якос-
тей особистості. Насамперед педагогічно-
виховний потенціал національної систе-
ми освіти має пробуджувати в кожній мо-
лодій людині такі прагнення і тип мислен-
ня, в яких домінували б такі цінності, як 
«свобода та ініціативність особистості, що 
спрямовані на задоволення розумних по-
треб членів суспільства без шкоди для його 
загальних інтересів; плюралізм духовного 
життя суспільства, в основі якого визнання 
і реальне забезпечення гуманістичних і де-
мократичних загальнолюдських цінностей; 
активна участь у всіх сферах суспільного 
життя недержавних самоврядних громад-
ських спільностей» [6, 11–12]. Досягнен-
ня на масовому рівні таких параметрів гро-
мадянської свідомості було б видатним ре-
зультатом трансформаційних перетворень 
нашого національного суспільства. Мож-
ливість такого досягнення зумовлюється 
значною мірою саме ефективним викорис-
танням виховного потенціалу української 
системи освіти, яка дедалі більше гуманізу-
ється та демократизується.

Отже, відзначивши фундаментальну 
цінність виховання як структурного еле-
менту освіти, а також довівши ключову 
роль громадянсько-демократичного вихо-
вання в педагогічно-виховному процесі, 
звернемося до проблеми необхідності гро-
мадянського виховання, а також до його 

визначення та змістово-смислових параме-
трів. Загалом освітньо-виховний вплив на 
громадян, прищеплення їм цінностей де-
мократії та поваги до прав людини визна-
но на міжнародному рівні одним із най-
головніших завдань кожної європейської 
держави. У Декларації та Програмі ви-
ховання громадян у дусі демократії і за-
снованого на усвідомленні ними власних 
прав і обов’язків, прийнятій Радою Європи 
7 травня 1999 року, зафіксовано заклик до 
всіх держав-членів зробити таке вихован-
ня «найважливішим компонентом усіх по-
літичних програм і практичних дій, що сто-
суються сфери освіти, професійної підго-
товки, культури молоді» [14]. У подібних 
документах європейського та міжнародно-
го рівня зафіксовані нині ключові вимоги 
до держав світу щодо необхідності постій-
них зусиль у вихованні глибинних особис-
тісних прагнень населення, особливо у мо-
лоді, до громадянсько-правового самовиз-
начення та самореалізації.

В Україні також на офіційному загаль-
нодержавному та громадському рівнях ви-
знано актуальність і необхідність грома-
дянського виховання, що особливо стосу-
ється виховання молоді у навчальних за-
кладах різного рівня. Виховання громадян-
ськості молоді, її відданості справі вітчиз-
няного державотворення, залучення юна-
ків і дівчат до реального суспільного жит-
тя нині визнані завданнями загальнонаціо-
нального масштабу. «У Державних націо-
нальних програмах «Освіта» (Україна 
ХХІ сто ліття), «Національній програмі 
патріотичного виховання громадян, роз-
витку духовності», Законах України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», Національній 
доктрині розвитку освіти України як стра-
тегічні визначаються завдання виховання 
любові до Батьківщини, усвідомлення осо-
бистістю свого громадянського обов’язку, 
формування культури демократії. Актуаль-
ність громадянського виховання особис-
тості зумовлюється процесом становлення 
України як єдиної політичної нації. В умо-
вах поліетнічної держави воно поклика-
не сприяти цілісності, соборності України, 
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що є серцевиною української національної 
ідеї» [2, 3]. Компетентність і відповідаль-
ність молодих громадян сприятиме форму-
ванню в Україні громадянського суспіль-
ства, яке передбачає трансформацію право-
вої та моральної культури особистості, роз-
виток національної самосвідомості і ґрун-
тується на визнанні пріоритету прав люди-
ни. Таке суспільство функціонує на засадах 
гуманізму, свободи, реальної дії закону – 
одного для всіх, соціальної справедливос-
ті, міжетнічної злагоди, гарантує умови для 
зростання добробуту народу. Отже, нині іс-
нує надзвичайно висока актуальність те-
оретичного дослідження і визначення по-
треби у громадянському вихованні, а також 
практичного вироблення дієвих інстру-
ментів реалізації його основних змістово-
функціональних характеристик.

Висновки. Найголовнішим результа-
том ефективного демократично-грома дян-
ського виховання молодого покоління є 
значне зростання якісно-компетентнісних 
та морально-духовних характеристик люд-
ського потенціалу нації, що зумовило від-
повідні тенденції уважного ставлення до 
громадянської освіти і виховання у країнах 
розвиненої демократії. Ставши на шлях де-
мократичного розвитку, Україна не має ін-

шого виходу, окрім формування ефектив-
них структур та засобів громадянського ви-
ховання молодого покоління. «На сучасно-
му етапі розвитку українського суспільства 
визначено найважливіші напрями грома-
дянського виховання студентської молоді, 
що передбачають спрямування навчально-
виховного процесу вищої школи на форму-
вання громадянськості в студентів, збага-
чення духовної, національної, мовної куль-
тури особистості, широке залучення молоді 
до громадянських цінностей та їх пізнання 
в процесі професійної освіти, розвиток сві-
домого та відповідального ставлення сту-
дентів до питань розбудови українського 
суспільства, реалізації власного духовно-
го і творчого потенціалу, зміцнення зв’язку 
між особистими та суспільними інтереса-
ми» [1, 149]. Такі змістово-функціональні 
характеристики, як свідчить досвід кра-
їн розвиненої демократії, є досяжними та 
необхідними для реалізації, але Україні 
ще необхідно пройти надзвичайно важкий 
шлях суспільної трансформації, локомоти-
вом на якому має стати саме система освіти 
як джерело громадянсько-виховної енергії 
та громадянсько-поведінкових компетент-
ностей для якнайширших верств україн-
ського населення.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бутенко В. Г. Громадянське виховання сту-

дентів у системі вищої технічної освіти / В. Г. Бутен-
ко // Актуальні проблеми державного управління, 
педагогіки та психології. Збірник наукових праць. – 
2010. – № 1 (2). – С. 149–158.

2. Василенко І. В. Виховання громадянськос-
ті студентів засобами самоврядування у вищих на-
вчальних закладах Канади : автореф. дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / 
І. В. Василенко. – К., 2009. – 21 с.

3. Водолазька О. М. Ідеї гуманізації освіти та ви-
ховання в сучасній педагогічній практиці / О. М. Во-
долазька // Вісник Харківського національного уні-
верситету імені В.Н. Каразіна. – № 978. – Серія : Ва-
леологія: Сучасність і майбутнє. – Вип. 11. – Харків : 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 74–77.

4. Годлєвська В. Ю. Гуманізація освіти як фак-
тор демократизації суспільства. Іспанський до-
свід / В. Ю. Годлєвська // Гуманізм та освіта : зб. 
мат. VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 19–
21 вересня 2006 р. –  Вид-во ВНТУ «УНІВЕРСУМ-
Вінниця», 2006. – С. 147–149.

CITED LITERATURE
1. Butenko V. Civic education of students in 

higher technical education system / V. Butenko // 
State management, pedagogy and psychology urgent 
problems. Collection of scientific papers. — 2010. — 
№ 1 (2). — P. 149—158.

2. Vasylenko I. Citizenship education of students 
by means of self-administration in Canada colleges : 
Cand. Sc. {Education} self-referent discourse : 
13.00.07 — theory and methods of training / 
I. Vasylenko. — Kyiv, 2009. — 21 p.

3. Vodolazka O. Ideas of education humanization 
and training in modern teaching practice / 
O.Vodolazka // Kharkiv National University named 
after V. Karazin bulletin. — № 978. — Series : Valeology: 
Present and future. — Issue 11. — Kharkiv : Kharkiv 
National University named after V. Karazin, 2011. — 
P. 74—77.

4. Hodlievska V. Humanization of education as 
a factor of society democratization. The Spanish 
experience / V. Hodlievska // Humanism and 
education: VIII International Research and Practice 
Conference materials collection, Vinnytsia, September 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 22013 39

5. Дрожжина С. В. Мультикультуралізм як кон-
цептуальна модель та праксеологія розуміння сучас-
ного українського соціуму : монограф. / С. В. Дрож-
жина. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 288 с.

6. Колодій А. М. Деякі проблеми розвитку 
громадянського суспільства та правової держа-
ви в Україні в контексті європейської інтеграції / 
А. М. Колодій // Формування громадянського су-
спільства та правової держави в контексті європей-
ської інтеграції. – Ч. 1. – К. : Київський національний 
університет внутрішніх справ, 2006. – С. 9–13.

7. Кривоконь О. Г. Соціальний статус і соціаль-
на роль особи в суспільстві / О. Г. Кривоконь // Нау-
кові записки Харківського університету Повітряних 
сил. – Серія : Соціальна філософія, психологія. – 
Харків: ХУПС, 2006. – Випуск 1 (25). – С. 139–144.

8. Мануйлов Є. М. Виховання особистості до 
виконання соціальної ролі в суспільстві / Є. М. Ма-
нуйлов // Вісник Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого. – Серія : Філо-
софія, філософія права, політологія, соціологія. – 
Харків : Право, 2011. – Вип. 7. – С. 16–21.

9. Момотюк Л. Б. Громадянське виховання мо-
лодших школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.07 – теорія і методика виховання / Л. Б. Мо-
мотюк. – Луганськ, 2007. – 23 с.

10. Петрова О. І. Соціально-філософські аспек-
ти формування напрямків полікультурного вихован-
ня / О. І. Петрова // Інтелект. Особистість. Цивіліза-
ція: тем. зб. наук. праць із соціально-філософських 
проблем. – Вип. 8. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 
С. 375–381.

11. Уваркіна О. В. Освіта як соціокультурний 
феномен / О. В. Уваркіна // Вісник Інституту роз-
витку дитини. – Вип. 19. – Серія : Філософія, пе-
дагогіка, психологія : зб. наук. праць. – Київ : 
Вид-во Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 56–61.

12. Червона Л. М. Практики формування грома-
дянської позиції студентів / Л. М. Червона // Культура 
і сучасність : альманах. – 2011. – № 1. – С. 46–51.

13. Яцейко М. Г. Демократизація як закономір-
ність модернізації освіти в контексті глобалізації : 
автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.10 – 
філософія освіти / М. Г. Яцейко. – К., 2009. – 20 с.

14. Декларация и Программа воспитания граж-
дан в духе демократии, основанного на осознании 
ими своих прав и обязанностей. – Совет Европы, 
7 мая 1999 года (страны участницы) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.
ua/l_doc2.nsf/link1/MU99035.html.

19—21, 2006. — Vinnytsia national technical university 
«UNIVERSUM-Vinnytsia» publishing house, 2006. — 
P. 147—149.

5. Drozhzhyna S. Multiculturalism as a conceptual 
model and praxeology of understanding of modern 
Ukrainian society: monography / S. Drozhzhyna. — 
Donetsk : Donetsk National University of Economics 
and Trade, 2009. — 288 p.

6. Kolodii A. Some problems of civil society and 
legal state development in Ukraine in the context of 
European integration / A. Kolodii // Forming of civil 
society and legal state in the context of European 
integration. — Part 1. — Kyiv : Kyiv National University 
of Internal Affairs, 2006. — P. 9—13.

7. Kryvokon O. Social status and social role of the 
individual in society / O. Kryvokon // Kharkiv University 
of Air Forces scientific notes. — Series : Social 
philosophy, psychology. — Kharkiv : Kharkiv University 
of Air Forces, 2006. — Issue 1 (25). — P. 139—144.

8. Manuilov E. Training of personality to perform a 
social role in society / E. Manuilov // National University 
Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the 
Wise bulletin. — Series : Philosophy, philosophy of 
law, political science, sociology. — Kharkiv : Pravo, 
2011. — Issue 7. — P. 16—21.

9. Momotiuk L. Civic education of primary 
school children : Cand. Sc. {Education} self-referent 
discourse : 13.00.07 — theory and methods of 
education / L. Momotiuk. — Luhansk, 2007. — 23 p.

10. Petrova O. Social and philosophical aspects 
of multicultural education forming of directions / 
O. Petrova // Intellect. Personality. Civilization: 
thematic collection of scientific papers on social 
and philosophical problems. — Issue 7. — Donetsk : 
Donetsk National University of Economics and Trade, 
2010. — P. 375—381.

11. Uvarkina O. Education as a sociocultural 
phenomenon / O. Uvarkina // Institute of Child 
Development bulletin. — Issue 19. — Series : 
Philosophy, pedagogy, psychology : collection of 
scientific papers. — Kyiv : National Pedagogical 
University named after M. Drahomanov publishing 
house, 2011. — P. 56—61.

12. Chervona L. Practice of citizenship formation 
among students / L. Chervona // Culture and 
modernity: almanac. — 2011. — № 1. — P. 46—51.

13. Yatseiko M. Democratization as education 
modernization pattern in the globalization context : 
Cand. Sc. {Philosophy} self-referent discourse : 
09.00.10 — education philosophy / M. Yatseiko. — 
Kyiv, 2009. — 20 p.

14. The Declaration and Programme of education 
for democratic citizenship based on awareness of their 
rights and responsibilities. — Council of Europe, May 
7, 1999 (the participating countries) [Web site]. — 
Access mode: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/
link1/MU99035.html.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 2 201340

езважаючи на критику з боку 
численних представників су-
часної філософії, цінності ци-
вілізації, що засновані на ідеї 
суб’єкта, не втратили акту-
альності для сучасного сві-

ту і, як і раніше, фундують основні демо-
кратичні цінності та порядок здійснен-
ня влади в сучасному суспільстві. Диску-
сії з приводу проблеми суб’єкта виника-
ють внаслідок абсолютно конкретних за-
вдань введення чергового образу суб’єкта. 
Сучасність демонструє значну кількість 
різних настанов, концепцій, освітніх пара-
дигм, які вимагають його визнання. Зокре-
ма, парадигма суб’єктності виявляється не-
обхідним горизонтом для сучасного освіт-
нього дискурсу як інстанція активності. 
Зважаючи на це, тема суб’єкта знову ста-
ла популярною у філософських концепці-
ях останніх десятиліть XX ст. – перших – 
ХХI ст. З-поміж сучасних праць на перше 
місце за рівнем теоретичної розробленос-
ті і рівнем впливу слід поставити концепції 
А. Бадью, Ж. Дельоза, Ж.-Л. Нансі, А. Ту-
рена та інших. Як відомо, перегляд понят-
тя суб’єкта переважно пов’язаний із розча-
руванням в ідеалах модерну. Зміна статусу 
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і відновлення суб’єкта не відокремлені від 
загальної тенденції переорієнтації на онто-
логічні основи присутності людини у сві-
ті в контексті нового розв’язання проблем 
децентрації, індивідуалізації, практик іден-
тифікації та влади. Розвиток сфери гума-
нітарних наук переважно генерували тво-
ри К. Маркса, як і марксизм загалом та пси-
хоаналіз, синтезований зі структураліз-
мом Ж. Лакана, з марксизмом Ж. Дельоза, 
з філософською інтерпретацією Гайдеґґера 
Ж. Дерріда. Праці цих філософів надають 
нам можливість окреслити межі втілення 
ідеї суб’єкта Фуко в контексті сучасності, 
охопити методологічне розмаїття прочи-
тання текстів Фуко. Так чи інакше, твор-
чість Фуко перегукується із зазначеними 
дискурсами, він то виключає їх зі своїх роз-
думів, то вписує до власних текстів, ство-
рюючи неповторну констеляцію тем і кон-
цептів, мотивів і риторичних фігур. Тому і 
має сенс звернутися до концепції суб’єкта 
Мішеля Фуко, оскільки саме в ній, на нашу 
думку, присутні численні невиявлені інтен-
ції, які є актуальними і для сучасних філо-
софських дискусій, і для сучасних освіт-
ніх реалій. Зауважимо, що творчість Міше-
ля Фуко розглядалася переважно в контек-
сті загальної характеристики постструкту-
ралізму. Його спадщину досліджували такі 
автори, як Н. Автономова, В. Візгін, Г. Заї-
ченко, Р. Зимовець, І. Ільїн, В. Лях, Д. Мі-
хель, В. Подорога та ін. Суб’єкт освіти ана-
лізували такі вітчизняні автори, як В. Ан-
друщенко та С. Клепко. Докладно дослі-
див аспект репресивності освіти С. Проле-
єв, який, залучаючи доробок М. Фуко, роз-
глядав людину в контексті дисциплінар-
ної матриці. Він застосував феноменолого-
онтологічний підхід, який передбачає не-
обхідність введення проміжних ланок, се-
ред яких є смисловий горизонт культу-
ри, що в онтологічному плані вказує на те, 
що дійсно відбувається. Смисловий гори-
зонт немовби віддалений від події, але ро-
бить її можливою взагалі. С. Пролеєв до-
вів, що в освіті «горизонт дисциплінарно-
репресивних зусиль радикально змінюєть-
ся – з екзистенційного він перетворюється 

на соціальний. З людської особи освітній 
процес виготовляє соціального персона-
жа, виконавця … певної соціальної ролі. Тут 
другорядним стає питання, що сама люди-
на робить із собою, а головним – що з нею 
робить і що з неї виготовляє освітня маши-
на» [2, 19]. Зрозуміло, що про суб’єкта осві-
ти  тут не йдеться. 

Окремим аспектам фукольдіанської сис-
теми освіти присвячені праці Г. Бейсенової, 
Н. Бурбулиса, Г. Джардина, Дж. Маршал-
ла, М. Ольссена, М. Петерса, З. Сокулер 
та ін. У цих працях застосований мікро- та 
макропідхід. Дослідниками визначено, що 
влада в освіті на мікрорівнях існує як по-
зитивна, продуктивна санкція, а на макро-
рівні освіти – як негативна, руйнівна, яка 
діє тільки через примус, цезуру й заборо-
ни. Автентичні праці М. Фуко, згадані ана-
літичні дослідження його спадщини та су-
часні освітні реалії склали проблемне поле 
цієї статті.

Зважаючи на наведене вище, можна го-
ворити про недостатність цілісного аналі-
зу і фукольдіанської розробки проблеми 
суб’єкта загалом, і, особливо, досліджен-
ня можливості існування суб’єкта освіти в 
контексті дисциплінарної влади. 

Метою цієї статті є дослідження можли-
вості існування суб’єкта освіти в контексті 
дисциплінарної влади у філософії Мішеля 
Фуко. Звернемо увагу, що ми обираємо не 
окремі твори М. Фуко, а його творчість за-
галом, тому що тільки у такий спосіб мож-
на простежити еволюцію його поглядів від 
заперечення суб’єкта до його вос кресіння. 
Більше того, в останніх працях Фуко заяв-
ляє, що основною темою його роздумів була 
не проблема влади, а проблема суб’єкта. 
Насамперед, слід докладніше визначи-
ти соціо культурні та, власне, філософські 
підстави звернення до проблеми суб’єкта 
М. Фуко, розглянути, як його автентич-
на розробка проблеми суб’єкта пов’язана з 
проблемами освіти.

Стратегія суб’єктивності визначається 
у межах теорії дискурсивної формації. Фу-
кольдіанська позиція відмінна і від концеп-
ції трансцендентального суб’єкта, і від па-
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радигми суб’єктивності як психологічного 
стану. Але навіть на початку своєї творчос-
ті Фуко не виключає суб’єкта повністю, він 
розглядає його як точку застосування тех-
нік, нормативних дисциплін або як твор-
чий елемент, що перебуває на межі пато-
логії. Індивід, за М. Фуко, не є вільним, ав-
тономним, не володіє універсальними ха-
рактеристиками, раціональним суб’єктом; 
він є простором, на якому різні дискурсив-
ні практики здійснюють працю зі створен-
ня смислів. Стратегія суб’єктивації означає 
певний простір, який утворюється під впли-
вом сил знання і влади, що діють і ззовні, і 
зсередини. Все це створює суб’єкта, зокре-
ма і у контексті освітньої парадигми.

Аналіз трансформації розуміння пробле-
ми суб’єкта у філософії М. Фуко показує, що 
прагнення до його вилучення з контексту 
своїх розумових побудов привело до дещо 
інакшого бачення суб’єкта через призму ін-
ститутів і технік, вивчення яких дає мож-
ливість говорити про «втілення суб’єкта». 
Фуко стверджує суб’єкта як точку перети-
ну різних дискурсів, які позбавляють його 
автономії і єдності. Суб’єктивне мислен-
ня Фуко заміняв побудовою «антрополо-
гії конкретної людини», яка трансформува-
лася в особливий історичний аналіз і кри-
тику усталених соціокультурних та розу-
мових умов. М. Фуко розглядав соціально-
історичне конструювання суб’єктивності 
як поле соціально-політичної боротьби. 
Суб’єкт у Мішеля Фуко є подвійним: з од-
ного боку, суб’єкт, підлеглий унаслідок 
контролю та залежності, тобто той, кого 
проблематично називати суб’єктом, з ін-
шого – суб’єкт, який прив’язаний до своєї 
ідентичності завдяки свідомості або само-
пізнанню [5, 143]. І в тому, і в іншому ви-
падках ідеться не так про суб’єкта, як про 
форму влади. Під вплив структур влади 
суб’єкти потрапляють, будучи промовця-
ми, оскільки структура мови спонукає спо-
чатку позиціонувати себе як суб’єкт, а по-
тім приписати цьому суб’єкту певну дію, 
дотримуючись і встановлених, і несвідомих 
правил артикуляції. Суб’єкт мовлення є од-
ночасно і рабом, і володарем. 

Фуко показує, що саморефлексія людини 
з’явилася з виникненням наук «вищого» рів-
ня – філософії, біології, політичної економії 
в їх систематичних і верифікованих формах. 
Людське буття стало осмислюватися через 
структури мови. Тут людина знаходить світ, 
який вже склався, вона змушена функціону-
вати за його законами. Численні структури 
соціального і навколишнього життя люди-
ни не є «прозорими», легко рефлектовани-
ми для неї. Не все проходить через її свідо-
мість. Це, на думку М. Фуко, і стало однією 
з причин «смерті» суб’єкта.

Для Фуко мова, текст, дискурс є не тіль-
ки джерелом методологічних схем, а й ме-
тафорою для визначення певного загально-
го принципу упорядкування, розчленуван-
ня і взаємовиміру продуктів культури, які в 
завершеному вигляді здаються несумірни-
ми. Фуко переносить акцент з «психології» 
на «дискурс» як мовну практику, витлума-
чуючи її в гранично десуб’єктивованій то-
нальності, тим самим заперечуючи «суве-
ренність колективної свідомості» як пояс-
нювального принципу. На думку Фуко, всі 
універсально-загальні уявлення («дух», 
«індивід», «свідомість», «розвиток»), по-
дібно до загальної ідеї, тоталізують, син-
тезують в єдності аналітичне різноманіття 
і дискретність суб’єкта. Має бути винесе-
не за дужки те, що вносить у дискурс пре-
зумпцію антропологічного суб’єкта й істо-
ричної свідомості, на що некритично нани-
зують історичні факти.

Суб’єкт або зовсім виводиться за межі 
філософського розгляду, або його розумі-
ють як щось залежне, похідне від співбут-
тєвості (тобто спільного буття) різних ав-
тономних соціально-культурних прак-
тик (наприклад, як «функція дискурсив-
них практик»). Оскільки ця методологіч-
на стратегія подолання метафізики призво-
дить до відмови від метафізичного гуманіз-
му, Альтюсер назвав її «теоретичним анти-
гуманізмом». За Фуко, спосіб існування 
різних утворень культури визначає реаль-
не буття історії, а не заздалегідь наявну єд-
ність свідомості суб’єкта, яку Кант вбачав у 
трансцендентальній апперцепції. Знання в 
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кожну конкретну історичну епоху визнача-
ються не через «суб’єкта», а завдяки тій чи 
тій «соціальній механіці», «соціальній тех-
нології». Фуко намагається показати про-
цес породження знання не як суто іннова-
ційний процес, який виходить за межі кон-
кретного соціального хронотопу, а як та-
кий, що розташовується на його кордоні. 
Інноваційне зусилля філософ інтерпретує 
як вид асоціальної дії і поведінки, як про-
рив у інший тип політики, яка формується 
на мікрорівні соціального цілого, але своїм 
лезом спрямована проти нього самого, що 
не видно з позиції традиційного політично-
го спостерігача [8, 209].

В «Археології знання» основне наванта-
ження проблематики покладається на по-
няття влади, що надає критичного забарв-
лення Модерну і за археологічними пошу-
ками, і за генеалогічним зняттям покривів. 
Поняття влади традиційно пов’язується з 
державою, суспільством, конкретними со-
ціальними відносинами. Проте аналіз цих 
глобальних форм не дає змоги зрозуміти 
механізми, технології здійснення влади. 
Незважаючи на відмінності підходів, бага-
то науковців погоджуються з тим, що від-
носини влади передбачають підпорядку-
вання, примус. Щодо вищої освіти можна 
сказати, що в ній присутні різні типи вла-
ди – безпосереднього особистісного підпо-
рядкування: залежності студента від викла-
дача, викладача – від завідувача кафедрою, 
завідувача кафедри від ректора тощо, а та-
кож опосередкованої залежності через сис-
тему оцінювання. Типовим прикладом вия-
ву першого є прагнення насамперед до на-
лагодження відповідних особистих стосун-
ків, навіть через приватні послуги, коруп-
ційні дії тощо. Виявом другого типу залеж-
ності є прагнення до відповідної оцінки та 
отримання відповідної кількості балів, не-
зважаючи ні на що. Але таке розуміння вла-
ди обмежене, оскільки не враховує її пози-
тивності. Тут, на нашу думку, має бути за-
стосований рівень мікрофізики влади, де 
йдеться про способи захоплення суб’єктів, 
зокрема і суб’єктів вищої освіти, відноси-
нами влади. Фуко розробляє мікрофізику 

влади, яка передбачає позитивність вироб-
лення істини завдяки когнітивно-владній 
матриці, що визначає процедури вилучен-
ня, накопичення і розподілу знання; нело-
калізованість влади, її існування не так че-
рез державу, як через сингулярні локуси, 
кожен із яких підтримує наявну стратегію 
влади; неможливість описання влади у тер-
мінах привласнення, тобто того, що не вла-
да, а суб'єкт стає таким, відповідно до влад-
ної стратегії, отримуючи від неї свою пози-
цію, стратегії дії тощо. У такому разі всі за-
лучені до системи вищої освіти опиняють-
ся у специфічному «силовому полі», про-
низаному лініями напруги, де існують син-
гулярні точки, здатні впливати і відчува-
ти вплив. За Фуко, влада існує як мережа, 
переплетення активних, напружених, різ-
номанітних сил. Влада є взаємодією сил; 
у сили немає іншого об’єкта, окрім іншої 
сили, тобто здійснення влади є дією, що 
спрямована на іншу дію. Необхідно з само-
го початку відмовитися від опису владних 
відносин у термінах насильства. Владне за-
хоплення тіл, їх підпорядкування, зазви-
чай, вдовольняється методами, технологія-
ми, що не передбачають явного насильства. 
Влада не обов’язково є чимось суто репре-
сивним; вона виробляє ефекти, які стиму-
люють або обмежують. Окрім того, у роз-
порядженні влади перебуває дискурс, у 
межах якого обґрунтовується саме гідність, 
цінність, велич людської природи тощо. 
Повернення до теорії влади є спробою по-
долати проблеми, які ставить перед собою 
Фуко після того, як у «Порядку речей» він 
намагався викрити гуманітарні науки ви-
нятково дискурсивно-аналітичними засо-
бами. У генеалогії Фуко влада від самого 
початку є синонімом суто структураліст-
ської діяльності. Але ця влада має одночас-
но бути і владою трансцендентального по-
родження, і емпіричного самостверджен-
ня. Ідея форми влади втілюється у стратегії 
суб’єктивації, яка поєднує і форми суспіль-
ної влади, і практики влади над самим со-
бою. Проблема суб’єктивації є для нас на-
ріжною, з огляду на прагнення з’ясувати 
дисциплінарну освітню стратегію [4, 56]. 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 2 201344

За М. Фуко, існує і зовнішня, і внутріш-
ня суб’єктивація. Зовнішня суб’єктивація є 
тотальною. Тривалий час автентичність ін-
дивіда встановлювалася через засвідчення 
іншими і через маніфестацію його зв’язку 
з іншими; потім автентичність стала вста-
новлюватися через дискурс, який індивід 
був здатний або зобов’язаний виголошува-
ти про самого себе, визнання істини впису-
валося в саме серце процедур індивідуалі-
зації, здійснюваних владою [7, 157]. Важ-
ливість визнання процедури індивідуаліза-
ції полягає не тільки в тому, що воно іден-
тифікує індивіда, а й у тому, що визнання 
є вчинком відповідального суб’єкта – про-
мовця, яке має перевагу перед іншою про-
цедурою ідентифікації, тому що робиться 
особисто і публічно [8, 58–59]. Ефектив-
ними техніками зовнішньої суб’єктивації 
виступають дисциплінарні техніки. Дис-
ципліна – «метод, який уможливлює по-
дальший контроль за діями тіла, забезпе-
чує постійне підпорядкування його сил і 
нав’язує їм відносини послуху-корисності» 
[8, 23]. Дисципліна, з одного боку, організо-
вує масу тіл, впорядковуючи її, але, з іншо-
го, індивідуалізує тіло в напрямі порядку, 
даного владою. І у цьому сенсі, «доходячи 
до кожного», суб’єктивує його відповідно 
до своєї мети й індивідуальних здібностей 
тіла. Західна цивілізація – це «дисциплі-
нарне суспільство», в якому всіх діагнос-
тують і за всіма наглядають, при цьому дії 
влади невидимі, але неймовірно ефектив-
ні. Примус і покарання – це основні мето-
ди дії вищеназваної «дисциплінарної сис-
теми» [1, 216].

Університет виступає одним із інстру-
ментів підтримки наявних суспільно-
політичних та соціально-економічних від-
носин. У західному суспільстві освіта як 
соціальний інститут є системою обмежен-
ня свободи особистості. Система освіти за-
галом є одним із найважливіших інстру-
ментів функціонування державної вла-
ди в західній цивілізації. Мета освіти в ін-
дустріальну епоху полягала в посиленні 
соціально-економічної корисності та полі-
тичної керованості індивіда. Зважаючи на 

цю обставину, влада розглядала інститут 
освіти як засіб підтримки соціального по-
рядку, забезпечення стабільності і політич-
ної лояльності населення. Відтоді універ-
ситет, поряд зі школою, в’язницею, лікар-
нею, мануфактурою і казармою, став най-
важливішим дисциплінарним механізмом. 
Переміщення людей в дисциплінарні ін-
ститути і нав’язування їм певних режимів 
стало одним зі способів, якими влада здій-
снює контроль. Влада має приховані засоби 
управління людьми, причому освіта є од-
ним із найефективніших. Університет має 
той самий сенс, як і лікувальний заклад, 
студенти якого мають усвідомити свій стан 
як патологічний. Саме в просторі освіче-
ної держави і його інститутах розгортаєть-
ся безпрецедентна практика спостережен-
ня і нагляду, огляду і обстеження в госпі-
талях, в школі і ліцеї, у військових устано-
вах. У сфері відносин між викладачами та 
студентами, вчителями та учнями, батька-
ми і дітьми превалюють замкнені простори 
(інтернати, школи, коледжі), в яких пану-
ють закони «дисциплінарної монотоннос-
ті», підпорядкування, страху. 

М. Фуко зауважує, що «завдяки методам 
нагляду, «фізика» влади – панування над 
тілом – здійснюється за законами оптики 
та механіки, за правилами гри просторів, 
ліній, екранів, пучків, і переважно не вда-
ється до надмірності сили чи насильства» 
[8, 211]. Що майстерніше ця влада органі-
зована як «фізична», то менш «тілесною» 
вона здається. У вищій школі циркулює 
знання, розвиваються соціальні відносини 
і здійснюється влада. Аудиторно-лекційна 
система безпосередньо включена до мікро-
фізики влади. Аудиторно-лекційна систе-
ма є однією з атомних частинок складної 
мікрофізики влади. «Дослідження мікро-
фізики влади передбачає, що здійснюва-
на влада розуміється не як надбання, а як 
стратегія, що вплив панування припису-
ється не «привласненню», а механізмам, 
маневрам, тактикам, технікам, діям. Що 
потрібно бачити у ній мережу незмінно на-
пружених, активних відносин, а не приві-
лею, якою можна володіти» [8, 213]. Влада 
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створює непривласнене жодним індивідом 
поле стратегій і тактик. Таке силове поле і 
формується завдяки аудиторно-лекційної 
системі, яка виступає дисциплінарним ін-
струментом, що забезпечує контроль за ті-
лом, монотонність і виробництво нерівно-
сті. Ці принципи породжують ту конфігу-
рацію розстановки, яка наявна в аудиторі-
ях університетів, де мережа парт забезпе-
чує мінімальний рівень рухливості, ієрар-
хію розсаджування (авангард або «камчат-
ку»), можливість бачити переважно лекто-
ра, відповідне привчання тіла до положен-
ня сидячи, підняття руки, досі наявні в дея-
ких університетах практики вставання сту-
дентів, коли з’являється викладач тощо.

Оптика також є елементом мікрофізи-
ки влади й механізмом взаємодії суб’єктів. 
Фуко називає режим, наявний, зокрема, і в 
університетах, взаємним ієрархічним на-
глядом, де у постійному порівнянні всіх 
виробляється бачення викладача і, відпо-
відно, підданих – студентів. Погляд іншо-
го має дисциплінарний ефект. В аудиторії 
працює множинна, автоматична й анонім-
на влада оптики, видимості. 

Фуко зупиняється не тільки на питан-
ні дисциплінарного управління просто-
ром (практика «відгородження», «розго-
родження»), а й на необмеженому дисци-
плінарному контролі суб’єкта нагляду. Час 
подрібнюється на дедалі менші інтервали, 
протягом яких потрібно виконати певну 
роботу. Прикладом дисциплінування часу 
є іспит і похідні від нього види: контрольні 
роботи, тести, модулі. В аналізі Фуко екза-
мен є зразком сцієнтифікації навчання і по-
казником процесів «наглядової ієрархії та 
санкції унормовування». Навчальний про-
цес об’єктивує студента, який зобов’язаний 
продемонструвати потрібні знання. Викла-
дачі, які мають владні повноваження, отри-
мують реальну можливість відсіювання 
неуспішних і необізнаних студентів, ран-
жування студентів за рівнем їхнього роз-
витку. Навчання як провідний компонент 
освіти стає машиною придушення і симво-
лом влади. Індивід в університеті, лікарні, 
притулку, казармі, школі не є вільним, він є 

об’єктом відносин влади. Якщо раніше вва-
жалося, що входження дитини в доросле 
життя відбувається довільно, то тепер, від-
повідно до нової концепції дитинства, в сус-
пільстві утвердилося усвідомлення необ-
хідності відгородження дитини від різних 
небезпек – хвороб, невігластва й амораль-
ності. Наслідком цього став той факт, що 
школу почали розглядати як установу, що 
має захищати дітей від негативного впли-
ву дорослого життя. Тим самим сім’я була 
віддалена від участі в шкільній освіті дітей. 
Відбувалася широкомасштабна реорганіза-
ція відносин між батьками, священиками, 
поліцією, педагогами та лікарями. По суті, 
школа стала аналогом казарми. Учнів від-
окремлювали від їхнього соціального ото-
чення і розміщували в закритих просторах 
шкіл. Тим самим, згідно з М. Фуко, учнів 
позбавляли територіальності і виключали 
з життя суспільства. Зростання шкіл, на-
вчальних закладів різних типів і кількос-
ті самих учнів у сучасну епоху також зу-
мовлене потребами посилення нагляду за 
суб’єктами освіти. Значне зростання кіль-
кості вищих навчальних закладів в Украї-
ні протягом останніх десятиліть поясню-
ється, зокрема, і прагненням відгороджен-
ня і, відповідно, посиленням нагляду за су-
часною молоддю. Альтернативою історич-
но сформованої освітньої системи західної 
цивілізації для М. Фуко є освіта, заснова-
на на принципах особистісної свободи, пев-
ний прообраз грецької «освіти – пайдеї». 

Сучасна освіта є соціальним інститу-
том, має динамічний процесуальний ха-
рактер і за своєю природою наділена ак-
тивністю. Своєю чергою, влада є фунда-
ментальною рисою людського буття, що іс-
нує не тільки у політичній сфері, а й на рів-
ні процесу освіти, їй притаманні певні по-
зитивні ефекти, що виявляються у консти-
туюванні нею нових практик. Включаю-
чи у сферу освітніх знань та практик нові 
форми досвіду, влада створює універсаль-
ні, інтегрувальні аспекти освітніх знань та 
корелятивних практик смислового гори-
зонту – символічного універсуму, що ви-
ступає щодо інституалізованої влади як її 
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легітимація. В Україні сучасна освіта і зо-
крема вища продовжує розвиватися у ме-
жах дисциплінарних матриць, притаман-
них індустріальному суспільству. Сучасна 
вітчизняна освіта реалізує санкцію унор-
мування, що передбачає покарання не тіль-
ки за порушення законів, а й за відхилен-
ня від норм або за невідповідність певному 
рівню: студент вважається винним щоразу, 
коли виявляється нездатним виконати за-
вдання викладача. За це він отримує відпо-
відне покарання, яке має усунути відхилен-
ня від продиктованої норми. Покарання є 
лише однією стороною системи контролю, 
що містить також і заохочення, починаючи 
від відповідних оцінок, балів, і закінчую-
чи набуттям студентом відповідного стату-
су в освітній ієрархії. Дисциплінарна сис-
тема безперервно ранжує суб’єктів освіти. 
Саме в іспиті – найпоширенішому явищі, 
яке пронизує сучасну освіту, яскраво про-
демонстроване поєднання відносин влади і 
відносин знання.

На нашу думку, проблеми сучасної осві-
ти містяться у наслідуванні ідеалів, які були 
проголошені у Новий час. Вихід вбачаєть-
ся у переорієнтації на рекомендації Фуко, 
який вважав, що найкращою основою для 
дій є соціально та історично обумовлений 
контекст, а не фіктивні універсалії, якими 
б нормальними вони не здавалися. Тобто, 
наша соціальність і історія  – єдина осно-
ва, яку ми маємо, єдиний твердий ґрунт під 
ногами. Сучасна освіта загалом несумісна 
з новими засобами здійснення влади, за-
собами, які застосовуються на всіх рівнях і 
у формах, що виходять за межі держави та 
її апарату. Сучасна система освіти не може 
забезпечити рівність, свободу, навіть якщо 
створена з цією метою. І навряд чи свобо-
да може перемогти за умови нав’язування 
людям абстрактних теоретичних норм чи 
«правильного» мислення. Навпаки, історія 
показала жахливі приклади того, як саме ті 
норми, які повернули свободу в теоретич-
ні формули і розглядали практику як со-
ціальну інженерію, тобто як епістемно ви-
ведене уміння, виявилися найбільш репре-
сивними. Фуко прагне зосередити більше 

уваги на конкретній боротьбі навколо зако-
нів певного суспільства: як ці закони інтер-
претуються, як вони реалізуються в кон-
кретних інститутах, зокрема й освітніх, і, як 
можна змінити ці інтерпретації і практич-
ну їх реалізацію. Фуко критикує інститут 
освіти, який здається нейтральним і неза-
лежним, щоб у процесі боротьби відбувало-
ся формування суб’єктів освіти через вну-
трішню суб’єктивацію.

Поряд із процесами, які формують ін-
дивіда як об’єкт докладання різноманіт-
них технік влади, Фуко досліджує і вну-
трішні чинники, що дають індивіду можли-
вість визначитися щодо зовнішнього світу, 
тобто стати суб’єктом своїх власних дій, ба-
жань, цілей і т. ін. У цих процесах суб’єкт 
виступає активним началом, тоді як у про-
цесах зовнішньої суб’єктивації він являє 
собою лише точку перетину різноманітних 
практик влади. Термін «суб’єктивація» дає 
можливість Фуко визначити процес ста-
новлення суб’єкта як вільного і відпові-
дального індивіда, у вигляді складного ме-
ханізму, що реалізується в просторі взаємо-
дії з Іншим. Фуко показує, що становлення 
суб’єктивності є процесом не рефлексивно-
пізнавальним, а в основі своїй практичним, 
детермінованим не так силою власного ро-
зуму індивіда, як тією соціальною практи-
кою, до якої він включений. Більше того, 
становлення індивіда як суб’єкта є різно-
бічним і багатоплановим процесом, у ре-
зультаті якого з’являється не єдиний са-
мототожний суб’єкт, а суб’єкт множинний, 
внутрішньо розчленований завдяки тим 
практикам і технікам, які визначали його, 
або завдяки яким він визначався сам. Під 
цим кутом зору суб’єктивність можна роз-
глядати як точку докладання практик і тех-
нік влади. Але людина все ж не детерміно-
вана ними цілковито. М. Фуко зазначає, що 
там, де з’являється влада, виникають і стра-
тегії опору; там, де ще залишається люди-
на, присутня і надія, що мотивує дію. Усві-
домлюючи себе втягненою у складний ме-
ханізм суб’єктивації, «людина може споді-
ватися лише на процес звільнення, але ця 
надія обумовлює спрямованість усіх його 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 22013 47

подальших дій: або на деконструкцію зо-
внішніх політико-когнітивних структур 
(революцію, критику), або на відшукуван-

ня адекватної форми ставлення до самого 
себе (філософію)» [8, 26].
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реФормА вищої освІти: теорІЯ тА ПрАктикА

обудова нового суспільства 
знань із підвищеними ви-
могами до інтелектуального 
рівня працівників значно ак-
тивізувала на європейських 
теренах не тільки формаль-

ну освіту дітей і молоді, а й дорослого на-
селення у форматі навчання упродовж 
життя – lll (lifelong learning). Засади 
lll досліджували С. Брукфілд і М. Но-
улз (США), П. Джарвіс (Велика Брита-
нія), Х. Гротхофф і Ф. Пеггелер (Німеччи-
на), Л. Турос (Польща), П. Фюрте (Швей-
царія), С. Змєйов та С. Вершловський (Ро-
сія), Н. Ничкало та Л. Вовк (Україна), інші 
вчені. Але змінність суспільств та освітньої 
сфери стимулює нас до подальшого дослі-
дження ідей і практики безперервної осві-
ти, зокрема у запропонованій статті.

Спершу – про сам концептуальний тер-
мін. Сучасне розуміння «освіти упродовж 
усього життя» полягає у тому, що це «не 
просто навчання, яке виходить за межі 
шкільної освіти. Така освіта містить будь-
яке навчання протягом усього життя: з ран-
нього дитинства і до глибокої старості – і 
в різних умовах: формально (у навчальних 
закладах), неформально (на робочому міс-
ці) та інформально (в соціальному житті)» 
[7, 13]. Більш виважений варіант наводить 
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Л. Корчагіна, визначаючи цей освітній про-
цес як складник життєдіяльності особис-
тості від дошкільного до післяпенсійного 
віку, спрямований на задоволення потреб у 
самовдосконаленні та самовираженні в усіх 
сферах життя через набуття певних ком-
петентностей. lll є відповіддю на необ-
хідність самоствердження в суспільстві та 
пов’язана з перспективами більшої конку-
рентоспроможності [3, 21].

За цілями, які ставляться й реалізують-
ся в системі освіти впродовж усього жит-
тя, її умовно можна поділити на три склад-
ники [2]:

lll-1 – додаткова професійна освіта, 
що сприяє формуванню професійної осно-
ви кадрового потенціалу сучасної високо-
технологічної економіки. Споживачами по-
слуг lll-1 є соціально адаптована частина 
населення, яка раніше отримала освіту по-
слідовно на всіх її рівнях, а у зрілому віці 
бере участь у різних формальних і нефор-
мальних структурах (включно з відкритою 
освітою у різних її формах і дистанційним 
навчанням [2]);

lll-2 забезпечує різноманітним групам 
населення можливість адаптуватися до мін-
ливих умов життя, передбачаючи підготов-
ку, спрямовану на адаптацію та реабіліта-
цію соціальних і професійних груп, нездат-
них самостійно пристосуватися до швид-
козмінного соціального середовища. Окрім 
того, до цієї підсистеми залучаються грома-
дяни, що з різних причин не мають доступу 
до формальної системи професійної освіти, 
що створює для них загрозу десоціалізації;

lll-3 забезпечує задоволення різнома-
нітних індивідуальних освітніх потреб гро-
мадян, наприклад мовну підготовку, набут-
тя психологічних, культурологічних та ін-
ших знань, комунікативних навичок, спеці-
альних умінь тощо.

Освіта упродовж життя покликана під-
вищувати загальний рівень знань і розши-
рювати можливості участі громадян у куль-
турній, соціальній і політичній діяльності 
країни. Вона має сприяти подальшій демо-
кратизації суспільства та посиленню пози-
ції людини в професійній діяльності.

За цих умов необхідний новий погляд на 
роль і значення неперервної освіти, що від-
повідає сучасним освітнім потребам. Не-
формальна освіта, хоча й може планувати-
ся «зверху», але реально виникає і здійс-
нюється тільки як відповідь на конкретний 
освітній запит «знизу». При цьому актив-
ність учнів підтримується «зсередини», за-
вдяки реалізації їхніх актуальних інтересів 
і потреб.

Поняття неформальної освіти дорос-
лих частково збігається з такими поняття-
ми, як «додаткова» і «продовжена» освіта. 
Проте саме неформальна освіта, як жодна 
інша, безпосередньо відображає і задоволь-
няє особистісні потреби й запити індивіду-
ума, мобілізуючи тим самим його природ-
ну здатність до самовдосконалення, до ду-
ховного внутрішнього зростання. Тож ство-
рення системи неформальної освіти може 
забезпечити умови для самореалізації кож-
ної особистості, морального вдосконалення 
через надання широких можливостей у ви-
борі напряму й форм освітньої діяльності у 
професійній сфері, а також у різних сферах 
дозвілля.

Освіта впродовж усього життя має гли-
боке коріння, а її витоки можна знайти ще 
у перших філософів – Конфуція, Сократа, 
Аристотеля, Солона, Платона, Сенеки. На 
теренах Європи традиції lll пов'язані з 
відкриттям шкіл при кафедральних собо-
рах і монастирях під патронатом католиць-
кої церкви. Навчання набуло рис загально-
сті у часи торгівельного розквіту Нідерлан-
дів, коли було досягнуто порівняно висо-
кого рівня грамотності значної частини ак-
тивного населення.

У літературі переважає думка, що фор-
ми навчання дорослих, спільні для захід-
ного суспільства, виникли в Англії, на-
були розвитку в англійській культурі у 
ХVIII ст. і згодом поширилися в західно-
му суспільстві.

Раннє систематичне навчання дорослих 
в Англії було зосереджене на грамотності. 
Вважалося, що бідні були гріховними через 
їхню неграмотність і що навчившись чита-
ти Біблію, вони могли б врятувати себе від 
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гріха. В Уельсі з 1740 до 1770 р. працювала 
мандрівна валлійська школа добродійнос-
ті Гріффіт Джонс, метою якої було навчи-
ти дорослих читати Біблію. Роберт Рейкс 
організував недільні школи в 1780 році для 
світських цілей і морального виховання, 
Роберт Оуен запровадив модель освіти до-
рослих у селах [9].

У Сполучених Штатах Америки концеп-
ція грамотності дорослого населення була 
утилітарною, а не моралістичною. Вечірні 
школи стали респектабельними установа-
ми для середнього класу, не пов'язаними в 
суспільній свідомості винятково з бідними 
і неосвіченими.

У результаті зміни потреб ХІХ ст. різ-
ні форми освіти дорослих виникали в різ-
них культурних умовах. Освіта для дорос-
лих найактивніше розвивається у країнах 
Скандинавії, Англії і США [9].

У скандинавських країнах розвиток осві-
ти дорослих нерозривно пов'язаний з ім'ям 
данського історика, поета, просвітителя та 
суспільного діяча Ніколая Фредеріка Се-
верина Ґрундтвіга (1783–1872) та винай-
деною ним унікальною освітньою інститу-
цією – народною вищою школою (folk high 
school).

Глибинні сучасні дослідження про Ґрун-
дтвіга належать данським ученим Йорге-
ну Хинсбю, Карлу Аегідіусу, Хансу Хауге, 
Ове Корсгаарду та ін., російським ученим 
Л. Шкоркіній, Л. Тимаковій та іншим.

Перші народні школи в Данії виникли 
1844 року, у Швеції – 1868 року, у Норве-
гії – 1864 року, у Фінляндії – 1889 року. 
Через деякий час такі школи були відкри-
ті на Аландських та Фарерських островах, 
а в другій половині XX ст. народні школи 
з'явилися також у Гренландії та Ісландії.

Унікальна модель і сучасний стан осві-
ти дорослих у скандинавських країнах по-
требує детального вивчення з метою вико-
ристання цього досвіду в Україні (особливо 
для розвитку інформальної освіти). Скан-
динавська модель освіти дорослих суттє-
во впливає на демократизацію суспільства, 
посилює його відкритість, сприяє розвитку 
громадянських ініціатив. Вона вирізняєть-

ся кількома особливостями: 1) постійний 
розвиток шкіл для дорослих за підтримки 
урядових структур; 2) відкритість для кож-
ного, хто прагне змінити вид діяльності, на-
вчитися чогось нового, вдосконалити про-
фесійні знання, знайти своє місце в житті; 
3) незалежність і добровільність; 4) ство-
рення Навчальних Асоціацій (підтриму-
ються урядом [6]) з метою поширення ідеї 
постійного набуття знань.

Структурно доволі виразні три види 
освіти дорослих: традиційна, позашкільна і 
навчання дорослих для потреб ринку пра-
ці. Традиційна освіта – це, передусім, на-
родні університети та вечірні школи само-
навчання. Народні університети здійсню-
ють навчання за допомогою різних органі-
зацій та об'єднань. Ці осередки реалізову-
ють програми «доповнення» освіти. Вечір-
ні школи самонавчання – це неформальні 
групи дорослих (5–20 осіб), які зустріча-
ються принаймні 12 разів на місяць. Дорос-
лі люди мають шанс розширення власної 
освіти. Позашкільна освіта дорослих охо-
плює різні форми культурно-освітньої пра-
ці. Дорослі вчаться проводити вільний час 
із користю для себе і суспільства.

Народні вищі школи (НВШ) (народні 
університети) – загальнодоступні закла-
ди додаткової освіти дорослих. Вони є уні-
кальним феноменом в освітньому полі За-
хідної Європи. Діяльність народних вищих 
шкіл безпосередньо пов’язана з нашим до-
слідженням данського досвіду навчання до-
рослих, оскільки задум та філософська кон-
цепція НВШ належать Н. Ф. С. Ґрундтвігу 
[10]. Основу його філософської концепції 
складають оригінальні погляди на людську 
природу, походження народів та їхній вне-
сок у розвиток людства, рефлексивне став-
лення до історії, критичне ставлення до пе-
дагогічних підходів і змісту освіти, що домі-
нували у той період, а також обґрунтуван-
ня особливої ролі спільного життя й діяль-
ності учнів та викладачів під час навчання 
у ВНШ. На основі цієї концепції Ґрундтвіг 
запропонував низку принципів, які стали 
основою педагогічної практики НВШ у ба-
гатьох країнах світу [1]. Згідно з ґрундтвіг-
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ськими принципами, навчання у вищій на-
родній школі має супроводжуватися:

• дискусіями та обговоренням історич-
них прикладів, що сприяють підвищенню 
самооцінки й самоповаги, із наголошенням 
ролі і значення селянства в історії;

• вивченням міфології, яка подає зрозу-
мілі образи добра і зла та відбиває умови 
життя людини. Таке вивчення має заміни-
ти боротьбу «високого» і «низького» у со-
ціальних спільнотах;

• спільним співом і декламацією пое-
тичних творів про народ, природу і люд-
ське життя, які пробуджують захоплення 
поезією і багатством життя;

• зміцненням почуття приналежності до 
спільноти;

• різними фізичними вправами, які фор-
мують тіло;

• лекціями і практичними вправами з 
різних тем сільського господарства, еконо-
міки, тваринництва, бухгалтерії тощо;

• спільними ранковими молитвами, обі-
дами і вечерями, вечірніми зустрічами і до-
вгими розмовами на різноманітні теми.

Ґрундтвіг спроектував не тільки саму 
школу як новий тип навчального закладу, а 
й обґрунтував її місце в загальнонаціональ-
ній системі освіти, що базувалася на тріаді: 
наукова, релігійна та громадянська освіта.

Успішність нового закладу в сканди-
навських країнах викликала зацікавле-
ність у Німеччині наприкінці XIX ст., 
коли відбувалася широка індустріаліза-
ція країни, а з нею і популяризація на-
родної освіти (Volksbildung). У 1871 p. 
було засновано спілку поширення народ-
ної освіти (Gesellschaft zur Verbreitung von 
Volksbildung), яка розвинулася за декілька 
років у представницьку організацію усіх за-
кладів народної освіти Німеччини [1].

Пізніше, 1909 p., було створено архів на-
родної освіти (Volksbildungsarchiv), що ви-
конував функцію центрального органу но-
вого освітнього напряму. На його осно-
ві відбулося заснування німецького цен-
трального відомства народних бібліотек 
(Deutsche Zentralstelle fur volkstiimliche 
Buchereiwesen). Такий інституційний роз-

виток німецької народної освіти потребу-
вав наступного кроку, а саме – створення 
навчального закладу народної освіти. Ні-
мецька наукова спільнота переглянула на-
явні форми навчальної діяльності для до-
рослого населення, взявши за зразок скан-
динавську інституцію – данські НВШ.

Уточнимо: ці НВШ виникли завдяки 
впливу не тільки Ґрундтвіга, а й осіб, які 
належали до простого народу. Зазвичай 
цей вплив не суперечив поглядам Ґрундтві-
га. Він хотів пробудити свободу та відпові-
дальність простих людей у кризовий мо-
мент для Вітчизни, яка зазнала поразки у 
війні з Німеччиною, втратила Норвегію та 
інші території [8]. Протягом 1815–1821 рр. 
Ґрундтвіг розробив проект нового навчаль-
ного закладу для дорослих та молоді, що 
був покликаний сприяти розвиткові віль-
ної особистості, «пробудженню» народу та 
становленню демократії в Данії. Інтенсив-
не вивчення стародавньої нордичної літе-
ратури та історії дало йому змогу побачити 
глибину та велич народної культури, чого 
так не вистачало його співвітчизникам у 
період економічного, політичного та націо-
нального занепаду [5].

Отже, метою просвітницької діяльнос-
ті для Ґрундтвіга стає духовне оновлення 
народу засобами вивчення та осмислен-
ня данської історії, епосу, мови. Виховання 
громадянської самосвідомості та підготов-
ка до участі у політичному житті базується 
на емоційній силі, прихованій у національ-
ній історії та свідомості. Важливо зазначи-
ти, що успіх НВШ став результатом участі 
простого народу (серед найвідоміших пред-
ставників кінця ХІХ ст. – К. Кольд). Це 
означає, що у певному сенсі саме данське 
населення створило і підтримало НВШ.

Рух НВШ вплинув не тільки на духов-
не життя данського народу, не тільки на 
демократичне життя, а також і на соціаль-
ні та економічні процеси. Завдяки згур-
туванню і новим знанням сільське насе-
лення стало заможнішим у другій поло-
вині ХІХ ст., здобуло політичні впливи, а 
НВШ разом із кооперативним рухом ві-
діграли важливу роль у змаганнях за со-
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ціальне благополуччя й активну грома-
дянську позицію.

Народи та території, де використовуєть-
ся модель НВШ, мають певні подібні умо-
ви: їхні національні культури пригнічува-
лися чи пригнічуються, це бідні території 
без економічного розвитку. У такій ситуації 
ідея НВШ може допомогти і підтримувати 
відродження нації – ця ситуація недалека 
від тієї, яку пережила Данія в кінці ХІХ ст.

Отже, НВШ в Данії створили платформу 
для принципу рівності у навчанні, що збе-
рігається і в наш час. Нині «Вища народна 
школа» означає середню школу, що є від-
критою для всіх, кому більше вісімнадцяти 
років. Незважаючи на статус маргінальних, 
ці школи нині майже на 85 % фінансуються 
державою, але зберігають право на власну 
освітню політику, а тому філософські рам-
ки в школах, формуються без державного 
контролю. Головна мета НВШ – допомог-
ти з’ясувати, що є головним у житті людей, 
та знайти рівновагу між особистістю і сус-
пільством. Завдання педагога – привести 
учнів до самопізнання: тільки самосвідома 
особистість може повноцінно увійти в де-
мократичне людське суспільство.

Усі народні вищі школи є автономни-
ми. Вони є спільнотами, де учні разом жи-
вуть, їдять, виконують повсякденні рутин-
ні обов'язки. Більшість шкіл пропонують 
довгі зимові курси тривалістю 4–9 місяців, 
і літні – 1–2 тижні. Середній вік учнів на 
зимових курсах – 18–23 роки, на літніх – 
більше, але загалом зимові та літні курси 
відкриті для всіх. У деяких школах є дитя-
чі садки, щоб молодим батькам було зручно 
відвідувати заняття.

Нині НВШ є дуже популярними. Що-
року в них навчається понад 2 % дорослого 
населення Данії. Більшість надає перевагу 
літнім курсам, але понад 15 тис. осіб щоріч-
но навчаються на зимових курсах (населен-
ня Данії – 5,5 млн осіб). Народні вищі шко-
ли працюють в умовах ринку, тому кіль-
кість учнів може коливатися залежно від 
ринкової кон'юнктури.

У більшості шкіл викладаються цілком 
звичні для данської освіти дисципліни: лі-

тература, історія, психологія, екологія, пе-
дагогіка, музика, драма, спорт, танці, мис-
тецтво, малюнок, кераміка, шиття, малю-
вання, кулінарія тощо. Деякі школи обрали 
для себе вужчі напрями. Приблизно 10 % 
шкіл – спортивні. Окремі школи концен-
труються на музиці й театрі. Інші – на мис-
тецтвах та ремеслах, екології, релігії. Та го-
ловне в них – не вивчення предметів, а ви-
вчення людей. Там не видають дипломів, 
не присуджуються наукові ступені. Їхнє 
основне завдання – підготувати своїх учнів 
до життя. Інакше кажучи, допомогти учням 
з’ясувати деякі основні питання навколиш-
нього життя і стати особистостями і члена-
ми суспільства. Вищі народні школи віль-
ні. Це означає, що вони можуть обрати свій 
профіль і предмети самі. При цьому їм га-
рантована підтримка закону. Здається па-
радоксом, що данський уряд має субсиду-
вати школи, яким заборонено займатися 
професійним навчанням. Фундаменталь-
ний принцип свободи і людяності харак-
терний не тільки для НВШ, а й для дан-
ської системи освіти загалом. Якщо група 
батьків хоче організувати спеціальну шко-
лу для своїх дітей тільки через те, що у них 
свій власний погляд на світ і людину в ньо-
му, вони можуть розраховувати на підтрим-
ку держави. Батьки також мають право на-
вчати своїх дітей удома самостійно. Є угода 
між народом і урядом, що ніхто не має мо-
нополії на знання єдино правильного жит-
тєвого шляху.

Отже, від середини ХХ ст. доступ до 
освіти отримує дедалі більша кількість 
соціальних груп та індивідів, що стає для 
них передумовою виживання. Це стосу-
ється інвалідів, біженців, безробітних, літ-
ніх людей, функціонально безграмотних та 
деяких інших категорій населення. Вклю-
чення їх у сучасне соціально-економічне 
життя найкраще відбувається через систе-
му професійного навчання і народних ви-
щих шкіл.

Наприкінці нагадаємо про цікаву єв-
ропейську ініціативу, яка отримала назву 
«Нове Відродження» [11]. На нашу дум-
ку, її можна вважати важливою частиною 
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великого європейського проекту, започат-
кованого 2000 року в Лісабоні і спрямова-
ного на значне прискорення технологічно-
го прогресу всього Європейського Союзу. 

Можливо, що значний внесок у гуманітар-
ний складник «Нового Відродження» здій-
снять народні вищі школи як ефективна 
частина сучасної системи lll.

9. Adult Education. International Encyclopedia of the Social Sciences. 1968; Encyclopedia. com. 8 Sep. 2011 [Web 
site]. – Access mode: http://www.encyclopedia.com.

10.Fain E. F. Grundtvig, Folk Education and Scandinavian Cultural Nationalism / E. F. Fain // Other Dreams, 
Other Schools : Folk Colleges in Social and Ethic; Movements by Rolland G. Paulston. – Pittsburgh, 1980. – P. 51; 
Grundtvig, Nikolai Frederik Severin. Schriften zur Volkserziehung und Volkheit. – Jena, 1927, 259 p.

11.Preparing Europe for a New Renaissance. A Strategic View of the European Research Area. First Report of 
the European Research Area Board [Web site]. – European Commission, 2009. – 30 p. – Access mode:  ec.europa.
eu/research/erab/pdf/erab-first-annual-report-06102009_en.pdf.
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освід розвинених країн сві-
ту свідчить, що інтегральна 
ефективність інформаційно-
го супроводу сучасної освіти 
залежить від упровадження 
новітніх інформаційних тех-

нологій педагогічного дискурсу. Вони ма-
ють три складника: технічні пристрої, про-
грамне і навчальне забезпечення. Два пер-
ші – це комп'ютер, принтер, модем, сканер, 
теле- і відеоапаратура, пристрої для пере-
творення інформації з однієї форми в іншу 
тощо. Вони застосовні тільки за наявності 
операційних програм. Третім (і найголов-
нішим) складником інформаційних тех-
нологій з позицій дидактики є навчальне 
забезпечення. Це, власне, особливий клас 
програм – навчальні програми, навчальні 
системи.

Нині існують бази і банки даних, гіпер-
текстові системи, що створені спеціаль-
но для навчальних цілей. Найпоширені-
ші серед навчальних систем: для тренуван-
ня умінь і навичок; для формування знань 
(зокрема наукових понять); програми з  
проблемного навчання; імітаційні і моде-
лювальні програми; дидактичні ігри. Гру-
пу найскладніших програм складають ін-
телектуальні (зокрема експертні) навчаль-
ні системи. Їхня особливість полягає у 
тому, що вони діагностують учня і склада-
ють історію його навчання, формують мо-
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дель конкретного учня, пропонуючи на цій 
основі індивідуальну програму навчання 
[10, 189–190].

Значення нових інформаційних техноло-
гій педагогічного дискурсу нині важко пе-
реоцінити. Адже вони значно розширюють 
доступ до інформації, роблять його швид-
шим, дають можливість нагромаджувати та 
компактно зберігати великий обсяг інфор-
мації. Частина таких технологій, як зазна-
чає О. Блага, може підтримувати навчаль-
ний процес (лекційні та практичні заняття), 
інші технології здатні ефективно підтриму-
вати розробку нових підручників і навчаль-
них посібників, уможливлюють дистанцій-
ний доступ до освітніх ресурсів, допомага-
ють формувати інформаційно-довідкову 
базу даних, вдосконалювати адміністра-
тивний документообіг (знімаючи певною 
мірою бюрократичні перепони). Інформа-
ційні технології допомагають також ефек-
тивно організовувати експериментально-
дослідницьку діяльність. Особливої значу-
щості інформаційні технології набувають 
під час самостійної роботи учнів [1].

Унікальним внеском ІКТ у навчально-
виховний процес є: 

• негайний зворотний зв'язок між ко-
ристувачем і засобами нових інформацій-
них технологій;

 • комп'ютерна візуалізація навчальної 
інформації про об'єкти або закономірнос-
ті процесів та явищ – і реальних, і «вірту-
альних»; 

• архівне зберігання доволі великих об-
сягів інформації з можливістю її переда-
вання, а також легкого доступу користува-
ча до центрального банку даних; 

• автоматизація процесів обчислюваль-
ної, інформаційно-пошукової діяльності, 
а також обробки результатів навчального 
експерименту з можливістю багатократно-
го повторення фрагмента або самого експе-
рименту; 

• автоматизація процесів інформаційно-
методичного забезпечення, організацій-
ного управління навчальною діяльністю і 
контро лю результатів засвоєння [11, 11].

Українські науковці також підкреслю-
ють можливість вищої особистісної орієн-
тації навчання [7, 5], відзначаючи зменшен-
ня швидкості старіння і зношування мате-

ріальних ресурсів, зокрема лабораторного 
обладнання. Інформаційні, цифрові техно-
логії дають можливість наочно, без ризику 
для здоров’я, продемонструвати будь-яку 
хімічну і навіть ядерну реакцію, фізичний 
експеримент, природне явище, будову тіла, 
а також дають можливість реконструюва-
ти історичні події, екранізувати літератур-
ні твори, дослідити географічний і політич-
ний простір тощо. Учні й студенти можуть 
створювати графіки й діаграми, схеми, ри-
сунки, що дає змогу унаочнити навчаль-
ний процес і перетворити того, хто навча-
ється, на активного учасника цього проце-
су [5, 330–331]. Зауважимо, що наші теоре-
тики пропонують набагато довші від наве-
дених і більш деталізовані переліки іннова-
цій і переваг упровадження ІКТ у педаго-
гічний дискурс. 

Упровадження комп'ютера у навчаль-
ний процес не лише звільняє викладача 
від рутинної роботи в організації навчаль-
ного процесу, воно дає можливість ство-
рити багатий довідковий та ілюстратив-
ний матеріал, представлений у найрізнома-
нітніших варіантах: текст, графіка, аніма-
ція, звукові та відеоелементи. Інтерактив-
ні комп'ютерні програми активізують усі 
види діяльності людини: розумову, мовну, 
фізичну, що прискорює процес засвоєння 
матеріалу. Комп'ютерні тренажери сприя-
ють формуванню практичних навичок. Ін-
терактивні тестові системи дедалі успішні-
ше аналізують якість знань [4, 15].

Серед різноманіття нових інформацій-
них технологій педагогічного дискурсу, що 
стрімко розвиваються та поширюються у 
сучасному освітньому середовищі, провід-
на роль належить групі інформаційних тех-
нологій, що базуються на використанні су-
часних телекомунікаційних мереж, пере-
дусім Інтернету. Основну вагу дослідників 
привертають майже необмежені можливос-
ті Інтернет-технологій щодо поширення 
різноманітних інформаційних ресурсів.

На наших очах під впливом Інтернету 
втрачають лідерство традиційні друковані 
та аудіовізуальні засоби поширення інфор-
мації. І це відбувається в умовах «молодос-
ті» Інтернету, наявності ще неподоланих 
недоліків: слабкої структурованості, різно-
рідності поданої інформації, а також її сум-
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нівної правдивості та якості. Отже, основ-
ною проблемою стає не так брак інформа-
ції, як успішна навігація у не орієнтованому 
на потреби студента середовищі Інтернету. 
Утім, ця проблема поступово розв’язується 
через створення пошукових систем, рубри-
каторів, порталів, спеціалізованих баз да-
них [8, 243–244].

З точки зору ефективності педагогічного 
дискурсу особливе місце серед сучасних ін-
формаційних технологій посідають інтер-
активні технології. Як зазначає Е. Склей-
нов, саме вони мають забезпечувати безпо-
середню взаємодію учнів у процесі освіт-
ньої діяльності, а також можливість здо-
буття зворотного зв'язку під час групових 
форм роботи. Найчастіше інтерактивні ін-
формаційні технології передбачають вико-
ристання інтерактивної дошки як особли-
вого засобу інформатизації, що відкриває 
перед викладачами та учнями нові можли-
вості організації зворотного зв'язку. У на-
вчальному процесі вони забезпечують но-
вий підхід побудови освітнього простору. 
Наприклад, технології навчання з викорис-
танням інтерактивних дощок дають учням 
можливість не лише бачити реалістичні 
двовимірні і тривимірні об'єкти навчальної 
дисципліни, спостерігати їхню зміну, а й ке-
рувати їхніми властивостями, безпосеред-
ньо торкаючись руками дошки. Технології 
інтерактивних дощок забезпечують реалі-
зацію на практиці розвивального навчан-
ня. З використанням інтерактивних дощок 
скорочується час, що витрачається педаго-
гом на підготовку до заняття, водночас по-
ліпшується якість навчання завдяки ново-
му способу викладу і підготовки матеріалу 
уроку [12].

Застосування інформаційно-комуніка-
тивних технологій у навчальному проце-
сі також передбачає використання мульти-
медійних технологій. За словами О. Благої, 
мультимедіа є винятково корисною і плід-
ною освітньою технологією завдяки влас-
тивим їй якостям інтерактивності, гнучкос-
ті та інтеграції різних видів наочної, мнемо-
нічної навчальної інформації, а також за-
вдяки можливості враховувати індивіду-
альні особливості учнів та суттєво сприя-
ти підвищенню їхньої мотивації і якості на-
вчання [1].

Технології мультимедіа не лише пере-
творили комп’ютер на повноцінного спів-
бесідника, а й дали учням змогу не виходя-
чи з навчальної аудиторії стати свідками іс-
торичних подій минулого і сьогодення, від-
відати найвизначніші музеї і культурні цен-
три світу, цікаві в географічному плані най-
віддаленіші куточки Землі. Завдяки мож-
ливостям поєднувати тексти, образи, ані-
мацію і звук, мультимедійні засоби володі-
ють винятковою привабливою силою, мо-
білізують усі сприймальні здібності люди-
ни, використовуючи асоціативну силу ін-
формаційних засобів. Наприклад, відеоряд 
додає інформації афектного та емоційного 
відтінку, а також дидактичного характеру, 
враховуючи вплив змісту переданого по-
слання, його оперативність, цілеспрямова-
ність і наочність [3, 119].

Водночас, з огляду на нові умови, в яких 
розгортається педагогічний дискурс, стає 
необхідним підвищення інформаційної 
грамотності і культури дискурсантів.

Поняття «інформаційна грамотність» 
сформувалось ще у 1990-ті роки в результаті 
розвитку нових технологій і поступово набу-
ло консенсусного формулювання як вміння 
та навички особистості орієнтуватися в на-
явних інформаційних ресурсах і системах, 
ідентифікувати інформацію, здійснювати її 
ефективний пошук, вилучення й аналіз, під-
вищувати ці спроможності разом із модерні-
зацією ІКТ-засобів. Можна навести багато 
подібних формулювань і структурної дифе-
ренціації інформаційної грамотності з праць 
різних авторів, що відрізняються лише дру-
горядними деталями. 

Для теми статті важливіше зазначити, 
що інформаційна грамотність в інформацій-
ному суспільстві ускладнюється і зростає 
до стадії інформаційної культури. Нове у 
цьому понятті, яке, можна сказати, існувало 
в рудиментарному вигляді ще в доісторичні 
часи, полягає у появі е-складника, без якого 
стає сумнівною доцільність і ефективність 
загальної культури людини.

Г. Вишинська виокремлює два рівні ро-
зуміння основ інформаційної культури осо-
бистості. Один рівень розуміння пов’язаний 
із розкриттям змісту сукупності знань, на-
вичок, умінь, що безпосередньо відповіда-
ють діяльності людини в інформаційно-
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му середовищі за допомогою електронно-
обчислювальної техніки (інструменталь-
ний складник культури особистості). Дру-
гий рівень розуміння пов’язаний із харак-
теристикою необхідних змін складників 
культури особистості – культури світоба-
чення, культури мислення, культури спіл-
кування та співіснування з іншими людь-
ми, культури організації діяльності та ін-
ших складників, які можна означити як 
універсальні складники культури особис-
тості [2, 165–166].

А. Коломієць та Д. Коломієць підкрес-
люють, що інформаційна культура – це, на-
самперед, глибоке розуміння суті процесів 
обробки інформації. Відповідно вона пе-
редбачає наявність таких умінь: 

• обирати і формулювати цілі, здійсню-
вати постановку завдань; легко і швидко 
розв’язувати найрізноманітніші завдання 
на комп'ютері; 

• знаходити інформацію в різних джере-
лах; користуватися автоматизованими сис-
темами пошуку, зберігання та обробки ін-
формації; 

• виділяти в інформації головне і друго-
рядне; упорядковувати, систематизувати, 
структурувати дані та знання; 

• бачити інформацію цілісно, а не фраг-
ментарно; встановлювати асоціативні зв’яз-
ки між інформаційними повідомленнями; 

• інтерпретувати інформацію; переводи-
ти візуальну інформацію у вербальну зна-
кову систему і навпаки; 

• широко використовувати моделюван-
ня для вивчення різних об’єктів і явищ; 
аналізувати інформаційні моделі; 

• застосовувати різні види формалізації 
інформації; використовувати для аналізу 
процесів і явищ бази знань, системи штуч-
ного інтелекту та інші інформаційні техно-
логії; 

• розробляти ефективні алгоритми та 
реалізовувати їх на комп’ютері; 

• інтерпретувати й аналізувати одержа-
ні результати; передбачати наслідки ухва-
лених рішень [6].

Н. Гендіна трохи інакше визначає склад су-
купності знань і умінь, що характеризує осо-
бу з розвиненою інформаційною культурою:

1. Наявність певного інформаційного 
світогляду, уявлення про такі загальні по-

няття, як інформаційне суспільство, інфор-
маційні ресурси, інформаційні потоки і ма-
сиви, закономірності їх функціонування і 
організації. 

2. Уміння грамотно формулювати свої 
інформаційні потреби і запити і подавати 
їх для будь-якої інформаційно-пошукової 
системи, і традиційної, і електронної, 
комп'ютерної. 

3. Здатність здійснювати самостійний 
інформаційний пошук різних видів доку-
ментів у традиційних і нетрадиційних, пе-
редусім, комп’ютерних системах і мережах. 

4. Володіння навичками аналізу і синтезу 
інформації (наприклад складання простого 
і розгорнутого планів, конспектування, ано-
тування і реферування, підготовка оглядів, 
складання бібліографічного опису, оформ-
лення цитат і посилань до наукової роботи, 
списку використаної літератури тощо). 

5. Володіння технологією інформацій-
ного самозабезпечення: уміння використо-
вувати отримані знання, знайдену інфор-
мацію у своїй навчальній, професійній або 
іншій пізнавальній діяльності [9, 21].

Отже, інформаційний супровід педа-
гогічного дискурсу передбачає створен-
ня у процесі інформатизації освіти спе-
ціального інформаційного навчально-
го (освітнього) середовища. Центральне 
ж місце посідає впровадження сучасних 
інформаційних технологій педагогічного 
дискурсу, передусім комп’ютерних, ме-
режевих, мультимедійних та інтерактив-
них. Завдяки впровадженню та поши-
ренню означених технологій відбуваєть-
ся суттєва трансформація традиційних 
форм репрезентації предмета педагогіч-
ного дискурсу, зокрема в рамках міжо-
собистісного спілкування дискурсантів 
та через друковані матеріали, а також 
з’являються принципово нові форми, на-
приклад електронні засоби навчання та 
педагогічні програмні засоби. Окрім цьо-
го, ефективна реалізація інформаційного 
супроводу педагогічного дискурсу зале-
жить від підготовки його суб’єктів до ви-
користання всіх можливостей та ресур-
сів інформаційного навчального (освіт-
нього) середовища, що актуалізує про-
блему підвищення інформаційної гра-
мотності і культури дискурсантів.
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дним із найактуальніших 
завдань національної ви-
щої освіти є підготовка ка-
дрів, спроможних забезпе-
чити трансформацію і роз-
будову всієї сфери управлін-

ня фінансами й реалізації підприємниць-
кої діяльності. Необхідно формувати нове 
еко номічне мислення студентів-фахівців 
економічного профілю в умовах інтегра-
ції економічних відносин. Зважаючи на це, 
слід розрізняти і проміжні завдання: а) роз-
криття для кожного спеціаліста соціально-
економічних аспектів економічної підго-
товки особистості з урахуванням досвіду 
практичної роботи сучасного ВНЗ та досяг-
нень економічної науки; б) обґрунтування 
необхідності постійного вдосконалення ме-
тодики економічної освіти студентів у ре-
альних умовах навчального процесу; в) ак-
тивізація засобів підвищення ефективнос-
ті економічної підготовки фахівців через 
пожвавлення та вдосконалення їхньої на-
вчальної, громадсько-практичної діяльнос-
ті, продуктивної праці [9, 56].

Всі ці конкретизовані завдання, науково-
методичні та навчально-виховні орієнти-
ри, механізми встановлення взаємозв’язку 
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між навчальним процесом та реальним еко-
номічним життям можливо виконувати 
тільки за умови наявності висококваліфі-
кованих, компетентних, сучасних науково-
педагогічних кадрів, здатних поєднувати 
у навчально-виховному процесі змістово-
професійні компетенції з інноваційно-
гуманістичною сутністю педагогічного 
процесу.

Враховуючи те, що корисним для розвит-
ку національної економічної освіти може 
бути залучення досвіду партнерів із розви-
нених західних країн, важливим, на нашу 
думку, є залучення закордонних спеціа-
лістів до викладання певних економічних 
дисциплін, а також регулярні стажування 
українських викладачів у провідних уні-
верситетах і бізнес-школах Європи та Пів-
нічної Америки. «Одним із важливих спо-
собів поліпшення якості освіти в менедж-
менті та економіці є залучення зарубіж-
них викладачів та науковців із кращих за-
хідних ВНЗ, де існує напрацьована школа 
в цих дисциплінах, та адаптація їхніх про-
грам навчання. Окрім цього, треба поши-
рювати практику перепідготовки виклада-
чів ВНЗ у відповідних університетах зару-
біжних країн» [2, 13]. Такі заходи мають ви-
сокий рівень ефективності щодо підготов-
ки та перепідготовки науково-педагогічних 
кадрів для системи національної економіч-
ної освіти, від якості якої залежить рівень 
економічної свідомості і культури населен-
ня, світоглядно-ціннісні орієнтації та про-
фесійні компетенції підприємців, а отже і 
розвиток економіки, яка намагається пере-
йти на ринкові принципи функціонування.

Важливим аспектом проблеми підготов-
ки та перепідготовки науково-педагогічних 
кадрів для системи економічної освіти 
України є постійна орієнтація на змінне 
реально-економічне середовище, яке по-
стійно потребує високого рівня науково-
теоретичного та навчально-професійного 
реагування та підвищення педагогічної 
кваліфікованості. «Розвиток ринку праці, а 
також динаміка змін на ньому вимагає від 
освітянських закладів підготовки та пере-
підготовки фахівців із сучасними знання-

ми та вміннями, які вільно володіють тео-
ретичними основами економічних знань, 
знаються на всіх аспектах застосування в 
практичній діяльності інноваційних техно-
логій, мають навички поновлення та вдо-
сконалення знань упродовж життя» [12, 
265]. Отже, у підготовці та перепідготовці 
науково-педагогічних кадрів для системи 
економічної освіти нами підкреслено де-
кілька ключових, на нашу думку, необхід-
них засобів розвитку та принципів, одним 
із яких є важливість забезпечення виклада-
чам дисциплін економічного профілю мож-
ливості постійно підвищувати свою теоре-
тичну та практичну кваліфікованість, а та-
кож навчатися впродовж життя.

Водночас існує і необхідність вибудову-
вання розгалуженої системи навчання впро-
довж життя для спеціалістів економічно-
підприємницької галузі через надзвичай-
ну динамічність та змінність сучасного 
глобального та національного фінансово-
економічного та виробничо-інноваційного 
простору, що особливо актуалізує нині 
концептуально-теоретичний аналіз про-
блематики, пов’язаної з особливостями та 
завданнями реалізації економічної освіти 
впродовж життя. «Кадровий супровід ін-
новаційної економіки важко уявити без но-
вої наукової еліти, лідерів в освіті, без ство-
рення умов для навчання впродовж усьо-
го життя. Сьогодні в усьому світі робиться 
наголос на неперервній освіті. У більшо-
сті високотехнологічних країн світу одно-
часно навчається близько 50 % дорослого 
населення. Тому одним із головних ресур-
сів інноваційного розвитку має стати ство-
рення сучасного механізму функціонуван-
ня системи підвищення кваліфікації і за-
галом задоволення освітніх потреб люди-
ни впродовж її життя» [10, 6]. Саме підви-
щення власної професійної та особистісно-
моральнісної компетентності завдяки ви-
користанню можливостей та структур осві-
ти впродовж життя є, на наш думку, одним 
із найефективніших засобів становлення та 
осучаснення світогляду та ціннісних орієн-
тацій українських підприємців.

Надзвичайно важливим моментом у 
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цьому аспекті є постійна необхідність для 
самих підприємців підвищувати свою ква-
ліфікованість через систему освіти впро-
довж життя. «Особливо актуальним питан-
ня безперервної освіти є для суб’єктів під-
приємництва. Це зумовлено тим, що під-
приємці, які започатковують власний біз-
нес чи підтримують функціонування на-
явного, потребують постійно нових знань 
для створення інноваційних ідей, упрова-
дження сучасних технологій, використан-
ня ефективних методів дослідження рин-
ку тощо» [5, 31]. Отже, науково-педагогічні 
кадри постійно мають бути в курсі найно-
віших адміністративно-управлінських і 
технологічно-інноваційних тенденцій та 
механізмів з метою забезпечення ефектив-
ного процесу підвищення професійної ква-
ліфікації та науково-технічної поінформо-
ваності підприємців. Ця особливість реа-
лізації економічної освіти впродовж життя 
надзвичайно важлива як засіб формування 
професійно-особистісних компетенцій та 
світоглядно-ціннісних орієнтацій сучасно-
го українського підприємця.

Важливим виміром необхідності сучас-
ному підприємцю регулярно підвищувати 
свою професійну компетентність є те, що в 
сучасному світі підприємницька діяльність 
тісно пов’язана із застосуванням інформа-
ційних технологій, які постійно і динамічно 
змінюються і розвиваються. Тож існує на-
гальна необхідність для підприємця, який 
керується сучасними тенденціями бізнесу, 
постійно підвищувати свою професійну та 
інформаційну культуру й компетентність. 
«Орієнтуючись на сучасний ринок пра-
ці, освіта до пріоритетів сьогодення відно-
сить уміння оперувати такими технологі-
ями та знаннями, що задовольнять потре-
би інформаційного суспільства, підготують 
молодь до нових ролей у цьому суспіль-
стві. Саме тому важливим нині є не тільки 
вміння оперувати власними знаннями, а й 
бути готовим змінюватись та пристосову-
ватись до нових потреб ринку праці, опе-
рувати й управляти інформацією, активно 
діяти, швидко приймати рішення, навча-
тись упродовж життя. Прогресивна освіт-

ня спільнота сьогодні ставить перед собою 
нове завдання – сформувати в молодої лю-
дини та дорослого вміння вчитись» [3, 73]. 
Саме вміння навчатися і постійно опано-
вувати нові технологічно-інформаційні за-
соби та інструменти є особливою ознакою 
підприємця нової формації, який глибоко 
усвідомлює роль інформації і знання для 
успішної діяльності в умовах цивілізацій-
ної ситуації початку ХХІ століття. Це зу-
мовлює фундаментальну необхідність ре-
алізації освіти впродовж життя як засобу 
становлення світогляду сучасного україн-
ського підприємця.

Одним із ключових соціокультурних та 
професійних вимірів підприємницької дія-
льності є постійна динаміка та змінність 
форм і засобів ведення справи. У сучас-
ному світі цивілізованого бізнесу постій-
но підкреслюється, що лише здатний до ін-
новаційних нововведень та прогресивних, 
нехай навіть ризикованих, рішень підпри-
ємець має шанс на успіх. А в суспільстві 
знань успіх можливий лише на основі най-
новітніших досягнень науки й освіти. «Осо-
бливо важливу роль безперервна освіта ві-
діграє для підприємців, для людей, які ве-
дуть активний спосіб життя, для яких кон-
куренція та динаміка – це стихія, для яких 
бізнес – це не тільки можливість самореа-
лізації чи отримання прибутку, але й фак-
тор постійного вдосконалення, розвитку, 
отримання нових знань, творення новітніх 
концепцій та ідей. Немає такого бізнесу, не-
має такого виду підприємницької діяльнос-
ті, який би тільки сформувався і функціо-
нував. Кожен бізнес є рухливим, він розви-
вається, потребуючи нововведень, систе-
ми пристосувань, постійного моніторингу 
ринку, впровадження нових технологій та 
інновацій як у виробленні продукту чи на-
данні послуг, так і в організації управлін-
ня, регулювання ризиків. А в основі кож-
ного ефективно функціонуючого бізнесу є 
людина. Саме людина як суб’єкт підпри-
ємництва, її особисті соціальні характерис-
тики, мотиви, бажання самоутвердитися, 
організаторський талант, здатність до на-
вчання, безперервне прагнення удоскона-
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люватися і впроваджувати щось нове фор-
мує розвиток підприємництва, визначає 
його роль у ринковій економіці, її іннова-
ційних перетвореннях» [5, 33]. Отже, сама 
ринкова динаміка, змінність форм підпри-
ємницької активності, інноваційна при-
рода функціонування системи суспіль-
ства знань тощо надзвичайно актуалізують 
науково-теоретичну, навчально-методичну 
та організаційно-формальну проблематику 
становлення та розвитку національної сис-
теми економічної освіти впродовж життя.

Зрештою, дуже важливим моментом 
становлення та розвитку безперервної еко-
номічної освіти є проблема диверсифіка-
ції та урізноманітнення форм викладання в 
системі навчання впродовж життя, що ма-
ють забезпечити для якомога більшої кіль-
кості суб’єктів навчання можливість підви-
щити свою підприємницько-професійну та 
загальнокультурно-економічну компетент-
ність. «Для підвищення рівня соціальної 
відповідальності сучасного бізнесу необ-
хідно формувати й розвивати у підприєм-
ців і населення духовну, корпоративну, ін-
новаційну, національну, професійну та інші 
види культур шляхом тренінгів, ділових 
ігор, міні-педагогічних майстерень, надан-
ня відповідних науково-консультативних 
послуг тощо» [11, 170]. Тож перед науково-
педагогічною спільнотою економічно-
го профілю в нашій країні постає актуаль-
не завдання теоретичної розробки та прак-
тичного впровадження формально урізно-
манітненої системи економічного навчання 
впродовж життя.

І ще одним надзвичайно важливим мо-
ментом проблематики економічної освіти і 
просвітництва є виховання культури еконо-
мічних відносин («економічної культури») 
особистості. Підприємці в розвинених кра-
їнах є не просто ділками, зосередженими на 
власному бізнесі, а й активними суб’єктами 
громадського та культурного життя з висо-
ким рівнем суспільної свідомості й мораль-
ності. «Підприємців у західних країнах від-
носять до розряду основних ініціаторів ін-
тенсифікації не тільки загальноосвітнього 
та професійного, а й культурного розвитку 

населення» [13, 62]. Саме підприємницька 
активність веде до того, що людина для під-
вищення якості власного життя, потенці-
алу успішності, особистісного культурно-
го рівня прагне до особистісного самовті-
лення на основі цивілізованих принципів 
економічної, підприємницької, бізнесової 
культури й моралі.

У розвинених країнах із сучасною сис-
темою ринкових відносин підприємниць-
ка культура є невід’ємним, більше того – 
рушійним, активним складником загаль-
ного соціокультурного процесу, що ство-
рює для населення можливість формуван-
ня сучасних і прогресивних виявів еконо-
мічної культури. «Ринковий світогляд є 
складником ринкової культури суспіль-
ства, а в Україні ринкова культура є ще де-
фіцитом. Для значної частини населен-
ня характерна відсутність: 1) розуміння 
структури та механізмів ринкової економі-
ки; 2) досвіду участі у функціонуванні рин-
кових структур; 3) здатності до ефектив-
ної підприємницької діяльності. Дефіцит 
ринкової економічної культури торкаєть-
ся всіх рівнів людської свідомості: знань, 
прак тичного досвіду, навичок, умінь тощо» [8]. 
У зв’язку з цим, перед нашим суспіль-
ством постає складне комплексне завдання 
вироблення методології формування ви-
сокої економічно-підприємницької куль-
тури, що має здійснюватися на всіх рівнях 
соціалізації молоді та за всіма напрямами 
навчально-виховної, просвітницької, про-
фесійної та комерційної активності.

Виховання культури економічних від-
носин, економічної культури особистості є 
невід’ємним складником цілісного процесу 
економічної соціалізації, який актуалізує 
для молодої людини ті соціокультурні фор-
ми, які домінують у рамках певної системи 
народного господарювання. Така соціаліза-
ція в українському суспільстві ускладню-
ється його трансформаційною природою, 
що, своєю чергою, надзвичайно актуалізує 
проблему формування високого рівня осо-
бистісної економічної культури сучасного 
типу. «Становлення особистості як суб’єкта 
економічної соціалізації є процесом актив-
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ної, отже, вибіркової, узгодженої з систе-
мою власних потреб і цінностей у сфері 
економіки, інтеріоризації економічних сус-
пільних цінностей, процес активного вклю-
чення особистості у систему економічних 
відносин. Такий ракурс розгляду дає мож-
ливість розуміти особистість як суб’єкт 
економічних відносин в якості творця сис-
теми власних економіко-психологічних 
якостей» [4, 118]. Отже, система еконо-
мічної освіти й виховання має створювати 
смисло-ціннісне середовище, сприятливе з 
технологічно-інноваційної та особистісно-
гуманістичної точки зору для формуван-
ня високих стандартів сучасної ринково-
підприємницької культури молоді.

Важливим елементом виховання куль-
тури економічних відносин, економічної 
культури сучасної української молоді є ви-
роблення чітких пріоритетів морально-
етичного характеру, які б враховували у 
власній структурі й цивілізовані моральні 
принципи сучасного ведення бізнесу, і гли-
бинні народні духовно-моральнісні тради-
ції української нації. «Сприяти поліпшен-
ню морального статусу майбутніх суб’єктів 
підприємницької діяльності, підвищенню 
їхньої готовності до здійснення моральних 
вчинків можна шляхом включення до на-
вчальних планів підготовки та перепідго-
товки фахівців з економіки та підприємни-
цтва дисципліни «Етика бізнесу», головна 
мета якої полягає у підготовці студентів до 
реалізації сукупності моральних норм, пра-
вил та уявлень, які регулюють ставлення, 
поведінку і взаємні стосунки людей у про-
цесі підприємницької діяльності» [7, 126]. 
Надзвичайно важливо, на нашу думку, щоб 
формування етичного підґрунтя підпри-
ємницької діяльності формувалося в рам-
ках теоретично-навчальної та навчально-
виховної активності в рамках системи еко-
номічної освіти, а не стихійно, коли непід-
готовлена в морально-етичному плані мо-
лода людина потрапляє у вир нецивілізова-
ного посткомуністичного бізнесу.

Загалом, саме система загальної, про-
фесійної економічної освіти, система осві-
ти підприємців упродовж життя містять 

основний потенціал виховання культури 
економічних відносин сучасного цивілізо-
ваного ринкового характеру. «Вирішаль-
ну роль у формуванні економічної культу-
ри відіграє цілеспрямований процес про-
фесійної освіти, під час якого реалізується 
соціально-педагогічна функція, що перед-
бачає передання знань, умінь, навичок, ви-
роблення особистісних якостей, що склада-
ють економічну освіченість. У нових еко-
номічних умовах широке поле професій-
ного розвитку стає доступним тільки тим, 
хто увібрав у себе нові економічні ціннос-
ті» [6, 90]. Це зумовлює необхідність фор-
мування в рамках національної системи 
освіти ефективних механізмів надання на-
селенню всіх можливих видів навчальних 
та просвітницьких послуг щодо підвищен-
ня рівня економічної культури, а професій-
ним підприємцям ще й регулярних послуг 
щодо постійного підвищення кваліфікації 
особистісно-культурного та професійно-
інноваційного характеру.

Сфера освіти є доволі складною і роз-
галуженою системою діяльності, без якої 
важко собі уявити включення підприємців 
у сферу моральної культури, оскільки все 
їхнє життя так чи інакше пов’язане з проце-
сами навчання. Звичайно, в умовах розгор-
тання підприємницької діяльності особли-
ве значення має економічна освіта. Вона 
забезпечує насамперед відповідний рівень 
економічних знань підприємців, їхню до-
сконалу орієнтацію в проблемах функціо-
нування ринкової економіки, вміння ефек-
тивно використовувати матеріальні і тру-
дові ресурси тощо. Проте економічна освіта 
відкриває також перспективні можливості 
для органічного поєднання різних аспектів 
духовного становлення підприємців. Адже 
вивчення ними основних економічних за-
конів і принципів господарювання в нових 
економічних умовах відіграє важливу роль 
у формуванні їхнього світогляду, а знання 
і навички, які вони одержують при цьому, 
допомагають знаходити правильні рішення 
в складних умовах функціонування сучас-
ного підприємництва. Більше того, знан-
ня процесів розвитку підприємництва дає 
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підприємцям змогу значно зменшити не 
тільки економічний, а й моральний ризик, 
який є постійним супутником їхньої діяль-
ності. Водночас варто зауважити, що су-
часна система освіти сприяє становленню 
морально-етичних засад підприємництва, 
оскільки має на меті формування розвине-
ної особистості. Як ефективний засіб реалі-
зації загальнолюдських моральних пріори-
тетів система освіти безпосередньо впли-
ває на процес становлення моральної куль-
тури підприємництва [1, 12–13]. Отже, 
еко номічна освіта й виховання як засіб ста-
новлення світогляду сучасного українсько-
го підприємця є інтегральним феноменом, 
що поєднує в собі можливості прищеплен-
ня молоді та населенню загалом у процесі 
їхньої економічної соціалізації і знаннєво-
технологічних компетенцій ринкового ха-
рактеру, і високоморальної та високодухов-
ної наснаги до самореалізації як активного 
суб’єкта соціокультурного та громадського 
розвитку.

Загалом вища економічна освіта, а також 
освіта впродовж життя є необхідною умо-
вою підвищення рівня економічної куль-
тури українського підприємницького про-
шарку, особливо молоді, що зумовлює над-
звичайну світоглядно-філософську акту-
альність структурно-освітнього та змістово-
інноваційного розвитку в цій галузі. «Прі-
оритетами сучасної вищої та професійної 
освіти є підготовка освічених, соціально 
грамотних, конкурентоспроможних, кон-
структивних, мобільних та підприємливих 
спеціалістів, які могли б самостійно при-
ймати рішення в ситуації вибору, прогнозу-
вати можливі їх наслідки. Досягнення цьо-
го результату можливе лише на основі реа-
лізації планомірної, системної, продуктив-
ної виховної роботи, об’єднання державних 
та громадських ресурсів» [14, 20]. Справді, 
всі суб’єкти національно-суспільного ста-
новлення і розвитку зацікавлені у постій-
ному зростанні економічної культури укра-
їнського населення, адже вона є фунда-
ментом конкурентоспроможного розвитку 
країни та національної економіки. Освітня 
ж система, на нашу думку, є ключовим се-

редовищем прищеплення сучасних цивілі-
зованих світоглядно-ціннісних орієнтирів 
українським підприємцям, особливо моло-
дим та майбутнім.

Отже, розглянувши потребу національ-
ного суспільства у розвитку системи за-
гальної і професійної економічної освіти, її 
сучасний стан, кризові та суперечливі тен-
денції, а також можливості подолання їх 
внутрішньо-системними зусиллями й за 
допомогою використання досвіду розвине-
них країн, проблематику підготовки й пе-
репідготовки кадрів для системи економіч-
ної освіти, можливості формування ефек-
тивної системи економічної освіти впро-
довж життя, а також культурно-виховний 
потенціал економічної освіти, можемо зро-
бити низку взаємопов’язаних висновків.

Поперше, розглянувши загальні харак-
теристики впливу сучасної цивілізацій-
ної та соціокультурної ситуації в глобаль-
ному світі на економічну культуру і свідо-
мість людини, маємо підстави наголоси-
ти на світоглядно-ціннісній необхідності 
отримання загальної та професійної осві-
ти людині як суб’єкту ринкових відносин, 
що є однією з ключових умов для успішної 
соціалізації, особливо для молоді, яка по-
чинає свій життєвий і професійний шлях 
у трансформаційних, перехідних суспіль-
ствах, одним із яких є Україна. Економічна 
соціалізація та успіх життєво-професійної 
самореалізації безпосередньо залежить 
від рівня економічної освіти, що сформу-
вався в тій чи тій країні. Це зумовлює не-
обхідність постійного розвитку цього сег-
мента національної освітньої системи на 
основі новітніх гуманістично-інноваційних 
технологій, які даватимуть молодій люди-
ні можливість і набувати високого рівня 
особистісно-професійних компетенцій, і 
оволодівати сучасним рівнем економічно-
підприємницької культури та свідомості. 
Варто зауважити, що підприємницькі цін-
ності безпосередньо залежать і від тих ре-
алій, які складаються у вітчизняній еко-
номіці, але саме на систему економічної 
освіти покладено значну відповідальність 
щодо прищеплення українській молоді 
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цінностей і світоглядних орієнтирів сучас-
ного цивілізованого підприємництва, що є 
обов’язковою умовою для підвищення рів-
ня конкурентоспроможності нашої націо-
нальної економіки на міжнародному і гло-
бальному рівнях.

Подруге, проаналізувавши сучасний 
стан і головні суперечності економічної 
освіти в Україні, маємо підстави зробити 
висновок про те, що коріння дисфункціо-
нальних характеристик національної еко-
номічної освіти міститься і в недостатньому 
рівні науково-методичної і технологічно-
інноваційної забезпеченості навчально-
виховного процесу, і у світоглядній супереч-
ності між тими ціннісними стандартами, які 
можуть прищеплюватися майбутньому під-
приємцеві на навчально-теоретичному рів-
ні та об’єктивною соціально-економічною 
реальністю українського суспільства, яке 
перебуває у стані важкої посткомуністич-
ної трансформації. У зв’язку з цим, перед 
освітньою спільнотою економічного профі-
лю в нашій країні постає завдання не про-
сто підготовки компетентних спеціалістів 
підприємницької галузі, а й вироблення 
світоглядно-ціннісних орієнтирів молодої 
людини для майбутнього реформування ре-
альної економіки, для чого знадобляться не 
лише професійні знання та вміння, а й осо-
бистісні високі морально-вольові і творчо-
інноваційні здатності. Тільки за наявності 
таких здатностей молода людина, майбут-
ній підприємець володітиме достатнім по-
тенціалом для економічної соціалізації та 
особистісного розвитку в складних умовах 
трансформації національного суспільства 
та глобально-світового середовища.

Потретє, дослідивши перспективи та 
основні напрями розвитку національної 
системи економічної освіти, можливості 
діагностування та прогнозування ключо-
вих тенденцій її розвитку, а також потенці-
ал застосування досвіду західних країн для 
інтенсифікації навчально-виховних форм 
підготовки майбутніх підприємців, маємо 
підстави наголосити на нагальній необхід-
ності розробки національною економіко-
педагогічною спільнотою таких методик 

економічного навчання, виховання і соціа-
лізації, які б гармонійно поєднували в собі 
і прогресивний досвід інноваційного роз-
витку змістово-формального наповнення 
освіти підприємців в Європі та США, і гли-
бокі національні українські традиції гума-
ністичної, людиноцентричної педагогіки. 
Саме в поєднанні процесу набуття ключо-
вих особистісно-професійних компетент-
ностей підприємця з опануванням етич-
них принципів ведення бізнесу та із соціо-
культурними орієнтирами сучасності по-
лягає, на нашу думку, основний стратегіч-
ний пріоритет розвитку української систе-
ми економічної освіти як засобу становлен-
ня світоглядно-ціннісної сфери сучасного 
українського підприємця.

Почетверте, визначивши ключові па-
раметри та необхідні системні характерис-
тики підготовки й перепідготовки кадрів 
для системи економічної освіти, а також 
нагальну актуальність і беззаперечну пер-
спективність становлення й розвитку сис-
теми економічної освіти впродовж життя, 
маємо підкреслити, що показники динаміч-
ності, змінності, інноваційного перетворен-
ня сучасного бізнес-середовища спричиню-
ють необхідність постійного підвищення 
професійних, особистісно-моральнісних та 
знаннєвих компетенцій сучасного підпри-
ємця для успішної підприємницької діяль-
ності в рамках суспільства знань. Така си-
туація зумовлює необхідність постійно-
го вдосконалення та поповнення науково-
педагогічного кадрового потенціалу націо-
нальної системи економічної освіти, який 
має, з одного боку, відповідати найсучас-
нішим науково-інноваційним критеріям та 
гуманістичній природі сучасної педагогіки, 
а з іншого − вільно орієнтуватися в поточних 
реальних економічно-підприємницьких 
тенденціях і процесах. Тільки такі кадри 
зможуть, на нашу думку, забезпечити про-
гресивну інноваційність, ефективність і ко-
рисність системи національної економіч-
ної освіти, зокрема освіти сучасного укра-
їнського підприємця впродовж життя.

Поп’яте, виявивши потенційні мож-
ливості національної системи економіч-
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ної освіти у сфері виховання культури еко-
номічних відносин, економічної культури 
особистості, маємо підкреслити, що в цьо-
му процесі великого значення набуває гар-
монійне педагогічно-гуманістичне поєд-
нання найновітніших морально-ціннісних 
орієнтирів, вироблених і застосовуваних 
у рамках цивілізованих форм ринково-
підприємницьких відносин у західному сус-
пільстві, та глибоко гуманістичних тради-
цій національної моралі та культурної сві-
домості. Саме підприємницька культура в 
розвинених країнах є енергетичним рушієм 
соціокультурного прогресу загалом. У по-

сткомуністичній Україні поки що спостері-
гаються інші тенденції, а отже існує нагаль-
на необхідність підвищення загальної куль-
тури підприємництва. Відповідальність за 
виконання такого завдання в основі своїй 
покладається на національну систему еко-
номічної освіти, яка має, використовуючи 
провідні інноваційно-гуманістичні техно-
логії навчання, виховувати високі стандар-
ти економічної культури і моралі молоді та 
майбутніх підприємців, притаманні розви-
неним суспільствам із високим рівнем гро-
мадянської та підприємницької культури.
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ктуальність статті зумовлена 
окресленими напрямами На-
ціональної стратегії розви-
тку освіти в Україні на 2012–
2021 рр., де серед механізмів 
її реалізації визначено забез-

печення національного виховання, розви-
тку і соціалізації дітей та молоді [5]. Цей 
документ передбачає також розроблення 
та реалізацію Концепції національного ви-
ховання.

Нашу увагу привернули результати до-
слідження, здійсненого Інститутом Горше-
ніна у 2011 р. серед студентства універси-
тетів України, Казахстану, Росії та Польщі. 
Респондентам було поставлено запитан-
ня: «Чи пишаєтеся Ви тим, що є громадя-
нином своєї країни?» [13]. Надані відпові-
ді ми представили у власній інтерпретації 
у таблиці.

Дані засвідчили, що українські студенти 
посіли останнє місце: позитивну відповідь 
на це питання надали 55,4 %, «ні» відпові-
ли 13,5 % і «важко відповісти» – 31,1 %, що 
склало 44,6 % (тобто майже половина укра-
їнських студентів не «пишаються тим, що 
вони є громадянами України»). Перше міс-
це посіли студенти з Казахстану, на друго-
му – росіяни, на третьому – поляки. Також 
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привертає увагу показник 31,1 % («важко 
відповісти») в опитуванні українського сту-
дентства, що порівняно з даними російських 
представників більший на 9,7 %, казахських 
студентів – на 8,4 %, польських – на 3,5 %. 
Результати дослідження не втішні для укра-
їнської освітньої політики і засвідчили, що 
«не так все добре в нашому домі». Це були 
не діти, а студенти, які дуже швидко ввій-
дуть у доросле життя зі сформованим влас-
ним світоглядом і цінностями. У подальшо-
му випускники педагогічних університетів 
будуть «сіяти розумне й вічне» у своїй про-
фесійній діяльності згідно з  нормами і цін-
ностями відповідно набутого досвіду.

Таблиця
Показники відповідей студентів 

на питання: «Чи пишаєтеся Ви тим, що є 
громадянином своєї країни?» (%)

Країна Так Ні Важко відповісти Місце

Україна 55,4 13,5 31,1 4

Росія 66,5 12,1 21,4 2

Казахстан 68,2  9,1 22,7 1

Польща 61,9 10,5 27,6 3

Зрозуміло, що ядром української «дер-
жавної політики щодо національного ви-
ховання має бути забезпечення громадян-
ського, патріотичного, морального, тру-
дового виховання», а система освіти «має 
забезпечувати формування особистості, 
яка усвідомлює свою належність до укра-
їнського народу, європейської цивілізації, 
орієнтується в реаліях і перспективах со-
ціокультурної динаміки» [5, 36]. Тому за-
вданням сучасної освіти, вищої педагогіч-
ної зокрема, є збереження і розвиток засо-
бами національної освіти і виховання на-
ціонального феномену в умовах глобалі-
зації, коли стираються кордони, внаслідок 
чого «розмиваються» народи, відбувається 
злиття економіки. Останнім часом ми ста-
ли свідками активних маршів протесту, мі-
тингів проти глобалізації, які проводяться 
у Німеччині, Франції, де учасники вислов-
люють стурбованість небезпекою для куль-
турної самоцінності їхніх народів.

З огляду на це, метою нашої статті є об-
ґрунтування доцільності впровадження 

української національної ідеї (на прикла-
ді Козацької доби) в процес навчання іно-
земної мови майбутніх педагогів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» з метою 
збереження української національної іден-
тичності.

Перед Україною постало питання щодо 
поєднання двох процесів: створення міцної 
української держави і згуртування україн-
ської етнополітичної нації [4, 166]. У цьому 
контексті не можна не погодитися з дум-
кою С. Ушанової, що «сучасний загально-
державний сплеск цікавості до історії коза-
цтва й зокрема уваги до його проблем пояс-
нюється просто: відбувається формування 
національної еліти, яка спирається у своїй 
діяльності на національний – козацький! – 
досвід державотворення, патріотичний на-
стрій якої спрямований на обґрунтування 
української державності» [14].

О. Мілютіна та М. Тадеєва з’ясували, що 
кінець ХХ століття і початок ХХІ характе-
ризуються активізацією міжнаціональних, 
міжкультурних та міжрелігійних конфлік-
тів, що безпосередньо пов’язано з сучасни-
ми проблемами мовної політики та мов-
ної освіти. Феноменами останніх є муль-
тикультурна, транснаціональна, інтерна-
ціональна та дистанційна освіти, розвиток 
яких на сучасному етапі зумовлений впли-
вом іншомовної освіти на рівнях шкільного 
та університетського навчання.

Проте, як вірно зазначає Н. Свідерська у 
висновках економічного дослідження мов-
ної ситуації в Україні, розглядаючи цей ас-
пект як необхідну передумову для створен-
ня та впровадження мовної політики, «мов-
на політика й економічна система держа-
ви взаємопов’язані та впливають одна на 
одну», виступаючи в суспільстві складни-
ками одного механізму. Автор підкреслює, 
що «розвиток мовної спільноти зумовле-
ний реальними економічними можливостя-
ми, а результати мовної політики впливають 
на функціонування елементів економічної 
системи» й наголошує на тому, що «ефектив-
на мовна політика позитивно впливає на під-
вищення темпів економічного зростання кра-
їни» [10, 37].
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Отже, глобалізацію слід розглядати у 
трьох вимірах – соціально-політичному, 
соціально-економічному та соціально-
культурному. Людство перейшло в нову 
епоху, коли стираються кордони, а це по-
требує трансформацій в організації, струк-
турі та змісті освіти, іншомовної зокрема. 
Педагогічний вектор, на нашу думку, охо-
плює усі три напрями, що зумовлює необ-
хідність перегляду і змісту мовної освіти, 
і організації іншомовного навчання май-
бутніх педагогів в умовах університетської 
підготовки, коли студенти вже під час педа-
гогічної практики стикаються з етнічними 
проблемами тощо.

В. Андрущенко, М. Бойченко, Г. Онко-
вич, розглядаючи гуманітарну педагогічну 
парадигму вищої освіти, визначили необ-
хідність формування у свідомості людини 
(різного віку) поняття «національна ідея» 
за тих обставин, які склалися в Україні, і 
наводять найголовніші з них: 1) «україн-
ці є титульно автохтонною нацією на зем-
лі своїх предків (скількома тисячоліттями 
вимірюється історія людності, що створи-
ла передумови та основи наших національ-
них традицій – ще мають з’ясувати відпо-
відні дослідження), тож для нашої ідеоло-
гії не можуть бути придатними принципо-
ві засади тих націй, які створювалися поєд-
нанням різних культур і традицій у часах 
найближчих; 2) по кількох століттях гено-, 
лінгво-, етноциду, різноманітних депорта-
цій та «перевиховань» (перетягувань до ін-
ших етнічних зацікавлень та самоусвідом-
лень, вмонтовувань у психіку «ідей» про те, 
що українська нація не існує й існувати не 
має підстав, тощо) українство навіть у ви-
знаній світом державі Україна – й досі пе-
ребуває у загроженому стані, щоразу зга-
дуючи трагічне Шевченкове «на нашій не 
своїй землі» [3, 113].

Відомо, що мова – носій культури, а 
культура міститься в мові. Якщо не існу-
ватиме культура, – зникне і мова. Тому ви-
вчення іноземної мови зумовлює розумін-
ня і пізнання іншої культури. Зауважимо, 
що мова як своєрідна засада буття людини 
«пов’язана з проблемами духовності інди-

віда, питаннями історії і культури суспіль-
ства, взаємодією різних культур» [11, 215].

Академік О. Новіков окреслив такі ком-
поненти культури: 1) предметні результа-
ти діяльності людства, які відбиваються 
у формах суспільної свідомості: мова, по-
всякденна свідомість, ідеологія, право, мо-
раль, релігія, мистецтво, наука, філософія; 
2) суб’єктивні людські сили й здібності. 
Компетентнісний підхід у змісті навчання 
іноземної мови відбиває суб’єктивні ком-
поненти людської культури у змісті педа-
гогічної вищої освіти. При цьому наголо-
шується, що компетентнісний підхід на-
дає змісту освіти діяльнісну, практико-
орієнтовану спрямованість і виокремлює 
технологічну проблему, яка полягає в не-
обхідності «заповнити щілину між загаль-
ною метою особистості (різнобічного роз-
витку особистості) і наповненням кожного 
навчального курсу і предмета конкретним 
змістом» [6, 10–11]. У такому напрямку ми 
і рухаємося, наповнюючи зміст курсу ви-
вчення іноземної мови виховним змістом 
українознавства, української національної 
ідеї, освітньо-виховних традицій крізь при-
зму вивчення країнознавчого аспекту кра-
їн, іноземні мови яких вивчають студенти 
педагогічного університету. Водночас не 
можна не погодитися з думкою П. Коно-
ненка про те, що «завданням українознав-
ства є не тільки відродження пам’яті історії, 
а й створення на ґрунті уроків минулого пе-
редумов для осмислення проблем сучаснос-
ті та визначення перспектив і шляхів досяг-
нення мети у майбутньому» [15, 1].

Розробляючи нормативні навчаль-
ні програми з дисциплін «Англійська 
мова», «Німецька мова», «Французь-
ка мова» за професійним спрямуванням 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
для студентів мистецьких спеціальнос-
тей (6.020207 «Музична педагогіка і вихо-
вання», 6.020204 «Музичне мистецтво», 
6.020202 «Хореографія»), української філо-
логії (6.020303 «Українська мова і літерату-
ра»), політологів (6.030104 «Політологія»), 
правників (8.030402 «Правознавство»), ме-
неджерів (6.030601 «Менеджмент органі-
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зацій і адміністрування»), культурологів 
(6.020101 «Культурологія» (за видами ді-
яльності)», істориків (6.020302 «Історія»), 
соціальних педагогів (6.010106 «Соціальна 
педагогіка») ми визначали конкретну ви-
ховну мету – формування полікультурної 
особистості майбутнього педагога, орієн-
тованої на цінності національної і світової 
культури, що сприяє розвитку міжкультур-
ного діалогу [8].

Культура українського козацтва до-
сліджувалася у роботах В. Антоновича, 
М. Грушевського, П. Куліша, Д. Яворниць-
кого. Подальшого розвитку вивчення фено-
мену української козацької спадщини набу-
ло у дослідженнях В. Балушка, Ю. Гаєцько-
го, В. Голобуцького, Л. Залізняка, В. Кузя, 
Ю. Руденка, В. Сергійчука, І. Стороженка, 
С. Ушанової, Ю. Фігурного.

Як слушно зауважує Л. Золотарьова, 
«одним із важливих ціннісних понять у 
структурі освітньої культурологічної ак-
сіології є менталітет, який асоціюється з 
проблемою національної своєрідності» 
[18, 10]. Вершиною української народної 
педагогіки вважається козацька педагогіка, 
яка була триступеневою: сімейне вихован-
ня, родинно-шкільне виховання, вища осві-
та для молоді [16], де учні вивчали грама-
тику, поетику, риторику, українську та інші 
мови, зокрема й латинську. «Інтенсивний і 
тривалий у часі вплив латинської мови на 
українську в період козацтва, як його від-
бивають писемні пам’ятки, зумовив зна-
чне розширення репертуару лексем укра-
їнської мови», що стало предметом дослі-
джень С. Гриценко та В. Сімонок. Відо-
мо, що ще від часів Володимира Монома-
ха українською традицією стало вивчення 
іноземних мов, здобуття освіти у Європі. 
У Козацьку добу українському народові 
був притаманний високий рівень мораль-
ності, духовності, освіченості, патріотизму.

Досліджуючи мовну та емоційну сферу 
козаків, науковці дійшли висновку, що ко-
заки володіли науковими основами мов-
ного спілкування, що «підвищувало вплив 
слова на співрозмовників, слухачів» [9, 82]. 
Офіційні папери, дипломатичні докумен-

ти козаків були виразні, містили лексико-
функціонально забарвлені звороти, що 
свідчить про володіння ними дипломатич-
ним етикетом. Р. Якимович стверджує, що 
«часи формування, розквіту козацької дер-
жави, перші десятиріччя Гетьманщини ста-
ли періодами розвитку дипломатичної лек-
сики» [17], а питанням підготовки фахів-
ців у сфері міжнародних відносин та зо-
внішньої політики (а керівництво козаків 
вело переговори з поляками, турецьким 
султаном, румунами, московським царем) 
«в усіх країнах приділяється велика увага 
впродовж усієї історії існування такого фе-
номена як держава» [1, 63].

У процесі навчання іноземної мови ми 
не можемо оминути повість «Тарас Буль-
ба», якою Микола Гоголь прославив Запо-
розьку Січ. С. Гулак-Артемовський ство-
рив першу українську оперу «Запоро-
жець за Дунаєм» (1863 р.), яка з великим 
успіхом ставиться не тільки в Україні, а й 
за кордоном. Пізніше М. Лисенко напише 
оперу-епопею «Тарас Бульба», а І. Рєпін – 
славнозвісну картину «Запорожці пишуть 
листа турецькому султану», про часи ко-
зацтва нагадуватиме і картина «Козак Ма-
май» (невідомого художника).

Це дуже благодатний навчально-
виховний матеріал, який можна розкри-
вати з різних граней: майбутні педагоги-
історики вивчають Козацьку добу, 
студенти-філологи читають повість «Та-
рас Бульба» Гоголя (раніше усі студенти 
вивчали цю повість, навчаючись у загаль-
ноосвітньому навчальному закладі), вихо-
ванці Інституту мистецтв детально знайом-
ляться з творчістю композиторів С. Гулака-
Артемовського, М. Лисенка, майбутні вчи-
телі права і політології студіюють ази тео-
рії держави і права, студенти-культурологи 
охоплюють усі ці теми (окрім того, Козаць-
ка доба збіглась у часі з мистецькою епо-
хою бароко й позначена посиленням світ-
ських тенденцій у мистецтві). 

На заняттях з іноземної мови цей істо-
ричний період можна репрезентувати у та-
кий спосіб. Пропонуємо студентам само-
стійно переглянути дві кінострічки «Тарас 
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Бульба» українського та американського 
виробництва. Ті, хто добре володіє інозем-
ною мовою, дивляться фільм «Taras Bulba» 
(1962, США) тільки англійською, для ін-
ших пропонуємо фільм з дикторською на-
читкою. Позитивним моментом є те, що 
диктор не перекриває англійську мову ак-
торів. Також, із метою порівняння, майбут-
ні педагоги знайомляться з вітчизняною кі-
нострічкою «Тарас Бульба» (2009 р., реж. 
В. Бортко), який, до речі, багато хто дивив-
ся раніше. Студенти самостійно дивлять-
ся фільм із субтитрами англійською мовою 
(артисти говорять російською, а субтитри 
англійською студенти читають). Зрозумі-
ло, за браком часу ми не маємо можливос-
ті на практичних заняттях з іноземної мови 
повністю подивитися ці фільми, тому під 
час перевірки домашнього завдання опра-
цьовуємо найважливіші фрагменти, тобто 
робота ведеться фрагментарно.

Роботу над фільмом починаємо з пере-
гляду монолога Тараса Бульби перед боєм 
у виконанні Богдана Ступки, де кожна 
фраза може бути темою окремого заняття з 
будь-якої дисципліни (до такої міри все пе-
регукується з тим, що відбувається нині в 
україн ському суспільстві).

Переглядаючи цей фрагмент, наводимо 
думку К. Гончар, – «мова, як один із вищих 
виявів людського духу, його творчого нача-
ла, перебуває на вістрі культурних проце-
сів, а її роль у цих процесах є однією з най-
більш складних і впливових» [2]. Безумов-
но, українська національна свідомість міс-
тить слов’янський компонент, але «згідно 
з конкретними історичними умовами реа-
лізації принципу: «одна нація – одна тери-
торія – одна держава». Панетнічний націо-
налізм може не розв’язати проблеми спів-
праці слов’янських держав, а породити нові 
міждержавні конфлікти» [4, 168].

Студентам пропонується вдома описати 
англійською мовою своє розуміння і став-
лення до слів героя фільму: «Но таких, как 
в Русской земле... таких не было товари-
щей», «Так любить, как русская душа, лю-
бить не то чтобы умом, а всем тем, что дал 
Бог, что ни есть в тебе! Так любить никто 

не может», «Думают только чтобы при них 
были хлебные стоги, скирды, да конные 
табуны», «Перенимают, черт знает ка-
кие, басурманские обычаи...»,  «Гнушают-
ся языком своим», «Свой со своим не хо-
чет разговаривать», «Свой продает своего, 
как продают бездушную тварь на торговом 
рынке!», «И милость чужого короля, да и 
не короля, а паскудная милость польско-
го магната... Который желтым чоботом сво-
им бьет их в морду, дороже для них всяко-
го братства!»

Студенти описують іноземною мовою 
експресію козацької атаки на Дубни (після 
перегляду фрагмента фільму з англійськи-
ми субтитрами); надають характеристику 
героям картини І. Рєпіна; порівнюють му-
зику двох пісень з обох кінострічок: «The 
Wishing Star song» («Пісня бажання») ком-
позитора Франца Уаксмана та «Пісня пан-
ночки» Ігоря Корнелюка; переказують 
зміст кінострічки; висловлюють свої вра-
ження від американського та українсько-
го фільмів; висловлюють свої уподобан-
ня (який фільм сподобався більше, чому); 
описують іноземною мовою зовнішній ви-
гляд головних героїв та характеризують їх; 
опрацьовують текст «Ukrainian Cossacks»: 
вивчають лексику, аналізують, відповіда-
ють на питання та складають план до тек-
сту. Як зазначає О. Скубашевська, дослі-
джуючи мовні стратегії інноваційної освіти, 
«рідна й іноземна мови покликані допомог-
ти учням і студентам долучитися до най-
кращих зразків повсякденного та ділового 
мовного спілкування з метою подальшого 
здійснення плідної комунікації на рівні по-
ліпредметної взаємодії зі всіма учасниками 
освітнього процесу, а також на міжкультур-
ному та міждержавному рівнях» [11, 215].

Виховна спрямованість процесу навчан-
ня іноземної мови має бути спрямована на 
формування і розвиток системи ціннос-
тей майбутніх педагогів. У пострадянські 
роки в незалежній Україні було зруйнова-
но моральні підвалини в гуманітарній сфе-
рі і «пробудження самосвідомості стало ре-
зультатом того, що народ звернувся до сво-
їх коренів, своєї мовно-культурної іденти-
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фікації з державою. Мовна політика в кра-
їні стала проводитися не тільки в інтересах 
громадян, а й набула суттєвого впливу на 
розвиток їхніх культурних зв’язків, міжна-
родного спілкування, освітніх технологій» 
[11, 120].

Тому не можна оминути увагою доку-
ментальний фільм «Warrior Heritage of 
Ukrainian Cossacks» («Військова спадщи-
на українських козаків»), особливо у про-
цесі навчання іноземної мови майбутніх 
педагогів-істориків. На фоні пісень, які були 
створені запорізькими козаками («Їхав, їхав 
козак містом», «Ой, у полі верба», «Ой, на 
горі та женці жнуть») демонструються пор-
трети козаків, деякі з яких студенти бачать 
уперше. До речі, студенти у своїх архівних 
пошуках знайшли аудіозапис маршу «Чор-
ними хмарами» (Марш України) на слова 
Івана Багряного й музику Григорія Кимтас-
того, який сам акомпанує на бандурі, у ви-
конанні Тараса Компанійченка. Ознайом-
лення студентів із творчістю українських 
бандуристів-емігрантів описано автором у 
статті «Шляхи формування іншомовної со-
ціокультурної компетенції студентів мис-

тецьких спеціальностей ВНЗ у процесі фа-
хової підготовки» [7].

Розвиваючи напрям інтеграції освіти і 
наукової діяльності, формування інтелек-
туального потенціалу нашої країни, спря-
мовуємо майбутніх педагогів на науково-
дослідну роботу: підготовку повідомлень, 
презентацій, написання рефератів за ви-
значеною тематикою («Україна в літерату-
рі Західної Європи», «Козацькі символи», 
«Літературна спадщина про козаків», «По-
статі козаків у мистецтві», «Відображення 
Козацької доби в кіномистецтві» та ін.).

Висновок. Актуальність вивчення май-
бутніми педагогами англійської мови за 
професійним спрямуванням беззаперечна. 
Але вивчення іноземної мови (не тільки ан-
глійської, а й французької, німецької та ін.), 
формування лінгвосоціокультурної компе-
тенції студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» слід програмувати у кон-
тексті впровадження національної ідеї з 
метою формування і розвитку українсько-
го ідеалу, збереження національної своєрід-
ності, що є важливими чинниками станов-
лення українського громадянина.
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станнім часом у тематиці на-
укових досліджень дедалі 
більше поширюється крає-
знавча тенденція. Для україн-
ської науки це доволі законо-
мірне явище, оскільки з кож-

ним роком Україна утверджується як само-
стійна держава, зміцнює свої позиції у сві-
товому просторі, триває процес переосмис-
лення культурно-історичних, духовних і 
морально-етичних цінностей суспільства. 
Відповідно зростає інтерес і до історично-
го минулого країни, до етнічних коренів 
сучасних поколінь українців як нації зага-
лом та до окремих регіональних її особли-
востей.

Краєзнавство – могутній засіб пізнан-
ня своєї «малої батьківщини», й це нео-
дноразово підкреслювали корифеї вітчиз-
няної педагогічної науки В. Сухомлин-
ський, В. Скуратівський, Г. Ващенко. І 
нині краєзнавчі розвідки посідають одне з 
провідних місць у системі наукових дослі-
джень багатьох учених. Але поряд із фун-
даментальними науковими пошуками ми 
не повинні забувати про багатий потенці-
ал краєзнавства у, так би мовити, повсяк-
денних його виявах у житті суспільства – 
у навчально-виховному процесі в закладах 
освіти, в організації культурно-масових за-
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ходів, у творенні культурологічної аури на-
ції діячами мистецтва на різних рівнях.

У педагогічній практиці Луганської дер-
жавної академії культури і мистецтв скла-
лася певна система формування навчаль-
них компетентностей студентів засобами 
краєзнавства. Окремі аспекти цього питан-
ня ми висвітлювали в деяких публікаціях, 
обговорювали на науково-практичних кон-
ференціях [2; 4; 5; 6].

Етнографія – одна з дисциплін су-
спільно-гуманітарного циклу, яка вивча-
ється в мистецькому вищому навчальному 
закладі і дає змогу широко використову-
вати потенційні можливості краєзнавства. 
Краєзнавство як засіб актуалізації навчаль-
них компетентностей студентів на заняттях 
з етнографії є темою нашого дослідження. 
Саме краєзнавча інформація за своєю сут-
тю здатна зацікавити творчу особистість, 
створити передумови для усвідомленого 
сприйняття знань, бажання подальшого са-
мостійного аналітичного опрацювання на-
вчального матеріалу. У процесі вивчення 
курсу значну роль відведено організації са-
мостійної творчої роботи студентів – ви-
конанню творчих завдань за професійним 
спрямуванням, написанню та захисту ре-
фератів, захисту власних краєзнавчих про-
ектів. Навчальна дисципліна має на меті 
дати науково-практичні знання із загаль-
ної етнографії та етнографії рідного краю; 
ознайомити студентів із розвитком етно-
графічної думки в Україні з метою форму-
вання національної свідомості як однієї з 
обов’язкових умов подальшого становлен-
ня української нації; виховувати толерант-
не ставлення до націй і народів світу, фор-
мувати гуманістичні погляди та переконан-
ня молоді.

Особлива увага приділяється питанням 
культури та побуту українського народу, 
особливостям регіонального етнографічно-
го вивчення Луганщини. До посібника з ет-
нографії [1] уміщено додатковий інформа-
ційний матеріал під рубрикою «Луганські 
літописи», який допомагає студентам зба-
гатити краєзнавчі знання, оскільки містить 
відомості про історію заселення, історію 
культури рідного краю, про відомих осо-
бистостей, видатних краєзнавців, сучасних 

науковців, які всебічно досліджують багату 
етнографію Луганщини. «Луганські літо-
писи» дібрано до кожної теми як краєзнав-
че доповнення лекційного матеріалу.

Наприклад, до першої теми «Етногра-
фія як наука. Історія світової етнографіч-
ної думки» вміщено матеріал про відомих 
дослідників луганського краю Володими-
ра Даля та Бориса Грінченка. Звісно, за-
пропонована інформація невелика за об-
сягом, вона передбачає подальшу само-
стійну поглиблену роботу над темою з до-
датковою спеціальною літературою, що 
спонукає студентів звернутись до матері-
алів щорічних міжнародних далевських і 
грінченківських читань, стимулює бажан-
ня відвідати музеї, відкриті як данина по-
ваги луганців до знаменитих діячів науки 
й культури Луганщини. Наступна тема – 
логічне продовження попередньої. До 
теми «Світові музейні етнографічні цен-
три» залучено матеріали III всеукраїн-
ської науково-практичної конференції [5] 
про витоки музейної справи на Луганщині 
та історію створення Луганського облас-
ного краєзнавчого музею. Поштовхом для 
подальших досліджень стала інформація 
про культурно-просвітницьку діяльність 
працівників обласного музею, які з груд-
ня 1927 року проводили щотижневі краєз-
навчі семінари з питань краєзнавства, ар-
хеології, етнографії, фольклористики. Від-
відування Луганського обласного крає-
знавчого музею, окрема екскурсія до етно-
графічного відділу виводять студентів за 
межі бібліотеки академії, урізноманітню-
ють семінарські й практичні заняття.

До деяких тем уміщено результати до-
сліджень науковців, педагогів, уривки з 
науково-популярної та художньої літе-
ратури з метою ознайомлення з напряма-
ми наукових досліджень провідних уче-
них краю, залучення студентів до пошу-
кової діяльності та формування науково-
дослідницьких навичок.

Загалом, джерельною базою для само-
стійної краєзнавчої творчої роботи студен-
тів визначено:

• матеріали конференцій;
• матеріали збірників наукових праць;
• матеріали електронних баз даних крає -
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знавчого відділу Луганської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки ім. О. М. Горь-
кого;

• художня література;
• науково-публіцистична література;
• медіа-інформація.
Прокоментуємо приклади використання 

запропонованих джерел. У процесі навчан-
ня етнографії, звертаючись до матеріалів III 
всеукраїнської науково-практичної конфе-
ренції [5], студенти дізнаються не лише про 
історію перших музеїв краю, а й про перші 
осередки художньо-естетичного вихован-
ня на Луганщині у 20-х роках ХХ ст. Од-
ним із таких був дитячий музичний опер-
ний театр під керівництвом Михайла Куш-
ліна. Для майбутніх діячів сцени (акторів, 
режисерів) інформація про зародження й 
діяльність цього феномену, головною ме-
тою якого був гармонійний розвиток осо-
бистості засобами музично-театрального 
мистецтва, стала дієвим прикладом твор-
чого служіння культурі.

Дитячий музичний оперний театр був 
створений у 1921 році. Добираючи матері-
ал для повідомлень, студенти дізнаються 
про вистави дитячого театру, дитячі опери, 
концерти. Продовжуючи тему досліджен-
ня, аналізують інформацію про перші ви-
стави театру для дорослих. У такий спо-
сіб вони не лише набувають знання з істо-
рії культури рідного краю, а й дізнаються 
про витоки своєї професійної справи, що 
має непересічне значення для становлен-
ня професійних компетентностей майбут-
ніх діячів культури.

Ефективною ілюстрацією етнографіч-
них методів є матеріали фольклорно-
етнографічних експедицій. До тем третьо-
го розділу, присвячених українській етно-
графії, уміщено інформацію, зібрану під 
час етнографічних експедицій рідним кра-
єм. Особливе місце тут належить студент-
ським експедиціям під керівництвом ви-
кладача інституту Т. Теремової, яка зазна-
чає: «Фольклорні експедиції – це своєрід-
на екологічна програма, що втілює дум-
ку про необхідність охорони середовища 
мешкання людства, важливими компонен-
тами якого є мова, народна культура, зви-
чаї, традиції та етичні норми кожного на-

роду» [1, 134]. До експедиційних матеріа-
лів студенти звертаються, виконуючи твор-
чі завдання про традиційні свята та обря-
ди своєї місцевості, готуючи повідомлен-
ня про багатоетнічну культуру Луганщини. 
Адже наш край став другою батьківщиною 
для людей понад ста різних національнос-
тей, і одним із виявів толерантного став-
лення до національних меншин Слобожан-
щини стали традиційні щорічні фестивалі 
національних культур: «Мій дім, моя бать-
ківщина – Луганщина і Україна», «Любо», 
«Слобожанський спас», «Дивосвіт народ-
ної творчості», «Стежками Лемківщини», 
«Свято національних культур Луганщини». 
Студенти отримують творчі завдання щодо 
моделювання таких свят з урахуванням на-
ціональних традицій. Практика написання 
сценаріїв народних свят календарного ци-
клу, драматизація їх за власною режисурою 
з використанням початкових професійних 
умінь поглиблюють зацікавленість навчан-
ням, активізують навчальну діяльність сту-
дентів. А використання сучасних методів 
етнографічних досліджень (відеозаписів) 
допомагає студентам ефективніше сприй-
мати та застосовувати отриману інформа-
цію, сприяє формуванню стійких етногра-
фічних навичок, необхідних для формуван-
ня спеціальних компетентностей. Знання, 
збагачені професійно значущою інформа-
цією, набуті під час вивчення етнографії, 
закріплюють спеціальні уміння, що значно 
підвищує професійну цінність перших.

Надзвичайно цікавою та ефективною в 
методичному аспекті є науково-дослідна 
робота студентів із матеріалами краєзнав-
чих баз даних Луганської обласної універ-
сальної наукової бібліотеки ім. О. М. Горь-
кого [3]. Матеріали бібліотеки зберігають-
ся і на традиційних носіях, і в електронних 
варіантах за декількома базами даних. Одна 
з них – «Видатні діячі Луганщини», де роз-
міщено інформацію про майже 300 діячів 
нашого краю у сфері науки, культури, мис-
тецтва та освіти. Студенти – майбутні ак-
тори, режисери, диктори телебачення – ма-
ють можливість дослідити діяльність відо-
мих працівників культури (М. Голубовича, 
В. Андріяненко, Д. Якубович та багатьох 
інших), які уславили наш край.
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Краєзнавча база «Пам’ятники Луган-
щини» налічує 1614 пам’яток археології, 
921 пам’ятку історії та монументально-
го мистецтва. Аналітична робота з означе-
ною інформацією допомагає студентам ви-
значити стан історико-культурної спадщи-
ни нашого регіону під час виконання та-
ких творчих завдань, як написання уявних 
репортажів про святкування традиційних 
народних свят, відтворення національних 
звичаїв луганців тощо.

Наступна база – «Літературно-істо-
ричний архів письменників Луганщини». 
Для студентів, які вивчають етнографію, 
вона цікава передусім тим, що містить та-
кож матеріали історико-етнографічних 
експедицій рідним краєм, записи збирачів 
усної народної творчості Є. Коновалова, 
О. Міхно, Т. Теремової.

Частково етнографічний матеріал розмі-
щено на порталах баз «Інформаційний пор-
трет Луганського регіону (1938–2011)», 
«Літературний спадок Б. Грінченка».

Стійкі навички роботи зі спеціальною 
та науково-популярною літературою закрі-
плюються під час підготовки повідомлень 
про дослідників-краєзнавців В. Висоцько-
го, В. Подова, Ю. Темника, А. Ямкового на 

матеріалах бази даних «Видатні краєзнавці 
Луганщини». Праці про символіку луган-
ського краю, історію його заселення, про 
життя й творчість видатних особисто стей 
та багато інших досліджень луганських 
краєзнавців суттєво збагачують знан ня 
студентів, поглиблюють їхні уявлення про 
минувшину нашого регіону. Працюючи з 
краєзнавчою інформацією, студенти закрі-
плюють навички роботи зі спеціальною на-
вчальною та науково-популярною літера-
турою, необхідні їм у подальшому навчан-
ні, та спеціальні уміння майбутньої профе-
сійної діяльності.

Отже, у роботі з краєзнавчим компонен-
том значною мірою активізуються  меха-
нізми навчальної діяльності, формуються 
науково-дослідні уміння, стійкий інтерес 
до регіональних етнічних цінностей. Зага-
лом, використання краєзнавчого матеріалу 
в навчанні етнографії у мистецькому ВНЗ 
сприяє поглибленню знань з історії куль-
тури рідного краю та закріпленню навичок 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, формуванню спеціальних компетент-
ностей, необхідних у подальшій самостійній 
професійній творчості, допомагає духовно-
му збагаченню майбутніх діячів культури.
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Біоенергетика – це вибір,
який має глобальну перспективу

для подальшого успішного
розвитку цивілізації.

іоенергетика – термін дово-
лі широкого змісту. З одно-
го боку, це наука про загальні 
закономірності перетворення 
енергії у живих системах (клі-
тинах, організмах, екосисте-

мах тощо). З іншого – біоенергетику мож-
на трактувати як напрям технічної (альтер-
нативної) енергетики, що пов’язаний із ви-
користанням нетрадиційних джерел енер-
гії біологічного походження. Технічна біо-
енергетика переважно спрямована на пе-
реробку різноманітної біологічної сиро-
вини та органічних відходів на біопали-
во. Обидва згадані напрями біоенергетики 
взаємопов’язані і, розвиваючись, гармоній-
но доповнюють один одного [1; 2; 7].

Наступний аспект біоенергетики нероз-
ривно пов’язаний із використанням понов-
люваних джерел енергії (ПДЕ). Все живе 
населення біосфери, окрім людини, протя-
гом свого еволюційного розвитку присто-
сувалося до існування завдяки поновлю-
ваним енергетичним ресурсам. Така стра-
тегія використання енергії в умовах Зем-
лі є єдиним можливим напрямом стійко-
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го розвитку та стабільного існування. По-
новлювані джерела енергії у майбутньому 
мають становити значну частку і в енерге-
тичному балансі окремих районів та облас-
тей України [7]. Щороку в Україні спожи-
вається близько 200 млн т умовного пали-
ва, а видобуток із природних джерел краї-
ни становить лише 80 млн т. За такого ба-
лансу власної та імпортованої енергетич-
ної сировини важливим потенційним ре-
сурсом може стати біопаливо. Форми біо-
маси для використання її як біопалива мо-
жуть бути доволі різноманітними. Біомасу 
в енергетичних цілях можна використову-
вати в процесі безпосереднього спалюван-
ня деревини, соломи, сапропелю, а також у 
переробленому вигляді як рідкі (ефіри рі-
пакової олії, спирти) або газоподібні (біо-
газ – газова суміш, основним компонентом 
якої є метан) палива. Конверсія біомаси у 
носії енергії може здійснюватися фізични-
ми, хімічними та біо логічними методами, 
останні є найбільш перспективними.

Вельми актуальним є також створен-
ня нових видів біопалива. Експерти про-
гнозують до 2020 р. появу на енергетично-
му ринку біопалива другого покоління, а в 
період 2020–2030 рр. – і водневого пали-
ва. Кількість досліджень і розробок у галузі 
водневої енергетики майже в усіх розвине-
них країнах невпинно зростає [9]. Концеп-
ція водневих енергосистем передбачає ши-
рокомасштабне виробництво водню та його 
подальше використання як енергоносія, па-
лива та реагенту в галузях, пов'язаних зі 
споживанням енергії. 

Нині найбільш економічно обґрунтова-
ною і комерційно доцільною технологією, 
яка здатна хоча б частково замінити викоп-
ні енергоносії, є виробництво енергії з біо-
маси. Воно є найбільш потужнішим сек-
тором ПДЕ в ЄС. Розвиток біоенергетики 
є вельми актуальним для України з її зна-
чним енергетичним потенціалом біомаси 
близько 24 млн т у. п. на рік [7]. 

Зважаючи на все це, доцільно виявити 
рушійні сили і проаналізувати чинники, які 
мають стимулювати розвиток відновлюва-
ної енергетики й, зокрема, біоенергетики 

в Україні. Уже згадана необхідність поси-
лення енергетичної незалежності України є 
першим чинником розвитку відновлюваної 
енергетики. Другий чинник – стрімке зрос-
тання проблем, пов’язаних із промисловим 
розвитком та змінами клімату. Серед інших 
рушійних сил прискореного розвитку біо-
енергетики в Україні можна виокремити 
такі, як вичерпування ресурсів викопних 
енергоносіїв і пов’язане з ним скорочення 
споживання природного газу й нафти; по-
стійне зростання цін на традиційні енер-
гоносії; нагальна необхідність подальших 
реформ енергетичного ринку під впливом 
міжнародної ситуації – програмні цілі Єв-
росоюзу (20 % ПДЕ до 2020 року) і бажан-
ня України приєднатися до країн Євросою-
зу; можливість реалізації механізму «спіль-
ного впровадження» в рамках Кіотського 
протоколу, спрямованого на зниження ви-
кидів парникових газів; динамічне зростан-
ня інвестицій у розвиток ПДЕ – прогноз 
таких інвестицій для Євросоюзу – 90 млрд 
євро у 2001–2020 рр.; невпинне зростання 
можливостей експорту біомаси і біопалив; 
постійне посилення вимог екологічних 
норм; додаткові можливості розвитку міс-
цевої економіки, передусім у сільській міс-
цевості; можливість створення нових робо-
чих місць і, зрештою, створення мобільної 
та якісної системи підготовки спеціалістів 
усіх кваліфікаційних рівнів з біоенергети-
ки [3–5; 6; 8].

Якщо Україна планує приєднатися до 
країн Євросоюзу і ставить собі за мету під-
вищувати рівень своєї енергетичної безпе-
ки за рахунок ПДЕ і передусім – біоенерге-
тики, то необхідно на урядовому рівні ви-
значити чітку стратегію розвитку цього на-
пряму і докласти максимум зусиль для її 
реалізації. І визначальною у цьому буде мі-
німізація чинників, що стримують станов-
лення біоенергетики в Україні. А це, зокре-
ма, відсутність чіткої державної політики 
у сфері ПДЕ та законодавчої бази, що сти-
мулює цей сектор; відсутність дієвої (а не 
декларативної) державної програми роз-
витку альтернативної енергетики; низькі 
екологічні нормативи; нерозвиненість рин-
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ку біомаси як палива; фінансові бар’єри – 
брак власних коштів, високі ставки банків-
ського кредитування, відсутність фінансо-
вих стимулів тощо; субсидування видобут-
ку викопних палив та інші цінові переко-
си; нерозвиненість ринку вітчизняного біо-
енергетичного обладнання – відсутність 
виробництва біогазових установок, котлів 
високої потужності та парових котлів на 
біо масі, монопольне виробництво соломос-
палювальних котлів; слабка інфраструкту-
ра транспортування та зберігання біомаси 
тощо; відсутність чіткої розгалуженої сис-
теми підготовки фахівців (бакалаврів, спе-
ціалістів, магістрів, кандидатів та докторів 
наук) для цього сектору енергетики; інфор-
маційні бар’єри тощо. 

Отже, існує нагальна необхідність при-
скореного формування в Україні єдиного 
біоенергетичного простору, який умовно 
можна визначити як п’ять взаємопов’язаних 
секторів: науковотехнологічний – інфра-
структура біоенергетики; науково
освітній – певною мірою визначальний 
(кадри, які забезпечують цю інфраструк-

туру); виробничотехнологічний – система 
трансферу технологій, яку необхідно якнай-
швидше гармонізувати із законодавством 
та досвідом ЄС у цій сфері; організацій
ний та економікоправничий, який містить 
систему стандартів і сертифікації, гармо-
нізовану з міжнародною, а також метроло-
гію та страхування ризиків; інформаційно
комунікаційний, який забезпечує інформа-
цію і зв'язок між усіма учасниками біоенер-
гетичної інфраструктури з метою їхнього 
максимально ефективного функціонуван-
ня і врахування внеску кожного. 

Детально біоенергетику як окремий са-
мостійний напрям біотехнології описано 
в низці наших статей, тому далі акцентує-
мо увагу на освітніх аспектах формування 
біоенергетичного простору України в про-
цесі становлення і розвитку спеціальнос-
ті «Екологічна біотехнологія та біоенер-
гетика» та однойменної кафедри НТУУ 
«КПІ». Для гармонізації взаємовідносин 
людини і біосфери та розробки новітніх 
систем відновлення природного середо-
вища за допомогою сучасних екобіотехно-

Таблиця 
Порівняльна характеристика основних показників, за якими ведеться підготовка 

фахівців із спеціальностей «Екологія та охорона навколишнього середовища» 
та «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

Показники Екологія Екобіотехнологія та біоенергетика

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність, пов’язана з відтворенням 
та поліпшенням навколишнього 
середовища, зокрема природних 
екосистем

Діяльність, пов’язана з відтворенням та поліпшенням 
навколишнього середовища, пошуком та 
використанням поновлюваних джерел енергії

ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Фундаментальна підготовка з 
небіологічних дисциплін (геології, 
картографії, гідрології, хімії, фізики, 
математики), обов’язковим є лише 
курс «Загальна біологія» обсягом 2–
4 кредити

Фундаментальна підготовка з біологічних та 
небіологічних дисциплін. Поглиблені знання в 
галузі цитології, біохімії, біофізики, біоелектрохімії, 
молекулярної біології, генетики та фізіології, що 
гармонійно доповнюються знаннями з хімії, фізики, 
математики

ЗАСОБИ ПРАЦІ – 
ТИПОВІ МЕТОДИ

Робота з живими системами 
класичними фізичними та хімічними 
методами, цілковите ігнорування 
біологічної природи об’єкта

Використання у роботі з живими системами таких 
методів. як біотрансформація, біоорганічний синтез, 
біодеструкція. Знання та розуміння біологічних 
особливостей об’єкта

ПРОДУКТИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Механістично (жорстко) 
трансформовані екосистеми. Враховані 
фізико-хімічні та проігноровані 
біологічні параметри екосистем

М’який вплив на екосистеми внаслідок 
застосування живих організмів або продуктів їхньої 
життєдіяльності. Тонке розуміння і врахування 
біологічної природи екосистем, великого різноманіття 
та важливості саме біотичних зв’язків

ПОБІЧНІ 
ПРОДУКТИ 

ТА НАСЛІДКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Продукти хімічного синтезу та побічні 
хімічні речовини, що є чужими 
(ксенобіотичними) для екосистем

Продукти синтезу живих організмів – органічні 
рештки, СО2 та Н2О
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логій украй актуальною є саме організа-
ція якісної підготовки фахівців (бака-
лаврів, спеціалістів і магістрів) у галу-
зі екологічної біотехнології та біоенер-
гетики. Такий підхід найбільше відпові-
дає сучасним поглядам на подолання еко-
логічних проблем: якнайкраще застосову-
вати методи, які вже подарувала нам при-
рода. Підготовка таких висококваліфіко-
ваних фахівців-екобіотехнологів можлива 
лише за наявності окремої програми про-
фесійного спрямування з екобіотехноло-
гії та біоенергетики та спеціалізованих ка-
федр у відповідних ВНЗ. З метою забез-
печення цих пріоритетних напрямів висо-
кокваліфікованими фахівцями у 2004 році 
за ініціативи ректора НТУУ «КПІ» акаде-
міка М. З. Згуровського було створено ка-
федру екобіотехнології та біоенергетики 
(КЕБ). Згідно з розробленою «Концепцією 
становлення та розвитку кафедри екобіо-
технології та біоенергетики» та «Концеп-
цією спеціальності «Екологічна біотехно-
логія та біоенергетика»», основними на-
прямами освітньої та науково-дослідної 
діяльності кафедри є біоенергетика – біо-
технології виробництва та перетворення 
енергії в біологічних системах, а саме: біо-
палива, біопаливні елементи тощо; приро-
доохоронні біотехнології – біотехнології 
очищення стоків різного походження, пе-
реробка промислових та побутових відхо-
дів тощо. 

Аналіз даних, наведених у таблиці, по-
казує, що у процесі підготовки фахівців-
екобіотехнологів необхідно враховувати 
особливості, які суттєво відрізняють їхню 
подальшу діяльність від роботи традицій-
них «хімічних» екологів.

За ініціативою кафедри було здійснено 
відповідну організаційну роботу щодо на-
дання пріоритетному напрямові «Еколо-
гічна біотехнологія та біоенергетика» ста-
тусу окремої спеціальності у трансформо-
ваному переліку спеціальностей за галузя-
ми знань. Було підготовлено та узгоджено 
з низкою профільних кафедр (факультетів) 
країни пропозиції щодо доцільності надан-
ня окремого статусу пріоритетному напря-

му з екобіотехнології та біоенергетики, які 
були враховані МОН України. 

Відповідно до розробленої кафедрою 
концепції спеціальності «Екологічна біо-
технологія та біоенергетика», було подано 
до Державної акредитаційної комісії ліцен-
зійний пакет документів зі спеціальності. 
За поданням експертної ради ДАКу надано 
ліцензію НТУУ «КПІ» на освітню діяль-
ність зі спеціальності «Екобіотехнологія» 
з обсягом прийому на навчання 30 (денна) 
і 30 (заочна) осіб. Тоді ж було набрано пер-
шу групу студентів-екобіотехнологів. Для 
отримання ліцензії на підготовку магістрів 
з екобіотехнології та біоенергетики було 
упорядковано необхідний ліцензійний па-
кет документів, зокрема концепцію освіт-
ньої діяльності НТУУ «КПІ» з підготов-
ки магістрів з екобіотехнології та біоенер-
гетики. В основі концепції – інтеграція ви-
кладання і дослідницької роботи, викорис-
тання результатів досліджень у навчанні 
студентів.

Динаміка зміни чисельності студентів-
екобіотехнологів у 2004–2011 роках

Першими випускниками кафедри за 
ОКР «бакалавр» у 2008 році стали 10 осіб, 
троє з яких отримали дипломи з відзнакою, 
четверо навчалися далі за ОКР «магістр», 
шестеро – за ОКР «спеціаліст». У 2010 році 
троє магістрів отримали дипломи з відзна-
кою; двоє магістрів та один спеціаліст всту-
пили до аспірантури НТУУ «КПІ» і пра-
цюють за сумісництвом на посадах асис-
тентів КЕБ, один магістр навчається в аспі-
рантурі Інституту фізіології ім. О. О. Бого-
мольця НАН України, один – в аспірантурі 
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Центру екомоніторингу та біорізноманіття 
мегаполісу НАН України; інші спеціалісти 
працюють в компанії AlT Україна (Київ) у 
відділі біотехнології та молекулярної біо-
логії та в компанії ТОВ у Технічному Цен-
трі (Київ). Усі студенти кафедри, що навча-
ються за ОКР «магістр», мали публікації та 
доповідали на науково-практичних конфе-
ренціях різного рівня, брали участь і здо-
бували призові місця на Всеукраїнських 
олімпіадах з біотехнології. 

Уже з першого випуску 2010 року на ка-
федрі працевлаштовано двоє випускників 
магістратури і спеціаліст, у 2011 та 2012 ро-
ках – двоє магістрів. 

Зважаючи на те, що майже всі дисци-
пліни (їх понад 20) викладаються в Украї-
ні вперше, за відсутності готових підручни-
ків, усі викладачі кафедри мають електронні 
версії лекцій і створюють якісні підручники 
та методичні посібники. Усі дисципліни ви-
кладаються державною мовою. Нині викла-
дачами КЕБ видано 4 підручники (3 – з гри-
фом МОН України), 7 навчальних посібни-
ків, з яких 2 – з грифом МОН України, по-
над 20 методичних вказівок та лаборатор-
них практикумів. Для забезпечення якісної 
доуніверситетської підготовки за темати-
кою спеціальності викладачі кафедри також 
видали низку методичних посібників для 
абітурієнтів. Підготовлені викладачами ка-
федри навчально-методичні матеріали ви-
користовуються і в інших ВНЗ. 

Для забезпечення баз виробничих 
практик, проведення лабораторних за-
нять та опрацювання матеріалів для ди-
пломних проектів і робіт, якісної підго-
товки фахівців із вищою освітою та спе-
ціалістів вищої кваліфікації в галузі еко-
біотехнології і біо енергетики, а також 
для подальшого розвитку інтеграційних 
зв’язків між університетом та НАН Укра-
їни створено філії КЕБ при Інституті біо-
органічної хімії та нафтохімії і при Ін-
ституті біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овча-
ренка НАН України; укладено угоди про 
співпрацю з санепідемстанціями низки 
районів Києва, з профільними підприєм-
ствами та установами. 

Методики, опрацьовані в роботах за те-
матикою КЕБ – природоохоронні біотехно-
логії та біоенергетика, застосовуються та-
кож у лекційних курсах та під час виконан-
ня лабораторних робіт із дисциплін «Осно-
ви біоенергетики», «Біотехнології переро-
блення побутових відходів», «Екологічний 
моніторинг» тощо.

Наукова робота на КЕБ організовувала-
ся на основі напрямів освітньої та науково-
дослідної діяльності кафедри та з ураху-
ванням головного завдання дослідниць-
кого університету – здобуття нових знань 
і, відповідно, удосконалення системи осві-
ти. Зрозуміло, що участь студентів у реаль-
них дослідницьких проектах – чудовий за-
сіб навчання, який, безумовно, є корисним 
і для успішного виконання самих проектів. 
До наукової роботи щороку залучається 
близько 20 % студентів, які є членами на-
укового товариства студентів та аспіран-
тів факультету біотехнології та біотехніки і 
Наукового товариства студентів та аспіран-
тів НТУУ «КПІ». 2011 року Президія На-
ціональної академії наук України присуди-
ла Премію НАН України для студентів ви-
щих навчальних закладів двом випускни-
кам магістратури КЕБ за комплексну нау-
кову роботу «Біоелектрохімічне отриман-
ня електричної енергії та водню». 

Єдності навчання і дослідницької роботи 
значною мірою сприяють закордонні ста-
жування студентів кафедри. Студенти КЕБ 
брали участь у різноманітних міжнародних 
літніх школах: у Німеччині в Bonn Rhine-
Sieg University of Applied Sciences, у техніч-
ному університеті Cottbus lS Mechanische 
Verahrenstechnic, Люнебургському універ-
ситеті, Бохумському університеті, Federal 
Institute for Material Research and Testing 
за грантами DAAD (Міжнародна асоціа-
ція з обміну студентами технічних спеці-
альностей); у Швеції: «New solutions to old 
problems – Biotechnology for a sustainable 
future», lund University, «Achievements 
and applications of contemporary informatics, 
mathematics and physics», AACIMP-2010; 
«Contribution of Chemistry and Material 
Engineering to Environmental Issues» у Вар-
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шавській та Кошалінській політехніках; 
International summer school «Recent hybrid 
vehicle technology, unconventional sources of 
energy» на базі Варшавської політехніки. 
Студенти-старшокурсники неодноразово 
брали участь і виступали з доповідями на 
конференціях різних рівнів: «International 
student’s conference of natural sciences 
«COINS-2010» (Vilnius University, Лит-
ва); «Ломоносов-2010» (Московський дер-
жавний університет ім. М. В. Ломоносова, 
Російська Федерація); Першій міжрегіо-
нальній науково-практичній студентській 
конференції «Точка зору»; у з’їзді СНД 
«Самоуправлінння молодіжних організа-
цій», який відбувся у м. Нальчик (Росій-
ська Федерація); у ХІV виставці-ярмарку 
«Екологія-2011» та ін. 

Студенти-магістранти успішно викона-
ли програми НДР за грантами, що їх двічі 
вигравали на конкурсах на одержання фі-

нансової підтримки науково-дослідних ро-
біт студентів і аспірантів НТУУ «КПІ». 
У 2011 році студентка ІV року навчан-
ня КЕБ вступила до магістратури в Bonn 
Rhine-Sieg University of Applied Sciences 
(Німеччина, Бонн), а студентка ІІІ року на-
вчання отримала грант міжнародної про-
грами Фулбрайт на виконання магістер-
ської програми в університеті США.

Отже, одним із основних аспектів 
успішного динамічного формування єди-
ного біоенергетичного простору України є 
освітній. Саме з ним пов’язане забезпечен-
ня нових робочих місць кваліфікованими 
фахівцями. Єдиний біоенергетичний про-
стір створить можливості масштабного 
використання технологій альтернативної 
енергетики, і, передусім, біоенергетичних, 
стане одним із ефективних шляхів виходу 
і з енергетичної, і з глобальних економіч-
ної та екологічної криз.
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уПрАвлІннЯ вищоЮ освІтоЮ

роблема управління суспіль-
ними процесами традиційно 
належить до предметних меж 
юридичних, філософських, 
політичних, соціологічних та 
економічних наук, що фор-

мує імперативи запровадження спеціаль-
ної підготовки кадрів для такого соціально-
економічного виду діяльності, як «Держав-
не управління».

Необхідність з’ясування особливостей 
управління державою пов’язана з динаміч-
ними процесами державотворення на су-
часному етапі, зокрема у тих країнах, де від-
бувається утвердження нових суспільно-
економічних відносин.

Специфіка державного управління, по-
рівняно з іншими видами соціального 
управління, наприклад з управлінням ви-
робництвом, визначається унікальністю 
об’єкта, яким є суспільство загалом, зна-
чним масштабом і складністю, монополією 
на визначення норм права, значним впли-
вом політичних чинників на рішення орга-
нів управління.

З огляду на це, абсолютно логічним ви-
глядає виокремлення та розвиток освіт-
ньої і наукової галузей «Державне управ-
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ління», які є практично орієнтованими га-
лузями знань і для підготовки державно-
управлінських кадрів, включно з підготов-
кою кадрів вищої кваліфікації, і для на-
укового супроводу розвитку інституту і 
соціально-економічного виду діяльності 
«Державне управління». 

Для освітньої та наукової галузей «Дер-
жавне управління» характерними є їхнє 
системне поєднання з практикою, міждис-
циплінарний підхід, що базується на ін-
теграції знань інших наукових галузей і 
вплив проблематики державного управлін-
ня на їхній розвиток. Водночас, формують-
ся імперативи теоретико-методологічного 
обґрунтування розвитку зазначених галу-
зей, визначення й актуалізації їхньої про-
блематики.

У цьому контексті привертає ува-
гу цикл праць під назвою «Теоретико-ме-
то дологічне обґрунтування та практичне 
впровадження системи підготовки фахів-
ців в освітній і науковій галузях «Держав-
не управління», авторський колектив яко-
го (Ю. Ковбасюк, В. Гошовська, В. Загор-
ський, В. Князєв, В. Луговий, М. Панчук, 
О. Поважний, І. Розпутенко, О. Якубов-
ський) висунуто Національною академі-
єю державного управління при Президен-
тові України на здобуття Державної премії 
України в галузі освіти 2013 року («Урядо-
вий кур’єр» від 27 березня 2013 р. № 57).

Метою циклу праць, ініційованого у На-
ціональній академії державного управлін-
ня при Президентові України (далі – Наці-
ональна академія), визначено забезпечен-
ня ефективного функціонування та розви-
тку інституту і виду соціально-економічної 
діяльності «Державне управління», що має 
бути досягнено через запровадження сис-
теми підготовки фахівців в освітній і нау-
ковій галузях державного управління.

Державна і суспільна значущість про-
блеми зумовлена визначальною роллю ін-
ституту державного управління як чин-
ника державотворення, суспільного та 
соціально-економічного прогресу в кожній 
країні світу, а за умов глобалізації – також 
чинника світового розвитку. Тому держав-

не управління заслуговує на увагу міжна-
родного співтовариства, свідченням чого є 
створення в системі робочих органів ООН 
Комітету експертів з питань державного 
управління.

Масштабність проблеми усвідомлюєть-
ся за кількісним виміром організаційно-
структурного складника державного управ-
ління, який станом на 1 січня 2012 р., після 
адміністративної реформи 2011 р., містив 
75 центральних органів державної влади, 
Раду міністрів АРК, 488 районних держав-
них адміністрацій, державні адміністра-
ції в містах Києві та Севастополі, 24 облас-
ні державні адміністрації, 24 обласні ради, 
488 районних рад, 80 районних рад у міс-
тах, 456 міських рад та 784 селищні ради, 
10278 сільських рад, а також понад 5,5 тис. 
державних і комунальних підприємств, 
установ і організацій із загальною кіль-
кістю працівників понад 380 тис. Держав-
ні службовці, посадові особи місцевого са-
моврядування, керівники державних та ко-
мунальних підприємств разом становлять 
потенційний контингент навчання і підви-
щення кваліфікації в освітній галузі «Дер-
жавне управління».

У циклі праць, про який ідеться, визна-
чено багатовимірні предметну, об’єктну та 
проблемну сфери теорії і методології дер-
жавного управління, а також розробле-
но та розвинено релевантні системно ін-
тегровані теоретико-методологічні підхо-
ди наукових досліджень та практичного 
розв’язання проблем державного управлін-
ня. Теоретико-методологічний доробок ав-
торського колективу провідних учених за-
безпечив координацію пріоритетних напря-
мів науково-дослідної роботи в науковій га-
лузі «Державне управління», сприяв опти-
мізації функціонування науково-дослідних 
структур. Особливо важливим результатом 
наукових досліджень у рамках циклу праць 
є зародження, становлення і повноцінна ді-
яльність наукової школи галузі «Державне 
управління». Мається на увазі створення 
Національної академії державного управ-
ління при Президентові України як голов-
ного державного вищого навчального закла-
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ду в загальнонаціональній системі підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування, а також ство-
рення регіональних інститутів державно-
го управління у Дніпропетровську, Львові, 
Одесі, Харкові. Створення такого загаль-
нонаціонального освітньо-наукового комп-
лексу з державного управління дало мож-
ливість запровадити практику системних 
досліджень із питань державного управлін-
ня на замовлення органів державної влади 
й органів місцевого самоврядування, допо-
могло у реалізації результатів наукових до-
сліджень і рекомендацій.

Позитивний вплив циклу праць на сус-
пільний прогрес полягає також у тому, що 
він заклав теоретико-методологічні осно-
ви становлення та розбудови державного 
управління в Україні як виду соціально-
економічної діяльності, що має складну ба-
гатовимірну системну структуру. У циклі 
праць ґрунтовно досліджено чинники роз-
будови інституту державного управлін-
ня в Україні, які полягають, насамперед, у 
концентрації інтелектуального капіталу в 
науковій та освітній галузях державного 
управління як рушійної сили розвитку. 

Методологічне та практичне значен-
ня результатів розглядуваного тут циклу 
праць полягає у розкритті й характеристи-
ці особливостей взаємодії системи держав-
ного управління з економічною у транс-
формаційний період. А внутрішній логіч-
ний взаємозв’язок циклу праць у ланцюж-
ку «наука–освіта–практика» надає роз-
робці системної повноти та узгодженості 
як видатної наукової праці, що сприяє сус-
пільному розвиткові.

Проаналізований у циклі праць про-
гресивний світовий та вітчизняний досвід 
розбудови ефективної системи державно-
го управління підтвердив необхідність ак-
тивізації людського фактора, застосування 
сучасних соціальних, управлінських техно-
логій та раціонального використання ме-
ханізмів державного управління. Це дося-
гається відповідно до їхнього генерування 
в науковій та освітній галузях державно-

го управління. Саме з таких позицій у ци-
клі праць доведено необхідність становлен-
ня взаємопов’язаних освітньої та наукової 
галузей державного управління і впрова-
дження результатів наукових досліджень 
у навчальний процес підготовки фахівців у 
галузі знань «Державне управління».

Пріоритетний характер, інновацій-
ні ознаки та значущість циклу праць під-
тверджуються практикою впроваджен-
ня їхніх результатів, а саме теоретико-
методологічним забезпеченням процесів 
централізації та децентралізації, наданням 
процесові державного управління в Україні 
стратегічного характеру і відповідності єв-
ропейським стандартам.

Актуальність напрямів наукових дослі-
джень, виконаних у циклі праць, зумовлено 
нагальною потребою розв’язати у стислий 
історичний перехідний період суспільного 
реформування в Україні проблему створен-
ня інституту державного управління, забез-
печити його ефективне функціонування та 
розвиток як визначального чинника держа-
вотворення і соціального прогресу.

В освітній галузі «Державне управлін-
ня» ефективно функціонує система профе-
сійної підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації управлінських кадрів 
для органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, до якої, окрім На-
ціональної академії та чотирьох її регіо-
нальних інститутів державного управлін-
ня, залучено 42 провідні вищі навчальні за-
клади України, розгорнуто мережу з 23 ре-
гіональних центрів перепідготовки та під-
вищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого само-
врядування, керівників державних підпри-
ємств, установ та організацій. 

На теоретико-методологічному підґрун-
ті циклу праць запроваджено механізм лі-
цензування та акредитації цих навчальних 
закладів.

Результатом запровадження підготов-
ки фахівців в освітній галузі «Держав-
не управління» за період з 1996 по 2012 р. 
для сфери державного управління і місце-
вого самоврядування підготовлено понад 
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31 тис. магістрів, при цьому Національною 
академією разом з її регіональними інсти-
тутами – 19 тис. магістрів, що становить 
61 % від загальної кількості фахівців у цій 
галузі знань. 

Результатом становлення наукової галу-
зі «Державне управління» станом на 1 січ-
ня 2013 р. є функціонування 12-ти Спеціа-
лізованих учених рад, на яких захище-
но 1267 дисертацій на здобуття наукових 
ступенів з державного управління, зокре-
ма 197 докторських та 1070 кандидатських. 
У них досліджено актуальні проблеми си-
стеми державного управління та місцевого 
самоврядування і надано конкретні пропо-
зиції щодо їх розв’язання.

У циклі праць розроблено категорійно-
понятійний апарат для застосування в нау-
кових дослідженнях і використання у прак-
тиці державного управління, зокрема для 
застосування в законопроектній діяльнос-
ті у сфері державної політики та держав-

ного управління, а також у тезаурусах до 
навчально-методичних матеріалів у галузі 
знань «Державне управління». 

Методологічні підходи до розв’язання 
проблем державного управління і місцево-
го самоврядування, а також категорійно-
понятійний апарат, що розроблені автор-
ським колективом у циклі праць, висвітле-
но у фундаментальному виданні – Енци-
клопедія державного управління : у 8 т. / 
наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голо-
ва) та ін. – К. : НАДУ, 2011.

Враховуючи високий теоретико-
методологічний рівень, а також суспіль-
ну значущість циклу праць «Теоретико-
методологічне обґрунтування  та практич-
не впровадження системи підготовки фа-
хівців в освітній і науковій галузях «Дер-
жавне управління», вважаю, що його автор-
ський колектив заслуговує на присуджен-
ня Державної премії України в галузі осві-
ти 2013  року.
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лобалізаційні економічні 
та інші процеси різнобічно 
впливають на системи ви-
щої освіти сучасних держав, 
змушують розв’язувати дуже 
складні завдання вибору по-

літики і дій держави, підприємців і широ-
кої громадськості в цій важливій суспіль-
ній сфері. Україна не є винятком, окрім 
того, вона змушена зміцнювати свою 
державність і завершувати суспільно-
економічні трансформації у швидкозмін-
них континентальних і загальнопланет-
них обставинах. З виступів і рішень Пре-
зидента і Кабінету Міністрів України стає 
очевидним їхнє намагання віднайти засо-
би перетворення системи вищої освіти і 
сектору наукових досліджень з обтяжли-
вої для бюджету структури на результа-
тивний засіб розвитку економіки і підви-
щення життєвого рівня всього населення. 
Аж ніяк не можна вважати випадковою 
концентрацію зусиль наших вищих керів-
ників і законодавців над створенням ново-
го Закону «Про вищу освіту». У цій стат-
ті особливу увагу зосереджено на науко-
вому аналізі й зіставленні потенціалу тих 
голов них варіантів удосконалення націо-
нальної вищої освіти, які вони можуть об-
рати в сучасних умовах.
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Актуальність обраної нами теми цілком 
очевидна, а потреба в її подальшій розробці 
є доволі гострою – йдеться про об’єктивний 
аналіз сьогодення й виявлення у ньому тих 
рушійних сил, що визначатимуть головне у 
світі та Україні у найближчі декади. Відтак, 
з усіх варіантів науково-методологічних 
підходів оберемо форсайт [5; 7], що наба-
гато більше за інші претендує на достатньо 
точне врахування тих найвпливовіших від-
криттів і подій, що можуть стати дійсністю 
через 5–10–15 років [3].

Аналіз еволюції «стратегічної» термі-
нології у сфері освіти, поширеної у стат-
тях науковців, виступах політичних діячів 
і рішеннях державних органів України, по-
казав, що для 1990-х років притаманне до-
мінування слів «націоналізація», «демо-
кратизація», «гуманізація і гуманітариза-
ція», а також «деідеологізація». Серед опе-
раційних понять ще поширенішим був тер-
мін «реформа» в усіх можливих варіантах 
і словосполученнях (зокрема у Державній 
національній програмі «Освіта» (Україна 
ХХІ століття) він зустрічається багато де-
сятків разів) [2].

Як відомо, ця та інші державні програ-
ми реформування освіти через глибоку 
соціально-економічну кризу і політичні су-
перечки завершилися майже цілковитим 
провалом, а основою позитивних змін були 
не зусилля державних органів, а тривіальне 
бажання мільйонів громадян будь-що – на-
віть за останні родинні фінансові ресурси – 
надати вищу освіту своїм дітям.

Повертаючись до історичного аналі-
зу, зауважимо, що висока поширеність у 
1990-х роках «реформаторської» терміно-
логії супроводжувалася практично цілко-
витою відсутністю не менш важливої «пла-
нувальної» – поняття «планування» дово-
лі рідко фігурувало і в державних докумен-
тах, і в дослідженнях українських науков-
ців. Імовірною психологічною причиною 
цього явища можна вважати суспільний 
консенсус щодо необхідності відмови від 
ідеологічних і економічних підстав життє-
діяльності радянського суспільства. На ко-
ристь цього припущення говорить поши-

реність у 1990-ті роки гасел про бажаність 
миттєвого переходу «від Плану до Ринку» 
тощо.

Повторюючи помилки багатьох поперед-
ників – держав, що виникали на уламках 
імперій – керівники України доволі часто 
діяли нерозважливо, плутаючи можливе з 
бажаним і відмовляючись від тих засобів, 
доцільність яких зберігалася навіть тоді, 
коли вони використовувалися на території 
Радянського Союзу. Один із них – освітнє 
планування.

З історії відомо, що в минулому сло-
во «план», яке походить від латинського 
«planum» (площина), означало двовимірне 
креслення. Значно пізніше процес створен-
ня планів – планування – набув значення 
сукупності обміркованих дій зі створення 
проекту змін й аналізу необхідних перед-
умов для їх втілення.

Прибічники соціалістичних ідей, які роз-
глядали «стихію ринку» як «ненауковий» 
шлях розвитку суспільства через неперед-
бачуваність стихійних акцій неорганізова-
них індивідуумів, вважали єдиною раціо-
нальною альтернативою «ринку» плану-
вання – колективні дії відповідно до обмір-
кованих наперед проектів реформ чи змін.

Особливо сприятливі умови для втілен-
ня соціалістичної ідеї змін через плануван-
ня виникли після утворення Радянського 
Союзу. Слушно вважаючи, що успіхи в ре-
формах можливі лише на основі застосуван-
ня найбільш прогресивних для тих часів на-
укових досягнень, його керівники обрали 
магічним дороговказом словосполучення 
«наукова організація праці (НОП)», вима-
гаючи її втілення у життя через плануван-
ня. Наприклад, саме у такий спосіб (і доволі 
успішно) розв’язувалася проблема масової 
неписьменності, створювалася і розвивала-
ся на нових засадах система освіти.

Явище світового поширення плануван-
ня датується періодом після ІІ світової ві-
йни, коли сформувався табір соціалістич-
них країн, які в усьому копіювали СРСР, 
а впливові міжнародні організації ООН, 
ЮНЕСКО, Світовий Банк та інші розгор-
нули фінансову і технічну допомогу краї-
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нам, що розвиваються. Ці організації вва-
жали корисною появу в цих країнах служб 
планування, які могли б сформувати яко-
мога сприятливіші умови для соціального 
прогресу й економічного розвитку.

Раптове всесвітнє поширення привабли-
вості ідеї планування освіти має історич-
не пояснення. Керівники новоутворених 
держав третього світу були переконані, що 
прискорений розвиток систем освіти стане 
надійною основою економічного зростан-
ня, засобом національної консолідації і за-
безпечення узгодженого рівня соціальної 
справедливості, отже, політичної стабіль-
ності. Тому вони намагалися передбачити 
розвиток систем освіти на тривалий період, 
обрати завдання, встановити пріоритети і 
запланувати заходи у координації з розви-
тком інших важливих секторів (економіки, 
оборони та ін.). Приклад СРСР, який засто-
сував планування у момент недостатнього 
розвитку народної освіти, видавався керів-
никам новоутворених країн доволі пере-
конливим.

Та слід зазначити, що на початку пла-
нування освіти було не окремою наукою з 
власним понятійним апаратом і теоретич-
ними основами, а лише практичним мето-
дом підготовки й організації виконання рі-
шення щодо змін, розвитку та удосконален-
ня освіти. Звичайно, він далекий від примі-
тивізму, адже тісно пов’язаний із багатьма 
науками – демографією, соціологією, еко-
номікою, психологією, педагогікою і освіт-
ньою компаративістикою.

Відтак, на початку 1960-х років не існу-
вало теоретично і практично обґрунтова-
ного комплексу методів і технологій освіт-
нього планування [10]. Створення його 
науково-методичної бази припало на по-
дальші роки внаслідок звернення до цієї 
проблеми представників кількох наук, на-
самперед економістів. Аналіз свідчить, що 
запропоновані методи можна диференцію-
вати на три великі групи, які суттєво від-
різнялися одна від одної [11]. Опишемо їх 
лише у загальних рисах.

Першою стала соціально-демографічна 
теорія планування освіти, яка виходила з 

постулату обов’язковості навчання всіх ді-
тей і молоді згідно з освітніми статтями кон-
ституцій і світовою конвенцією «Про права 
людини». Планувальники спиралися на де-
мографічні дані, виконували прогнозні об-
числення кількості необхідних місць для на-
вчання на всіх рівнях системи освіти, але не 
враховували освітні пріоритети різних сус-
пільних верств, не шукали шляхів найдо-
цільнішого використання ресурсів, які краї-
на мала змогу вкласти у діяльність освітньої 
системи. Тому досконалішими і ближчими 
до суспільно-освітніх реалій виявилися два 
інші методи планування освіти.

Метод планування «витрати – прибу-
ток». Прихильники цього методу розгля-
дають освіту як один із різновидів інвести-
цій. Планування системи освіти в основно-
му варіанті цього методу редукується до 
обчислення співвідношення витрат на її ді-
яльність і зисків від підвищення рівня про-
фесійної компетентності населення (збіль-
шення продуктивності праці, поліпшен-
ня якості і збільшення ціни виробів уна-
слідок упровадження у виробництво ре-
зультатів наукових досліджень і технічно-
технологічних винаходів тощо).

Метод планування за потребами ви-
робництва й оборони є одним із варіантів 
попереднього, відрізняючись перенесен-
ням акцентів з фінансової вигідності на 
політично-оборонні потреби. Практично 
цілковито ігнорується вплив підготовлених 
кваліфікованих працівників на еволюцію 
розміру валового національного продук-
ту. Урядові органи (подібно до гігантсько-
го за кадровим складом Держплану СРСР) 
намагаються якомога точніше передбачи-
ти потреби видобувної і обробної промис-
ловості, сільського господарства, транспор-
ту, оборони та ін., визначаючи на цій основі 
вимоги до системи вищої освіти – характе-
ристики всіх її рівнів, типи закладів і про-
грами підготовки обчислених контингентів 
фахівців певних профілів.

Практика планування освіти на основі 
обох економічних підходів швидко вияви-
ла існування значної кількості технічних 
проблем, шляхи подолання яких навіть за-
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раз лишаються предметом дискусій нау-
ковців. Було доведено, що вже на стадії ви-
значення головних вимог до системи осві-
ти спостерігається гостре зіткнення різно-
манітних поглядів і загальних пріоритетів, 
які у подальшому зумовлюють невизначе-
ності під час розрахунків і дають ненадій-
ні кінцеві результати. Та все ж ці два ме-
тоди набули поширення в обох політико-
воєнних таборах (Заходу й СРСР із сате-
літами), які перебували у стані суперни-
цтва зі змінним рівнем його загострення. 
Наслідком діяльності вчених у межах еко-
номічних підходів став значний прогрес у 
математичному забезпеченні (йдеться не 
тільки про формули і диференціальні рів-
няння, а й про винайдення комп’ютерів з 
високою швидкодією).

Та за всіх незаперечних досягнень, фі-
нансовий підхід до освітнього плануван-
ня з його акцентуванням математичних ме-
тодів має той принциповий недолік, що за-
вжди оперує у надто вузьких межах одних 
лише кількісних характеристик і спроще-
них припущень, стимулюючи намагання 
збільшувати витрати на освіту.

Але часто (приклади ми знаходимо у 
США, Канаді, Данії та інших країнах) про-
сте кількісне збільшення матеріального за-
безпечення системи освіти не забезпечу-
вало досягнення нею тих цілей, які стави-
ло суспільство й економіка. Період певного 
розчарування у застосовності економічних 
методів в освітньому плануванні припав на 
роки стагнації чи скорочення освітніх бю-
джетів багатьох розвинених країн (Великої 
Британії, Швеції та ін.), що стало додатко-
вим стимулом переходу від екстенсивного 
до інтенсивного розвитку освіти. Ключови-
ми словами цього періоду стали «реформи» 
і «якість», у багатьох країнах світу вони й 
досі лишаються найпопулярнішими.

У світі утвердилася модель кількакроко-
вої процедури реформування освіти з домі-
нуванням адміністративного впливу і міні-
мальним залученням наукового плануван-
ня. Вона така поширена і загальновідома, 
що вкажемо тільки наслідки її застосуван-
ня: як виявили дослідження науковців гру-

пи Х. Тедеско, тісно пов’язаних із ЮНЕС-
КО, з понад 150 значних освітніх реформ у 
десятках країн світу три чверті завершили-
ся цілковитим провалом, а успішною вия-
вилася лише кожна дванадцята спроба.

Виразне розчарування в економічних 
і адміністративних підходах до плану-
вання і реформ освіти зумовило звернен-
ня науковців до значно складніших моде-
лей. Їх уже накопичилося чимало, що по-
мітно і у множинності назв: відкрита, взає-
модії (інтерактивна), трансакційна, діалек-
тична, співучасті, політична, законодавчо-
демократична тощо. Головною спільною 
рисою можна вважати початок цих ре-
форм з глибокого дослідження стану серед-
ньої і вищої освіти й публікації детальних 
«Білих книг» (нещодавно було створено 
таку книгу і в Україні, але її зміст виявив-
ся примітивним і дуже далеким від стан-
дартів розвинених держав [1]). Вивчається 
соціально-політична атмосфера, виявля-
ються головні течії й тенденції змін у сфе-
рі уявлень про вимоги до системи освіти і 
первинної професійної підготовки, врешті, 
про якість освіти. Організатори і керівники 
сучасних освітніх змін вважають пріори-
тетним досягнення максимально широкої 
громадської підтримки реформ насампе-
ред завдяки залученню широких кіл насе-
лення і представників головних суспільно-
впливових груп до стадії формулювання 
головних цілей змін і вибору методів уті-
лення їх у життя.

Дещо розширилася і номенклатура ме-
тодів планування, оскільки до вже згада-
них нами науковці додали так званий «ев-
ристичний» варіант (пра-форсайт), осо-
бливістю якого є використання розшире-
ної інформаційної бази, створення і моні-
торинг сценарію інноваційних дій на осно-
ві попереднього моделювання чи локаль-
них експериментів, передбачення зворот-
ного зв’язку та ін. Планування цього типу 
претендує на задовільну точність передба-
чення не лише найближчого, а й більш від-
даленого майбутнього.

У житті ж спостерігається певне повер-
нення до прагматизму. Економічні негараз-
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ди і труднощі на ринку праці підвищили 
потребу у плануванні, спрямованому на по-
шуки найефективнішого вкладання наяв-
них обмежених бюджетних коштів – удо-
сконалення мережі закладів, зміни у три-
валості і профілях професійної підготовки 
та ін.

Для сучасної України саме ця «прагма-
тична» тенденція стала актуальною і дуже 
характерною. Вища освітня адміністрація 
вимушена відмовитися від теорій і страте-
гій, намагаючись хоч на мінімальному рів-
ні забезпечити поточну діяльність наявної 
мережі ВНЗ і постійно розшукуючи нові й 
нові засоби для скорочення витрат.

Та для цього необхідно винайти засоби 
переконання населення у тому, що на вищу 
освіту взагалі не варто витрачати бюджетні 
кошти, зібрані з усієї маси платників подат-
ків. На нашу думку, одним із таких демаго-
гічних засобів є ідея проголошення всьо-
го навчання у ВНЗ актом «надання освіт-
ніх послуг», а не соціальним мега-процесом 
фахового і громадянського зростання сту-
дента до стадії компетентного дипломова-
ного професіонала. Під цим гаслом виправ-
даною стає політика примусового спряму-
вання всієї системи ВНЗ до стадії самоза-
безпечення за рахунок втілення у життя 
нового наукового досягнення – тверджен-
ня про необхідність безмежного розширен-
ня кількості «джерел фінансування ВНЗ».

Тим часом, виконуючи роль «мозку» 
системи вищої освіти і сектору науко-
вих досліджень, Міністерство освіти і на-
уки мало б піклуватися переважно про пе-
ретворення всієї мережі закладів і дослід-
ницьких лабораторій на джерело наукових 
відкриттів і виробничих технологій разом 
із підготовкою нових генерацій професіо-
налів. В Інтернеті і часописах України та 
інших держав зустрічаються наукові праці, 
автори яких розглядають ті нові явища, які 
еволюція засобів життєзабезпечення ви-
кликає в освітній, виробничій та інших сис-
темах. Можна стверджувати, що централь-
ним терміном у статтях на цю тему є «інно-
вація» (приклад – [4; 6; 8] та ін.), адже зна-
чними досягненнями на світовому ринку та 

у підвищенні якості життя власного насе-
лення останніми роками можуть похвали-
тися тільки ті держави, в яких сформував-
ся ефективний комплекс із провідних ВНЗ, 
кращих науково-дослідних установ і робо-
тодавців (великих і малих фірм).

Враховуючи можливий обсяг статті, об-
межимося вказівкою на те, що особли-
во великим виявився інноваційний вне-
сок освітньо-наукового комплексу в успі-
хи Фінляндії, Німеччини, Південної Кореї, 
Тайваню і Китаю. Цікаво, що світовим ліде-
ром з найбільшим «глобальним інновацій-
ним індексом» у 2009 році виявився Сін-
гапур, а не одна зі згаданих держав [9]. На 
нашу думку, цей факт свідчить про високі 
соціально-економічні перспективи цієї ост-
рівної держави, у якої Україна нещодавно 
придбала платформи для морського бурін-
ня (а могла б виробляти їх сама, якби їй по-
щастило з «поводирями нації»). (Для по-
рівняння: у США – 8-й показник).

Повертаючись до проблеми вибору 
між науковим плануванням вищої освіти 
ХХІ ст. і маркетингом освітніх послуг, ви-
словимо переконання у тому, що піднесе-
ні долею на керівні позиції наші держав-
ні мужі мали б найбільше перейматися не 
скороченням мережі ВНЗ і збільшенням 
відсотка студентів-контрактників, а під-
тримкою «зон зростання» економіки і ви-
робництва через правильне спрямування 
освітньо-наукового комплексу України за 
зразками Сінгапуру чи Фінляндії. Завдан-
ня ж надання «освітніх послуг» слід дору-
чити сектору недержавних ВНЗ, які через 
організаційні, кадрові та інші причини не-
спроможні взяти повноцінну участь у під-
вищенні виробничо-інноваційного капі-
талу України. В усіх відомих нам випад-
ках успішного розвитку через науково-
інноваційне виробництво провідна керівна 
і фінансова роль належала саме державним 
органам.

Висновок. Ефективна вища освіта зраз-
ка ХХІ століття мусить мати щонайменше 
два головних складники. Перший – най-
кращі державні університети та інші ВНЗ, 
спроможні стати науково-технологічним 
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інноватором, а другий – всі приватні і 
«слабша» частина мережі державних за-
кладів, які й справді можуть надавати 

освітні послуги без надмірного обтяження 
бюджету підготовкою безлічі правників і 
менеджерів.

9. Andrew J. P. The Innovation Imperative in Manufacturing : How the United States Can Restore Its Edge / 
J. P. Andrew, E. S. De Rocco, A. Taylor. – Boston : BCG, MI, NAM, 2009. – 28 p.

10. Coombs P. H. Qu’est-ce que la planification de l’eduation? / P. H. Coombs. – Paris, UNESCO : IIPE, 
1970. – 70 p.

11. Jallade J. P. Modeles de planification de l’education / J. P. Jallade // In : Vol. VI. Le developpement de la 
planification de l’enseignement. – Paris, OCDE, 1971 – P. 81–159.

СITED LITERATURE
1. The White Book of a national education of 

Ukraine / T. F. Alekseenko, V. M. Anishchenko, 
G. A. Ball [etc.]; under gen. red. acad. V.G.Kremen; 
NAPS Ukraine. – К. : Informsystem, 2010. – 342 p.

2. The State National Program «Education» (Ukraine 
ХХІ cent.). – К. : «Rainbow», 1994. – 61 p.

3. Korsak K. V. Foresight – forgotten old or 
invention ХХІ century? / K. V. Korsak // The Scientific 
World. – 2009. – № 8. – P. 2–4.

4. Kremen V. G. Education and Science in 
Ukraine – innovative aspects. Strategy. Realisation. 
Results / V. G. Kremen. – К. : Gramota, 2005. – 448 p.

5. Fedulova L. I. Foresight: modern methodology 
of technological forecasting / L. I. Fedulova // 
Economic forecasting. – 2008. – № 3. – P. 106–120; 
№ 4. – P. 124–138.

6. Khorunzy G. Innovations as a principle of activity 
of the higher education / G. Khorunzy // The Higher 
School. – 2010. – №11. – P. 14–25.

7. Gaponenko N. V. Foresight. The theory. 
Methodology. Experience: the monography / N. V. Ga-
ponenko. – М. : JUNITI-DANNA, 2008. – 239 p.

8. Kleeva L. P. Education as an element of national 
innovative system / L. P. Kleeva, I. V. Kleev //Higher 
education in Russia. – 2013. – № 3. – P. 28–36.

ЛІТЕРАТУРА
1. Біла книга національної освіти України / 

Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.]; 
за заг. ред. акад. В. Г. Кременя; НАПН України. – К. : 
Інформсистеми, 2010. – 342 с

2. Державна національна програма «Освіта» 
(Україна ХХІ століття). – К. : «Райдуга», 1994. – 61 с.

3. Корсак К. В. Форсайт – забуте старе чи вина-
хід ХХІ ст.? / К. В. Корсак // Науковий світ. – 2009. – 
№ 8. – С. 2–4.

4. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інно-
ваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / 
В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.

5. Федулова Л. І. Форсайт: сучасна методоло-
гія технологічного прогнозування / Л. І. Федулова // 
Економічне прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 106–
120; № 4. – С. 124–138.

6. Хорунжий Г. Інноваційність як принцип діяль-
ності вищої школи / Г. Хорунжий // Вища школа. – 
2010. – № 11. – С. 14–25.

7. Гапоненко Н. В. Форсайт. Теория. Методо-
логия. Опыт : монограф. / Н. В. Гапоненко. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 239 с.

8. Клеева Л. П. Система образования как 
элемент национальной инновационной системы / 
Л. П. Клеева, И. В. Клеев // Высшее образование в 
России. – 2013. – № 3. – С. 28–36.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 22013 95

 березня 2010 р. Європейською 
Комісією прийнято Комюніке 
«Європа 2020. Стратегія для 
розумного, стійкого та інклю
зивного розвит ку»  [3] – доку-
мент, що визначає пріоритети 

розвитку Європи до 2020 року. Серед клю-
чових пріоритетів названо і завдання «під-
вищити ефективність та міжнародну при-
вабливість європейських закладів вищої 
освіти» [3, 13].

Зазначене, своєю чергою, актуалізува-
ло проблему модернізації врядування у 
вищій освіті та підвищення ефективності 
управління ВНЗ. З метою виконання по-
ложень, визначених Стратегією, 20 верес-
ня 2011 р. Європейська Комісія ухвали-
ла Комюніке «Підтримуючи розвиток і за
йнятість – Порядок денний для модерні
зації систем вищої освіти Європи» [4], яке 
констатує:

«Для забезпечення максимального вне-
ску систем вищої освіти Європи у розум-
ний, стійкий та інклюзивний розвиток, не-
обхідно здійснити реформи задля того, щоб: 
… підвищити якість і релевантність розвитку 
людського капіталу у вищій освіті; створити 
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ефективне врядування та фінансові механіз-
ми для підтримки досконалості…» [4, 3].

«Реформа та модернізація вищої освіти 
Європи залежать від компетентності та мо-
тивації викладачів і дослідників. Необхід-
ним є запровадження стимулів для того, 
щоб заклади вищої освіти інвестували у 
безперервний професійний розвиток свого 
персоналу…» [4, 7].

«Виклики, що постали перед вищою 
освітою, вимагають розбудови більш гнуч-
кого врядування та систем фінансування, 
які збалансовують більшу автономію освіт-
ніх інституцій з відповідальністю перед 
усіма стейкхолдерами. Інвестування у про-
фесійний менеджмент може забезпечити 
стратегічне бачення та лідерство, одночас-
но надаючи викладачам і дослідникам не-
обхідну академічну свободу…» [4, 13].

Розв’язання констатованих завдань вба-
чається, зокрема, через:

«Підтримку та розвиток професійних лі-
дерів вищої освіти, гарантування того, що 
заклади вищої освіти мають автономію для 
того, щоб визначати свій стратегічний на-
прям, управляти фінансовими ресурсами, 
винагороджувати досягнення задля залу-
чення найкращого викладацького та дослід-
ницького персоналу, визначати політику 
вступу та вводити нові навчальні програми.

Заохочення закладів до модернізації їхніх 
систем управління людськими ресурсами та 
досягнення досконалості в цьому…» [4, 13]. 

Отже, професійний розвиток персоналу 
ВНЗ і, зокрема, керівного складу закладів 
розглядається європейською спільнотою 
як передумова успішної реалізації реформ 
у вищій освіті.

Мета цієї статті полягає у тому, щоб на 
основі аналізу провідного європейського 
досвіду виявити особливості та обґрунту-
вати актуальність реалізації короткотермі-
нових програм професійного розвитку ке-
рівників ВНЗ.

Для аналізу обрано праці, розроблені у 
межах міжнародного проекту «Європейської 
платформи модернізації вищої освіти».

Наукова праця «Реформи врядування ви
щої освіти у Європі» [8], підготовлена екс-

пертами Європейського центру стратегіч-
ного управління університетами [6] Харі 
де Боером та Джоном Файлом, присвячена 
тенденціям трансформації системи управ-
ління вищою освітою у напрямі врядуван-
ня, засвідчує важливість професійної підго-
товки очільників ВНЗ до виконання нових 
функцій: «Європейські заклади вищої осві-
ти повинні модернізувати своє врядування 
та підготувати своїх лідерів для того, щоб 
оперувати в умовах підвищення та усклад-
нення взаємодій на інституційному, регіо-
нальному, національному та європейсько-
му рівнях» [8, 7].

Актуальну, системну та достатньо нову 
інформацію щодо реформ у вищій освіті 
містить і праця «Залучаючись до реалізації 
Програми модернізації Європейської вищої 
освіти» [5], У дослідженні, зокрема, сфор-
мульовано такі важливі в аспекті професіо-
налізації управління ВНЗ висновки:

«Більша автономія та ширша відпові-
дальність у вищій освіті ведуть до появи 
нових вимог до керівників ВНЗ, їхньої про-
фесіоналізації, передусім через професійну 
підготовку. Розвиток стратегічного лідер-
ства, професіоналізованого менеджменту 
та сучасної політики і практики з управлін-
ня людськими ресурсами є критично не-
обхідними для розробки і запровадження 
стратегій, інституційних політик з метою 
надання послуг високої якості та ефектив-
ного використання ресурсів» [5, 15].

«На основі обміну знаннями та партнер-
ства ВНЗ заохочуються підсилювати свої 
стратегічні менеджерські спроможності» 
[5, 32].

«Лідерство та менеджмент у вищій осві-
ті мають бути більш системно розвиненими 
та професіоналізованими» [5, 32].

Автори дослідження Харі де Боер, Бен 
Джонгблоед, Пол Беннеуорс, Дон Уестер-
хейден та Джон Файл констатують, що до 
викликів сучасної модернізації вищої осві-
ти належить потреба в «лідерах та менедже-
рах ВНЗ із розвиненою здатністю гаранту-
вати, що Європейська вища освіта може ви-
конати очікуваний від неї внесок у реаліза-
цію цілей Стратегії «Європа 2020»» [5, 32].
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Наступним для аналізу є дослідження, 
здійснене протягом 2010–2011 років євро
пейськими експертами щодо вивчення на
вчальних потреб очільників закладів вищої 
освіти [9], відповідно до якого:

65 % респондентів (керівників ВНЗ кра-
їн Європейського Союзу) засвідчили від-
сутність можливостей для свого професій-
ного розвитку [9, 14];

55 % – брак часу для власного професій-
ного розвитку [9, 15].

Аналіз змісту, актуального для професій-
ного розвитку керівників ВНЗ, показав, що:

74 % респондентів зазначили стратегіч-
не управління;

57 % – стратегії інноваційного розвитку;
56 % – розвиток людських ресурсів;
43 % – стратегії розвитку досліджень;
42 % – організаційну культуру;
36 % – політику інтернаціоналізації;
32 % – політику забезпечення якості 

[9, 21]. 
Відповідаючи на запитання щодо того, 

хто є найбільш ефективними тренерами 
для реалізації програм професійного роз-
витку керівників ВНЗ, 86 % респондентів 
назвали своїх колег – керівників закладів 
освіти і технологію колегіального коучин-
гу (peer coaching) [9, 22].

Зазначене дослідження також присвяти-
ло низку питань проблемі відбору на керів-
ні посади у системі вищої освіти. У цьому 
блоці 50 % респондентів констатували, що 
їхні заклади не мають критеріїв (профілів) 
для оцінювання професійних компетенцій 
(якостей) претендентів на управлінські по-
сади [9, 23]. Відповідаючи на запитання, 
якими можуть бути ці критерії, респонден-
ти віддали перевагу:

• наявності управлінського досвіду 
(29 %);

• високій мотивації претендента працю-
вати на управлінській посаді у ВНЗ (16 %);

• наявності академічного ступеня у га-
лузі адміністративних наук (13 %);

• наявності академічного ступеня у сфе-
рі управління ВНЗ (11 %) [9, 24].

Зважаючи на отримані результати, ав-
тори дослідження Пітер Маассен та Атті-

ла Посітс роблять такий висновок: « … сус-
пільство очікує від університетів і коле-
джів більшої відповідності, більшої ефек-
тивності та більшої результативності, що 
базуються на прямій і динамічній взаємо-
дії між університетами та їх оточенням. 
Передумовами останнього є професіоналі-
зація інституційного лідерства та менедж-
менту, а також активні структури універ-
ситетського врядування» [9, 39]. Інакше 
кажучи, підкреслюється прямий зв'язок 
між результатами діяльності закладів ви-
щої освіти та рівнем професійної компе-
тентності їхніх керівників.

Проблемі професійного розвитку ке-
рівників ВНЗ у Європі присвячена і пра-
ця Нейдін Берквел «Підготовка універси
тетських лідерів і менеджерів – чому та 
як?» [1]. Актуальність такого розвитку об-
ґрунтовується тенденціями посилення ін-
ституційної автономії закладів вищої осві-
ти та формуванням нової моделі універси-
тетського врядування: «Такі головні транс-
формації потребують сучасних форм вря-
дування, динамічного лідерства та профе-
сійного менеджменту для всіх університет-
ських служб, останнє є критичним для за-
безпечення стійкого розвитку ВНЗ» [1, 6]. 

Ще однією причиною розбудови інфра-
структури для професійної підготовки ке-
рівників ВНЗ Європи є зростання конку-
ренції на ринку вищої освіти: «Існує по-
треба професійного розвитку лідерів і ме-
неджерів задля того, щоб вчити їх управ-
ляти стратегічно всіма новими напрямами 
та забезпечувати сильне профілювання їх 
інституцій на Європейському (глобально-
му) ринку вищої освіти. Сильне лідерство 
стало вирішальним для того, щоб управ-
ляти у ситуації постійних змін. Адекват-
на внутрішня комунікація та якість діало-
гу, який керівництво веде з різними акаде-
мічними групами / підрозділами (викла-
дачі, школи, департаменти) та з усією ака-
демічною спільнотою на разі є вирішаль-
ними» [1, 6].

Спираючись на дослідження, здійсне-
ні Пітером Маассеном та Аттілою Посіт-
сом, Нейдін Берквел характеризує стан 
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інфраструктури для професійної підго-
товки керівників ВНЗ Європи. Дослід-
ниця, зокрема, зазначає, що у цій інфра-
структурі на рівні Європи можна умов-
но виокремити три категорії [1, 10–11]. 
До першої належить Велика Британія – 
країна, в якій на основі потужного досві-
ду й багатолітніх досліджень усвідомле-
на потреба професійного розвитку ліде-
рів ВНЗ. З цією метою на національному 
рівні функціонує Фундація лідерства для 
вищої освіти (leadership Foundation for 
Higher Education) (аналізу її діяльності 
ми плануємо присвятити окрему статтю). 
До другої категорії належать Нідерлан-
ди та Німеччина – країни, в яких на наці-
ональному рівні відбувається формуван-
ня навчальної інфраструктури для профе-
сійного розвитку очільників закладів ви-
щої освіти. Нині в цих країнах діють наці-
ональні програми підготовки. До третьої 
категорії належать усі інші країни Євро-
пейського Союзу, в яких на рівні окремих 
невеликих консорціумів чи окремих інсти-
туцій реалізуються програми з управління 
вищої освітою: «Більшість університетів у 
Європі створили або перебувають на стадії 
створення своїх власних «домашніх» про-
грам професійного розвитку з лідерства та 
менеджменту» [1, 12].

На основі здійсненого аналізу та влас-
ного досвіду організації програм професій-
ного розвитку керівників ВНЗ Європи до-
слідниця сформулювала такі висновки:

«Ринок програм професійного розвитку 
з управління вищою освітою в Європі тіль-
ки формується …» [1, 13].

«В Європі до цього часу потреба та про-
позиції щодо програм професійного розвит-
ку керівників вищої освіти являють собою 
дуже фрагментовану (подрібнену, розріз-
нену) картину» [1, 1]. 

«Поки розробники освітньої політики 
не почнуть приділяти серйознішу увагу 
проблемі професіоналізації управління 
вищою освітою та не надаватимуть під-
тримку у вигляді конкретних механізмів і 
стимулів, ситуація залишатиметься фраг-
ментарною. В умовах відсутності чітко-

го усвідомлення потреби інвестувати у 
професійний розвиток нинішніх та май-
бутніх лідерів і менеджерів закладів ви-
щої освіти для того, щоб підтримати нові 
форми врядування, лідерства та менедж-
менту…, життєздатність ВНЗ перебувати-
ме під загрозою» [1, 14].

Отже, аналіз наукових праць, присвя-
чених професійному розвитку керівників 
ВНЗ Європи, засвідчив актуальність цієї 
проблеми та дав підстави визначити осно-
вні характеристики стану її розв’язання на 
рівні європейських країн. Як уже зазна-
чалося вище, одним із можливих варіан-
тів розбудови можливостей для професій-
ного розвитку лідерів закладів вищої осві-
ти є реалізація міжнародних проектів. По-
казовим прикладом такого проекту є «Єв-
ропейська платформа модернізації вищої 
освіти» [7].

Європейська платформа модернізації 
вищої освіти

Проект «MODERN» здійснює кон-
сорціум з 10 основних і 30 асоційованих 
партнерів [7]. Очолює консорціум Євро-
пейський центр стратегічного управлін-
ня університетами [6]. Проект фінансуєть-
ся з 2009 року Європейською Комісією за 
програмою «Навчання упродовж життя» 
(lll – lifelong learning). 

Мета Проекту – «створити відкриту 
платформу як основний інструмент для 
інновацій, … розповсюдження провідної 
практики та реалізації спільних заходів 
з університетського лідерства, врядуван-
ня та менеджменту задля професіоналіза-
ції управління вищою освітою» [8, 7]. Місія 
Проекту вбачається у тому, щоб «сприяти 
підвищенню усвідомлення серед європей-
ських ВНЗ критично важливої потреби ін-
вестувати в людей, підтримувати потенцій-
них лідерів і сприяти професійному розви-
тку управлінців на всіх рівнях … як першо-
основи для гідної відповіді на зовнішні ви-
клики» [8, 7].

У межах реалізації Проекту здійснено 
низку досліджень із питань управління 
вищою освітою та на їх основі підготовле-
но й опубліковано відповідні наукові пра-
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ці, до деяких із яких ми звертаємося у цій 
статті [5; 8; 9].

Важливим результатом Проекту є роз-
роб лення та підтримка «Європейського 
порталу програм з управління вищою осві-
тою» [11]. Функціонал порталу дає можли-
вість робити вибірку за різними критерія-
ми – тип програми, зміст програми, краї-
на проведення, мова програми. На порта-
лі розміщено інформацію про 23 магістер-
ські програми, 4 докторські, 4 сертифіка-
ційні та 43 короткотермінові програми з 
управління вищою освітою, що реалізують-
ся в Європі. Програми містять такі змісто-
ві модулі: врядування, менеджмент і лідер-
ство (40 програм); стратегічне управлін-
ня (32); управління якістю (29); управлін-
ня фінансами та фандрейзинг (25); управ-
ління дослідженнями (23); інтернаціона-
лізація вищої освіти (16); управління люд-
ськими ресурсами (16); комунікація, мар-
кетинг, зв’язки з громадськістю та випус-
книками (10); трансфер знань (10); регіо-
нальний розвиток та інновації (9).

Проект «MODERN» виступає учасни-
ком у реалізації короткотермінових про-
грам професійного розвитку керівників 
ВНЗ. Приклади деяких із них подані далі.

Міжнародна програма з лідерства та 
менеджменту у вищій освіті Універси-
тету Вардвік [14] має такі особливості:

• пропонується для лідерів ВНЗ з усьо-
го світу;

• реалізується за принципом «практики 
для практиків»;

• базується на здобутках теорії та її прак-
тичному застосуванні;

• містить інтерактивні доповіді, аналіз 
«case studies» та серію візитів до універси-
тетів Великої Британії.

Місія Програми визначена її організато-
рами так: «Підтримати учасників у ефек-
тивному виконанні їхніх ролей сьогодні та 
у майбутньому» [14]. Основними змістови-
ми блоками Програми є: розроблення стра-
тегії; фінансовий менеджмент; лідерство, 
врядування та організаційні зміни; підпри-
ємництво; інституційний бренд і репутація. 
Тривалість Програми – 2 тижні.

Програма для університетських лі-
дерів реалізується Європейським центром 
стратегічного управління університетами 
[6] та Центральним європейським універ-
ситетом [2]. Мета Програми – сприяти ін-
терактивному колегіальному навчанню та 
обміну досвідом між лідерами ВНЗ [2; 11]. 
Цільовою аудиторією Програми є ректори 
та проректори ВНЗ регіону Центральної та 
Східної Європи. Формат Програми визна-
чено як інтерактивне обговорення. Змісто-
ві лінії Програми є такими:

• глобальні, регіональні та національні 
рейтинги у вищій освіті та їхній вплив на 
виконання ректорського мандату;

• засоби об’єктивної прозорості такі які 
U-Map і U-Multirank та використання їх на 
інституційному рівні;

• як позиціонувати заклад у рейтингах 
(аналіз «case studies»).

Тривалість Програми – 4 дні.
Весняна та Осіння Академії прово-

дяться Європейською асоціацією міжна-
родної освіти [13] для керівників ВНЗ та 
спрямовані на інтернаціоналізацію ви-
щої освіти. Змістова програма академій 
містить 10 практичних курсів: бенчмар-
кінг, кризовий менеджмент, культурно-
орієнтоване навчання, спільні та подвій-
ні дипломи, цифровий маркетинг, психіч-
не здоров’я міжнародних студентів, літні 
школи, стратегічне міжнародне партнер-
ство. Формат програми передбачає реалі-
зацію таких принципів [13]:

• створи свою власну навчальну траєк-
торію;

• навчайся у малих групах;
• розроби свій власний план дій;
• долучайся до інтеркультурного ото-

чення;
• застосуй отримані знання у своєму за-

кладі;
• приєднуйся до спільноти випускників 

Академії;
• зроби кроки для розвитку своєї кар’єри. 
Тривалість Програми – 5 днів.
Заходи з колегіального навчання
Ще одним важливим напрямом діяль-

ності Проекту «MODERN» є організа-
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ція заходів з колегіального навчання (peer 
learning) [12]. Колегіальне навчання визна-
чається експертами Проекту як «взаємно 
корисний обмін знаннями, ідеями та досві-
дом між учасниками» [15]. Основними пе-
ревагами колегіального навчання є: 

• розвиток соціальних навичок і нави-
чок співпраці учасників;

• сприяння більш активному навчаль-
ному досвіду та залученню до нього;

• надання можливостей для самооціню-
вання та оцінювання колег [15]. 

Реалізація заходів із колегіального на-
вчання для лідерів ВНЗ у межах Проекту 
виявилася не такою успішною, як для ке-
рівників середньої ланки. Причинами не-
успіху, на думку організаторів, стали: різ-
нопланові очікування учасників, різнорід-
ність групи, перебільшений акцент щодо 
орієнтації на замовлення, скептицизм з 
боку учасників щодо такого типу навчання 
[15]. На основі отриманого досвіду експер-
ти Проекту Френк Зігеле та Крістоф Тер-
рассе сформулювали практичні рекомен-
дації для поліпшення використання техно-
логії колегіального навчання у програмах 
професійного розвитку керівників ВНЗ, 
з якими можна детально ознайомитися у 
Звіті з колегіального навчання [10].

Ефективний досвід застосування коле-
гіального навчання для професійного роз-
витку керівників ВНЗ (у межах Проекту 
було реалізовано два таких заходи за тема-
ми «Від стратегії до якості: інтернаціона-
лізація як елемент системи забезпечення 
якості у ВНЗ» та «Фінансування у вищій 
освіті» [12] для керівників середньої ланки 
управління) засвідчив необхідність:

• забезпечення чіткої структуризації 
процесу навчання;

• залучення професійних коучів;
• орієнтації на конкретні, заздалегідь 

визначені та узгоджені з учасниками ре-
зультати навчання (learning outcomes);

• наявності довідкової інформації у ви-
гляді інформаційних джерел за темою ко-
легіального навчання;

• попереднього аналізу для формування 
колегіальних груп;

• врахування чинників особистісного та 
групового характеру [15].

Здійснений аналіз дає підстави сформу-
лювати такі висновки:

1. Розвиток Європейського простору ви-
щої освіти (ЄПВО) в сучасних умовах ви-
значається тенденціями посилення інсти-
туційної автономії та трансформації управ-
ління у напрямі моделі врядування. При 
цьому критичним чинником забезпечен-
ня життєдіяльності ВНЗ та успішного їх 
функціонування у конкурентному євро-
пейському і глобальному середовищі ви-
щої освіти виступає якість людського ре-
сурсу та, зокрема, рівень професійної ком-
петентності керівного персоналу ВНЗ.

2. Європейською спільнотою усвідом-
лено потребу професійного розвитку ліде-
рів закладів вищої освіти. Відповідні поло-
ження констатовані у ключових докумен-
тах Європейської Комісії, що спрямовують 
процеси модернізації сектору вищої освіти.

3. Європейськими експертами здійсне-
но аналіз поточного стану інфраструктури 
для професійного розвитку керівників єв-
ропейських ВНЗ та констатовано її фраг-
ментарний (несистемний) характер і почат-
ковий стан розбудови у більшості європей-
ських країн. На основі провідного міжна-
родного та європейського досвіду, отрима-
ного і на рівні окремих країн, і в результаті 
реалізації міжнародних проектів, сформу-
льовано відповідні рекомендації політич-
ного, стратегічного і тактичного плану.

4. Україні як державі з потужним секто-
ром вищої освіти, що є частиною ЄПВО, 
необхідно якнайшвидше врахувати вище-
зазначені факти й виробити власну стра-
тегію для забезпечення на національному 
рівні ефективного професійного розвитку 
керівників ВНЗ.

5. Розроблення такої національної стра-
тегії має спиратися на провідний міжна-
родний досвід (зокрема досвід США, Ве-
ликої Британії, Німеччини, Нідерландів) 
та максимально враховувати локальні пе-
редумови (національні пріоритети, на-
вчальні потреби керівників ВНЗ України, 
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рівень їхньої готовності до застосування 
певних інтерактивних технологій навчан-
ня тощо).

6. Для пошуку оптимальної моделі про-
фесійного розвитку керівників ВНЗ в Укра-
їні важливим ресурсом можуть слугувати 
пілотні програми, зреалізовані в межах від-
повідних національних і міжнародних про-
ектів (наприклад програми Темпус).

7. Важливим елементом розбудови 
ефек тивної інфраструктури для професій-
ного розвитку керівників ВНЗ України 

є формування відповідного ставлення / 
світогляду, передусім з боку академічної 
спільноти (ВНЗ та їхніх очільників), а та-
кож з боку всіх стейкхолдерів (Міністер-
ство освіти і науки України, НАПН Укра-
їни, наукові установи, роботодавці та ін.), 
спрямованого на підтримку ідеї професі-
оналізації управління вищою освітою та, 
як наслідок, готовність здійснювати від-
повідні інвестиції задля цього на персо-
нальному, інституційному та національно-
му рівнях.
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«Освіта – це не просто інформування 
тих, хто навчається, щоб вони стали вмі
лими та компетентними. Результат осві
ти – це не просто банк накопичених знань. 
Адже навчатися – це означає не відтворю
вати й транслювати наявні знання, а від
чувати і конструювати нові».

Паоло Фрейре

дним із найважливіших за-
вдань, що стоять нині перед 
кожною країною, є забезпе-
чення переходу економіки 
до інноваційного розвитку 
на основі підвищення ролі 

науково-технічного потенціалу країни, 
здатного здійснювати дослідження на рів-
ні сучасної світової науки. В його реаліза-
ції важлива роль належить освіті загалом і 
вищій зокрема. Саме освіта є основою роз-
витку особистості, суспільства, нації, дер-
жави та є запорукою майбутнього Украї-
ни. Інакше кажучи, вища освіта виконує 
багато функцій. Основними з них, на нашу 
думку, є такі:

• відтворювальна, орієнтована на задо-
волення потреб населення, суспільства і 
держави в освітніх послугах;

•соціально-комунікативна, орієнтова-
на на розвиток суспільної взаємодії освіт-
ніх суб’єктів;
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• інтеграційна, яка забезпечує поєд-
нання та комбінування ресурсів господар-
ського процесу різних освітніх систем та 
взаємодію з іншими рівнями організації 
соціально-економічних відносин;

• інноваційна, орієнтована на оновлен-
ня відносин соціально-економічних сис-
тем, розвиток їхнього технологічного бази-
су і людського фактора.

Все це свідчить про те, що вища школа 
може запропонувати економіці та суспіль-
ству загалом інноваційні ідеї, нові зразки 
техніки й технологій, кадри, готові втіли-
ти цю техніку і технології в життя. Водно-
час розвиток вищої освіти позитивно впли-
ває й на саму людину. У доповіді «Погляд 
на освіту: індикатори ОЕСР 2011» зокре-
ма аналізуються переваги, що надає освіта 
кожній людині. Серед них можна виокре-
мити такі:

• розширення можливостей для праце-
влаштування;

• пропорційне зростання заробітної пла-
ти залежно від рівня освіти;

• кращі показники стану здоров’я;
• можливості знайти роботу в особи з 

вищою освітою на 27 % більші за тих, хто 
не має відповідного диплому;

• у країнах ОЕСР населення з вищою 
освітою працевлаштовано на 84 %:

• показник безробіття серед осіб з ви-
щою освітою залишається на рівні 4–7 %, 
тоді як серед тих, хто має середню освіту, 
перевищує 10 %;

• особи з вищою освітою заробляють у 
середньому на 50 % більше за осіб із серед-
ньою освітою;

• вартість робочої сили з середньою 
освітою на 80 % нижча, за працівника з уні-
верситетською підготовкою [5].

Тож не дивно, що проблеми, пов'язані з 
розвитком освіти, хвилюють багатьох на-
уковців. Різним аспектам розвитку вищої 
освіти присвятили свої дослідження В. Ан-
друщенко, Ю. Бабак, В. Бондар, Р. Вес-
тбрук, С. Гончаренко, Е. Гутман, Д. Дьюі, 
П. Друкер, Г. Єльнікова, Д. Конант, В. Кня-
зєв, К. Корсак, В. Кремень, М. Комарниць-
кий, В. Лекторський, В. Огнев’юк, В. Олій-

ник, Е. Юдін та багато інших. Проте у роз-
витку вищої освіти ще є багато проблем, які 
потрібно подолати. Найгострішими з них є 
вдосконалення парадигми подальшого роз-
витку вищої освіти, підвищення її якості та 
ролі у розбудові інноваційної економіки. 
Пошук шляхів досягнення цього і є метою 
нашого дослідження.

Інновації у сфері освіти – це стратегіч-
ний імператив. Упроваджуючи іннова-
ції, вищі навчальні заклади мають дотри-
муватися принципу «змінюватись назу-
стріч змінам». Кожний навчальний заклад 
має забезпечити формування інноваційно-
го мислення кожного студента. А це може 
бути лише за умови, коли:

• викладачі є носіями інноваційної сві-
домості;

• професорсько-викладацький склад до-
кладає зусиль до навчання протягом жит-
тя та неперервного підвищення своєї квалі-
фікації;

• існують взаємостимулювальні відно-
сини між викладачами та учнями (студен-
тами);

• достатньою мірою використовується 
Інтернет, мультимедійні технології, прово-
дяться різноманітні навчальні заходи;

• створена широка мережа дистанційно-
го навчання, що дає можливість використо-
вувати високоякісні освітні ресурси ВНЗ у 
більш широких масштабах (і в загальноос-
вітній школі, і в післядипломній освіті).

Водночас ВНЗ мають активно впрова-
джувати досягнення науково-технічного 
прогресу, науково-технічні інновації, по-
силюючи прикладні дослідження, що від-
повідають запитам країни, активніше бра-
ти участь у її економічному розвитку, спря-
мовуючи науково-дослідні проекти на 
розв'язання важливих стратегічних завдань 
усієї країни й окремих підприємств. Цьому 
сприяє й поліпшення технічного оснащен-
ня ВНЗ, що допомагає навчальним закла-
дам нарощувати не лише традиційні фун-
даментальні результати, а й у галузі нано-
технологій.

Водночас економіка має використовува-
ти інноваційні переваги вищих навчальних 
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закладів, спонукаючи викладачів і студен-
тів до вільного наукового пошуку, підтрим-
ки ними фундаментальних досліджень, по-
єднуючи вимоги країни з передовою нау-
кою. ВНЗ мають створювати вільну атмос-
феру досліджень, активно використовува-
ти власні ресурсні переваги, сприяти між-
дисциплінарній взаємодії (природних, гу-
манітарних і соціальних наук з іншими спе-
ціальностями).

Нині в Україні формується нова систе-
ма освіти. Відбувається й зміна парадигми. 
Нова освітня парадигма передбачає новий 
зміст, нові норми права, новий педагогічний 
менталітет. У контексті нової парадигми ра-
дикально змінюється статус викладача, його 
освітні функції, вимоги до рівня професіо-
налізму. Показниками підвищення значу-
щості професійно-педагогічної компетент-
ності є зміни у сфері суспільної свідомості, 
що виявляються у психолого-педагогічній 
компетентності, педагогічній культурі. Вони 
можуть служити базою для подолання кон-
флікту між старшим і молодим поколінням, 
сприяють адаптації до нових умов, ефектив-
ному формуванню процесу соціалізації осо-
бистості. В умовах інформатизації суспіль-
ства важливо забезпечити формування не 
лише педагогічних, а й технологічних знань 
майбутніх освітян. На це має бути спрямо-
ване вдосконалення форм і методів, змісту 
та основних підходів до формування про-
фесійної компетентності, творчої структури 
педагогічної діяльності.

З цією метою має бути розроблена струк-
тура системи загальнотехнологічних знань 
студентів, у яких виокремлюються такі еле-
менти:

• знання фундаментальних ідей, законів 
і закономірностей розвитку технологічних 
явищ і процесів;

• засвоєння провідних технологічних 
теорій, основних категорій і понять;

• дані про базові технологічні факти і 
прикладні технології.

Загалом нова парадигма підготовки ка-
дрів передбачає посилення системного ана-
лізу, який дає змогу розглядати студен-
та (слухача) як цілісну особистість у різ-

них сферах життєдіяльності людини (піз-
навальна, громадська, інтимно-особистісна 
тощо). Процес навчання – важливий склад-
ник життєдіяльності. Одним із ефективних 
засобів цього процесу має бути викорис-
тання інформаційних технологій, адекват-
них новій освітній парадигмі, застосування 
яких допомагає:

• наочно і образно подати інформацію;
• забезпечити індивідуалізацію та дифе-

ренціацію процесу навчання завдяки мож-
ливостям інтерактивного діалогу;

• досягти високого рівня самостійнос-
ті роботи студентів у світовому інформа-
ційному просторі, що є важливим чинни-
ком активізації процесу пізнання. Це мож-
на забезпечити через упровадження моделі 
інформаційних технологій, що застосову-
ються в освіті (рис. 1).

Рис. 1. Складові частини моделі
інформаційних технологій, застосованих 

в освітній сфері

Останнім часом у навчальному про-
цесі доволі широко використовуються 
електрон ні підручники, які мають бага-
то переваг над паперовими [3, 52]. Зокре-
ма, вони дають змогу активно використо-
вувати в навчальному процесі технології, 
пов'язані з науковим проектуванням і точ-
ним відтворенням педагогічних процесів, 
які гарантують успіх. На нашу думку, до-
волі чітко визначив складники педагогіч-
ної технології В. Безпалько в однойменній 
книжці, виокремивши такі:

• чітка і послідовна педагогічна, дидактич-
на розробка цілей навчання та виховання;

• структурування, впорядкування зміс-
ту інформації, що підлягає засвоєнню;
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• комплексне застосування дидактич-
них, технічних, зокрема і комп'ютерних, за-
собів навчання та контролю;

• посилення діагностичних функцій на-
вчання та виховання;

• гарантування достатньо високого рів-
ня якості навчання [2, 55–57].

На міжнародній конференції (Париж, 
1998 р.) ЮНЕСКО «Всесвітня декларація 
про вищу освіту для ХХІ століття: підходи 
і практичні заходи» підкреслювалося, що 
якість вищої освіти є багатозначним понят-
тям. А тому слід враховувати оцінки роз-
витку вищої освіти, поклавши в її основу 
стандарт, що передбачає підвищення якості 
освітніх послуг, яка залежить від багатьох 
чинників, зокрема і від потреби у якісних 
послугах. 

У забезпеченні високої якості освіт-
ніх послуг, у набутті студентами глибоких 
знань важлива роль відводиться бібліоте-
кам, зокрема – вищих навчальних закладів. 
Цінність будь-якої бібліотеки – її інформа-
ційні можливості, що базуються на вико-
ристовуваних ресурсах, і не лише власних, 
а й отримуваних за допомогою мережевих 
технологій. Відбір, придбання, упорядку-
вання та збереження відповідних ресурсів – 
традиційна діяльність бібліотек. Від якості 
виконання цих функцій залежить реаліза-
ція бібліотеками їхньої основної місії – за-
доволення інформаційних потреб користу-
вачів, забезпечення підготовки конкурен-
тоспроможного фахівця. А тому бібліотеки 
мають постійно розширювати свої інфор-
маційні ресурси, які сприяли б досягненню 
головної цілі вищої освіти – надання якіс-
них освітніх послуг, підготовка висококва-
ліфікованих, конкурентоздатних фахівців. 
Нині це є національним пріоритетом, пере-
думовою забезпечення національної безпе-
ки держави. 

Якісно підготовлений спеціаліст має 
бути потрібним роботодавцеві. Нині ж, на 
жаль, не існує ефективного механізму за-
лучення молодих спеціалістів до роботи на 
виробництві (зокрема у сфері матеріально-
го виробництва). Виробленню ж такого ме-
ханізму може сприяти:

• розробка ВНЗ спільно з виробничи-
ми підприємствами певних інтегрованих 
структур; 

• активізація розвитку корпоративних 
університетів, призначенням яких є під-
готовка кадрів для конкурентних підпри-
ємств, посилення інтеграції освіти і науки. 
Уже є непоодинокі факти, коли підготов-
ка кадрів здійснюється відповідно до угод 
із зацікавленими підприємствами, тоб-
то підготовка кадрів здійснюється під за-
мовлення. Це є особливо важливим в умо-
вах, коли постійно ускладнюється і до-
рожчає лабораторне та експериментальне 
обладнання, придбання якого для вищо-
го навчального закладу нерідко є пробле-
матичним; коли посилюється конкуренція 
на ринку праці. У цих умовах перспекти-
ви розвитку освіти загалом і вищої, зокре-
ма, мають базуватись на посиленні зв'язку 
освіти і науки, на створенні при вищих 
навчальних закладах бізнес-інкубаторів, 
Інтернет-центрів і технопарків. Адже, як 
свідчить світовий досвід, всі вони є носі-
ями передової технології, одним із варіан-
тів взаємодії науки та підприємництва. 
Їхнє функціонування сприяє наданню ін-
новаційних освітніх послуг, підвищенню 
ролі освіти у зростанні ефективності ви-
робництва. Як відомо, у 2010 р. Європей-
ський Союз ухвалив стратегію «Європа 
2020», згідно з якою має підвищитись рі-
вень освітніх досягнень задля забезпечен-
ня потреб Європи у випуск никах ВНЗ і 
дослідниках, у підвищенні якості та реле-
вантності вищої освіти: підвищенні якості 
знань завдяки мобільності та міжнародній 
співпраці; посиленні зв’язку вищої осві-
ти, досліджень і бізнесу – «трикутника 
знань» (knowleage triangle [6]). І в Украї-
ні останнім часом збільшується обсяг на-
укових досліджень, що виконуються на за-
мовлення виробництв, які завершуються 
не на стадії звітів, а на етапі створення 
реального наукового продукту.

Поліпшення якісної ситуації в освіті по-
требує відповідного фінансового забезпе-
чення. Нині, скажімо, у країнах ЄС на роз-
виток вищої освіти виділяють 1,3 % ВВП, 
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в Японії – 1,5 %, у США – 2,7 %. Не дивно, 
що вища освіта у світі користується вели-
ким попитом, а основними формами її фі-
нансування є:

• державні гарантії;
• бюджетне субсидування;
• бюджетні інвестиції;
• бюджетні кредити.

Таблиця
Фінансування вищої освіти в Україні, 
% до загальних видатків і ВВП [4, 3].

Рік
Видатки у % до

Загальних видатків Валового внутрішнього 
продукту

2000 4,7 1,3

2005 5,7 1,8

2007 5,7 1,8

2008 6,0 1,0

2009 6,8 2,3

2010 6,5 2,2

Всі фінансові ресурси мають сприяти не 
лише придбанню сучасного обладнання, а 
й формуванню адекватної інфраструктури 
та підвищенню кваліфікації професорсько-
викладацького складу, освоєнню нових тех-
нологій навчання, відходу від традиційних 
шаблонів, запровадженню сучасної моделі 
професійної освіти, що відповідає потре-
бам інноваційної економіки. Як свідчить 
досвід розвинених країн, у цьому контексті 
вищі навчальні заклади мають: формува-
ти і впроваджувати інноваційні програми; 
бути готовими дати власні відповіді на ви-
клики часу (виклики можуть бути неочіку-
ваними, що вимагають змін у системі осві-
ти, в науковій діяльності, у взаємовідно-
синах із владою, бізнесом); професорсько-
викладацький склад має показати високий 
рівень підготовки кадрів.

Проте цього можна досягти, розв’язавши, 
принаймні, найгостріші проблеми. Одна з 
них – подолання в освітній сфері низько-
го рівня заробітної плати, яка є не просто 
низькою, а такою, що не враховує нинішні 
реалії життя (платність медичних і освіт-
ніх послуг, участь жителів у капітальному 
ремонті будинків тощо). Заробітна плата 

освітян є суттєво нижчою, аніж у промис-
ловості (а відповідно до Закону України 
про освіту, вона мала б бути на рівні про-
мисловості), а також в економіці (рис. 2).

Рис. 2. Порівняння заробітної плати 
освітян із середньою заробітною платою 

у економіці, грн і %

У поліпшенні якості освіти важлива роль 
відводиться і стратегічному управлінню, що 
являє собою систему специфічних дій, здат-
них сприяти адаптації освіти до зовнішньо-
го середовища і спрямованих на гармоніза-
цію взаємовідносин між суб’єктом і об’єктом 
управління. Наука управління у сфері осві-
ти розвивається як частина загальної теорії 
управління. Управління освітньо-виховним 
процесом – це прогнозування, проектуван-
ня, розв'язання навчально-педагогічної си-
туації в умовах взаємоспрямованого та вза-
ємообумовленого впливу викладача і сту-
дента, що забезпечує засобами мотивації та 
рефлексії напряму їхнього розвитку та са-
морозвитку. У цьому контексті управління 
системою підготовки висококваліфікованих 
кадрів має містити:

• збір та обробку інформації;
• передбачення, прогнозування, проек-

тування та аналіз навчально-педагогічної 
ситуації;

• визначення проблеми (причин виник-
нення даної ситуації);

• встановлення критеріїв досягнення 
поставленої мети;

•здійснення дій, спрямованих на 
розв’язання завдань;

• оцінку досягнутого результату;
•реагування на зміни, корегування 

дій [4; 5].
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В. Сімонов увів поняття «педагогічний 
менеджмент», визначаючи його як комп-
лекс принципів, методів, організаційних 
форм і технологічних прийомів управлін-
ня педагогічними системами, спрямова-
ний на підвищення ефективності їх функ-
ціонування та розвитку. Отже, менеджмент 
у сфері освіти можна розглядати як діяль-
ність, спрямовану на мобілізацію інтелек-
туальних і фінансових ресурсів з метою за-
безпечення ефективного і дієвого фінансу-
вання навчального закладу. Ми погоджу-
ємося з П. Друкером, який стверджує, що 
управління завжди має бути орієнтоване 
на результат, на вироблення узгоджених на 
різних рівнях організації (навчального за-
кладу), на цілі і пошукові засоби досягнен-
ня їх.

Велику увагу управлінню освітнім про-
цесом приділяли К. Ушинський, який 
стверджував, що керівник навчального за-
кладу має бути адміністратором і педаго-
гом; М. Пирогов, що сформулював вимоги, 
яким має відповідати керівник навчального 
закладу. На перший план він ставив профе-
сіоналізм і педагогічну компетентність, яка 
окрім професійних знань містить: ініціати-
ву випускників; співробітництво, здатність 
до роботи в групі; комунікативні якості; 
вміння вчителя (викладача) логічно мис-
лити, оцінювати тощо.

Проблеми управління освітньою сфе-
рою знаходимо в роботах Є. Березняка, 
В. Сухомлинського та ін. Проте і нині пи-
тання вдосконалення системи управління 
освітою, підготовкою кадрів залишають-
ся актуальними, зокрема в контексті ком-
петентнісного підходу. Серед засобів їх 
розв'язання можуть бути розробка та впро-
вадження механізмів:

• координації управління освітнім за-
кладом через прямий контроль, взаємне 
узгодження, стандартизацію умов, процесу, 
кваліфікації, результатів;

• стимулювання педагогів до організа-
ційної культури;

• освітнього маркетингу та соціального 
партнерства;

• координації діяльності щодо фор-
мування комплексу компетенції команди 
управлінців, що забезпечує єдину систему 

визначення цілей, відбору змісту, органі-
заційного та технологічного забезпечення 
процесу підготовки випускників на основі 
визначення спеціальних, загальних і клю-
чових компетенцій.

Як відомо, важливим складником сис-
теми ефективного управління є мотивація, 
широко висвітлена в роботах Л. Виготсько-
го, А. Корнишева, Л. Леонтьєва, А. Мас-
лоу, К. Роджерса та ін., де під мотивацією 
розглядається формування мотивів, що за-
безпечують активність освітян у визначе-
ному напрямі. Серед механізмів стимулю-
вання працівників сфери освіти, на думку 
освітян-практиків, можна виокремити сис-
тему цілей, способів та інструментів, що дає 
можливість отримати ресурси для задово-
лення своїх потреб. Ефективному викорис-
танню наявних і успішному залученню до-
даткових ресурсів сприяє розробка та впро-
вадження освітнього маркетингу. Остан-
ній має спиратись на тісні взаємовідноси-
ни між навчальним закладом, який надає 
освітні послуги, та їх споживачами, на гар-
монізацію їхніх взаємних інтересів. Основ-
ними його складниками, на думку С. Кір-
дянкіної, є:

• маркетингові дослідження;
• ресурси навчального закладу;
• освітні програми навчального закладу;
• програми розвитку навчального за-

кладу;
• бізнес-план.
Саме такий підхід, як свідчить досвід, 

сприяє підвищенню ефективності всього 
освітнього процесу.

Процес удосконалення парадигми роз-
витку вищої освіти має базуватись на таких 
принципах:

• комплексності та системності моделю-
вання напрямів освітнього розвитку;

• визначеності здійснюваних змін в 
освітній сфері та економіці в цілому;

• активного використання сучасних ме-
тодів перспективного розвитку.

Важливою, на нашу думку, є і активіза-
ція мережевої взаємодії ВНЗ завдяки про-
веденню наукових конференцій, семінарів, 
майстер-класів, розвитку академічної мо-
більності. У вищих навчальних закладах 
має бути сформована команда управлінців, 
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які досконало володіли б методом проектів 
і зуміли б в короткі терміни трансформува-
ти традиційну систему управління в прин-
ципово нову, ініціативну, ефективну, дина-
мічну, спрямовану на інновації, на досяг-
нення конкретного результату, зокрема на 
інтеграцію освіти, науки і виробництва. Та-
кий підхід дасть можливість одночасно з 
розвитком вищої освіти формувати й інно-
ваційну національну економіку.

На якісні параметри у сфері освіти пози-
тивно впливає її гуманізація та гуманітари-
зація. Гуманізація – це центральний склад-
ник нового мислення, що передбачає пере-
гляд, переоцінку всіх компонентів педаго-
гічного процесу, його людинотворчої функ-
ції. Основними засобами її реалізації є:

• виховання морально-емоційної куль-
тури взаємовідносин;

• розуміння цінності людини, гуманнос-
ті, доброзичливості, милосердя, поваги до 
себе та інших;

• формування активності студентів у 
навчанні тощо.

Висока якість освіти сприяє формуван-
ню професіоналів, які мають стати всебіч-
но розвиненими людьми, у підготовці яких 
велика роль відводиться державі.

Висновки. Нова парадигма розвитку осві-
ти загалом і вищої зокрема передбачає пе-
рехід від фактологічної моделі навчання до 
методологічної «навчити вчитись», має при-
скорити перехід економіки України на інно-
ваційний шлях розвитку, від індустріально-

го су спільства до суспільства знань. Нова 
модель освіти має базуватись на індустрії ін-
формаційних технологій. Підвищення якос-
ті освіти та підготовки кадрів має відповіда-
ти стратегії економічного розвитку. Нині го-
ловним завданням у сфері освіти є вироб-
ництво нових знань, створення оригіналь-
них розробок. У процесі переходу до еко-
номіки, заснованої на знаннях, сфера осві-
ти має сприяти поширенню нових ідей, роз-
виватися на інноваційній основі, готувати 
конкурентоздатних фахівців, тобто не про-
сто освічених випускників ВНЗ, а спеціа-
лістів, здатних поєднувати освіченість і по-
ведінкову культуру, самостійно і кваліфіко-
вано мислити, працювати, навчатись і пере-
навчатися. Цьому мають сприяти відповідні 
умови, зокрема:

• високий професійний рівень виклада-
чів, що забезпечують фундамент, без якого 
неможливо уявити сучасну освіту;

• активне використання сучасних освіт-
ніх технологій, що раціонально поєднують 
класичні методи викладання з новітніми;

• наукові дослідження у вищих навчаль-
них закладах, що впливають на якість під-
готовки кадрів;

• відповідне ресурсне забезпечення ВНЗ;
• наявність автономних структур, що 

управляють формуванням якісної освіти 
тощо.

Все це, на наше глибоке переконання, 
прискорить розбудову в Україні інновацій-
ної освітньої політики.
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пеціалізована рада педагогіч-
ного профілю функціонує в 
Інституті вищої освіти 12 ро-
ків. Раду відкрито 20 квітня 
2001 р. на підставі постано-
ви Президії Вищої атестацій-

ної комісії України з правом прийняття до 
розгляду та проведення захистів дисерта-
цій на здобуття наукового ступеня канди-
дата наук за спеціальностями: 09.00.03 – 
соціальна філософія та історія філософії 
(з філософських наук), 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти (з педагогіч-
них наук). Очолив раду доктор філософ-
ських наук, професор, член-кореспондента 
НАПН України В. Андрущенко, на той 
час – директор Інституту вищої освіти. До 
складу ради увійшли відомі вчені: М. Голо-
ватий, Н. Дем’яненко, В. Козаков, Г. Козла-
кова, Е. Лузік, М. Лукашевич, М. Михаль-
ченко, О. Невмержицький, Г. Онкович, 
В. Огнев’юк, Г. Тимко.

Восени 2001 р. в Інституті відбули-
ся перші захисти кандидатських дисер-
тацій: 27 вересня 2001 р. за спеціальністю 
09.00.03 – соціальна філософія та філосо-

УДК 378.147

Василь МАЙБОРОДА
доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник 
відділу теорії та методологій 

гуманітарної освіти Інституту вищої 
освіти НАПН України (м. Київ)

Ганна ЛЕСИК
кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу теорії 

та методології гуманітарної освіти 
Інституту вищої освіти 

НАПН України (м. Київ)

ПІдГотовкА 
нАуковиХ 
І нАуково-
ПедАГоГІчниХ 
кАдрІв в ІнститутІ 
вищої освІти 
нАЦІонАлЬної 
АкАдемІї 
ПедАГоГІчниХ 
нАук укрАїни 
(2001 – 2012 рр.)

У статті подано огляд діяль
ності Спеціалізованої вченої ради 

Інституту вищої освіти НАПН 
України із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня док

тора (кандидата) наук у галузі пе
дагогічних наук. Розкривається вне
сок фахівців Інституту вищої осві

ти НАПН України у підготовку 
науковопедагогічних кадрів найви

щої кваліфікації. 

Ключові слова: підготовка наукових і 
науково-педагогічних кадрів, галузь пе-
дагогічних наук, наукові ступені, захист 
дисертацій.

© Майборода в., лесик г., 2013

с



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 2 2013110

фія історії (В. Мудрак, В. Бушкова, С. Со-
колов); 25 жовтня 2001 р. за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної 
освіти (О. Бикова).

Результат трирічної діяльності зазначе-
ної Спеціалізованої ради – захист 41 ди-
сертації, з них за педагогічним профілем 
(за спеціальністю 13.00.04 – теорія і мето-
дика професійної освіти) – 19.

Тематика захищених праць педагогічно-
го профілю охоплювала широке коло пи-
тань, пов’язаних з організацією навчально-
го процесу у вищій школі, питаннями ви-
ховання особистості, формуванням компе-
тентності фахівців у системі вищої освіти.

У 2004 р. відбулася перереєстрація Спе-
ціалізованої вченої ради Інституту ви-
щої освіти НАПН України, в результаті 
якої було утворено дві нові Спеціалізовані 
ради – з філософських (К 26.456.01) та пе-
дагогічних (К 26.456.02) наук. Нашу увагу 
в межах цієї статті зосередимо на діяльнос-
ті ради педагогічного профілю.

Наказом Вищої атестаційної комісії 
України № 755 від 16 грудня 2004 р. в Інсти-
туті вищої освіти НАПН України відкри-
то Спеціалізовану вчену раду К 26.456.02 з 
правом прийняття до розгляду та проведен-
ня захистів дисертацій на здобуття науко-
вого ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальностями 13.00.01 – загальна пе-
дагогіка та історія педагогіки та 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти. 

Очолив раду доктор педагогічних наук, 
професор, академік НАПН України М. Єв-
тух. До її складу увійшли: доктори наук, 
професори В. Бобров, Н. Булгакова, І. Во-
лощук, Н. Дем’яненко, В. Козаков, Б. Коро-
льов, Е. Лузік, І. Маноха, Л. Мороз, Г. Онко-
вич; кандидати наук О. Бульвінська, Л. Зя-
зюн, М. Левшин, І. Мельникова, О. Не-
вмержицький, О. Уваркіна.

Друга каденція Спеціалізованої вченої 
ради К 26.456.02 тривала з 2004 до 2006 року 
та характеризувалася тенденцією зростання 
кількості захищених праць. Зокрема, впро-
довж зазначеного періоду захищено 44 ди-
сертації, з них 14 – за спеціальністю «За-
гальна педагогіка та історія педагогіки»; 

30 – за спеціальністю «Теорія та методика 
професійної освіти».

Тематика праць історико-педагогічного 
спрямування охоплювала питання: пер-
соніфікованого дослідження (освітньо-
педагогічна діяльність М. Остроградсько-
го, І. Орлая, А. Франке тощо); організації 
навчального процесу, науково-методичного 
забезпечення якості освіти; виявлення й 
обґрунтування тенденцій розвитку вищої 
освіти країн Західної Європи та України; 
становлення та розвитку педагогічної осві-
ти тощо. 

Дослідження за спеціальністю 13.00.04 – 
теорія та методика професійної освіти – зо-
середжувалися на розгляді: мети, змісту, 
методів, організаційних форм професійної 
освіти; педагогічних умов використання ін-
новаційних засобів і технологій навчання; 
формування професійної компетентності й 
культури. 

У 2007 р. Спеціалізована вчена рада пе-
дагогічного профілю Інституту вищої осві-
ти НАПН України набула статусу доктор-
ської (Д 26.456.02) і права прийняття до 
розгляду та проведення захистів дисерта-
цій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) педагогічних наук за спеціаль-
ностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та ме-
тодика професійної освіти. 

Упродовж двох термінів (2007–2009 рр. 
та 2009–2012 рр.) раду очолював доктор пе-
дагогічних наук, професор, академік НАПН 
України В. Луговий, на той час – директор 
Інституту вищої освіти. До складу ради 
впродовж 2007–2012 рр. входили досвід-
чені доктори наук: В. Бобров, В. Бобриць-
ка, В. Будак, М. Василина, І. Волощук, 
Б. Год, І. Грищенко, Н. Дем’яненко, Н. Жу-
равська, Г. Козлакова, Б. Корольов, Т. Лев-
ченко, Е. Лузік, В. Майборода, І. Маноха, 
В. Манько, Л. Мороз, О. Мороз, Ю. Пелех, 
О. Олексюк, Г. Онкович, Н. Побірченко, 
Ж. Таланова. У зазначений термін дії спе-
ціалізованої ради захищено 25 докторських 
та 83 кандидатських дисертацій.

За час існування Спеціалізованої ради в 
Інституті вищої освіти Національної ака-
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демії педагогічних наук і, зокрема, Спеці-
алізованої вченої ради з педагогічних спе-
ціальностей захищено 171 дисертацію, з 
них: 45 – розкривають проблеми історико-
педагогічного характеру; 126 – спрямова-
но на поліпшення методики професійної 
освіти.

Захищено 25 дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора педагогічних 
наук, з них: 6 – за спеціальністю 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія педагогіки; 
19 – за спеціальністю 13.00.04 – теорія і ме-
тодика професійної освіти.

Зі 126 кандидатських досліджень 39 – іс-
торичного спрямування, 87 – практичного. 

Дослідники, які захистили свої науко-
ві праці в Інституті вищої освіти НАПН 
України, є представниками всіх регіонів 
України, зокрема міст: Вінниця, Дніпро-
петровськ, Донецьк, Дрогобич, Запоріж-
жя, Ізмаїл, Івано-Франківськ, Київ, Кіро-
воград, Кременець, Кривий Ріг, Луганськ, 
Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Пол-
тава, Переяслав-Хмельницький, Рівне, 
Сімферополь, Слов’янськ, Суми, Умань, 
Черкаси, Чернігів, Херсон та ін.

Здобувачами наукових ступенів ста-
ли 34 випускники аспірантури Інститу-
ту вищої освіти НАПН України (М. Акі-
чева, К. Балабанова, Є. Бенькович, Т. Бор-
ко, Р. Бужиков, Є. Владимирська, Н. Дівін-
ська, Н. Духаніна, С. Ісаєнко, Т. Калюж-
на, А. Кокарєва, О. Корносенко, В. Кукса, 
Г. Лесик, Л. Ляшенко, В. Майборода, Г. Мі-
рошниченко, Р. Моцик, О. Муковіз, А. Он-
кович, П. Пахотіна, О. Поляк, Н. Самой-
ленко, І. Сахневич, Л. Серман, Н. Титарен-
ко, О. Уваркіна, С. Цецик, Г. Чорнойван, 
Л. Шинкаренко, П. Щербань, Є. Яковенко-
Глушенкова, А. Яковина, О. Янишин) та 
4 випускники докторантури (В. Бенера, 
Ю. Пелех, М. Пригодій, Ж. Таланова). Зга-
дані науковці плідно продовжують роботу 
на теренах нашої держави. 

Варто підкреслити, що впродовж 2007–
2012 рр. у Спеціалізованій вченій раді Ін-
ституту вищої освіти НАПН України з пе-
дагогічного профілю захистили наукові ро-
боти 3 проректори, 1 директор, 1 заступник 

директора, 4 декани, 11 завідувачів кафедр, 
3 завідувача відділів, 72 викладача та 10 на-
уковців вищих навчальних закладів Украї-
ни. Зазначене свідчить про удосконалення 
теоретичних і практичних здобутків вищої 
освіти України, підвищення наукового та 
фахового рівня науково-педагогічних пра-
цівників, виведення педагогічної науки на 
новий шабель розвитку.

Усі захищені в Інституті вищої осві-
ти НАПН України праці дістали схвальну 
оцінку Спеціалізованої вченої ради. За рі-
шенням Вищої атестаційної комісії Украї-
ни (згодом Департаменту атестації кадрів 
Міністерства освіти і науки України) всім 
здобувачам присуджено наукові ступені 
кандидатів або докторів наук за відповід-
ними спеціальностями.

Окремо слід відзначити також і роботу 
наукових керівників та консультантів. Так, 
доктор педагогічних наук, професор Г. Он-
кович підготувала для наукової діяльно-
сті 16 науковців, які захистили дисертації у 
Спеціалізованій раді Інституту вищої осві-
ти НАПН України, доктор педагогічних 
наук, професор М. Євтух – 14, доктор педа-
гогічних наук, професор Г. Козлакова – 10, 
доктор педагогічних наук, професор Е. Лу-
зік та кандидат педагогічних наук, стар-
ший науковий співробітник М. Левшин – 
по 9, доктор філософських наук, професор 
К. Корсак – 7, доктори педагогічних наук, 
професори Н. Дем’яненко і В. Майборода – 
по 5, академік НАПН України В. Луговий, 
член.-кор. НАПН України Н. Побірченко, 
доктори педагогічних наук Є. Спіцин та 
І. Волощук – по 4.

Слід зазначити, що на захистах доктор-
ських і кандидатських дисертацій висту-
пило 327 опонентів, з них 295 – фахівці з 
вищих навчальних закладів, 32 – з науко-
вих установ України. Серед них відомі віт-
чизняні вчені: академіки НАПН України: 
В. Андрущенко, І. Бех, В. Бондар, В. Биков, 
С. Гончаренко, А. Гуржій, Р. Гуревич, М. Єв-
тух, Ю. Зиньковський, І. Зязюн, В. Кузь, 
В. Лозова, Н. Ничкало, В. Олійник; члени-
кореспонденти НАПН України А. Бойко, 
А. Нісімчук, М. Носко, О. Падалка, В. Си-
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доренко, Г. Шевченко; доктори педагогіч-
них наук, професори Л. Артемова, А. Бул-
да, В. Вербицький, І. Зайченко, В. Ке-
мінь, Н. Кічук, Л. Кондрашова, М. Корець, 
М. Левочко, П. Лузан, Е. Лузік, В. Мань-
ко, Н. Миропольська, Г. Падалка, О. Рос-
товський, В. Семиченко, М. Сметанський, 
О. Спірін та інші. 

За період дванадцятирічної діяльнос-
ті форми роботи Спеціалізованої вченої 
ради Д 26.456.02. постійно вдосконалюва-
лися, зростали вимоги до якості підготов-
лених дисертацій та розширювалися нау-
кові контакти. Аналіз роботи Спеціалізо-
ваної вченої ради педагогічного профілю зі 
здобувачами наукових ступенів дає можли-
вість сформулювати узагальнені рекомен-
дації, які варто взяти до уваги керівникам 
підрозділів та рецензентам, які попередньо 
розглядають дисертації та рекомендують їх 
до захисту. Зокрема слід звертати особливу 
увагу на такі аспекти діяльності, як: узго-
дження тем дисертацій із науковими про-
грамами, планами, темами (галузевими 
або державними); розширення комплекс-
них компаративних досліджень із метою 
виявлення кращих світових освітніх прак-
тик та організації продуктивної міжнарод-
ної співпраці в усіх ланках освіти; апроба-
ція та впровадження інноваційних педаго-
гічних систем із широким використанням 
найсучасніших інформаційних технологій; 
дотримання вимог до дисертацій та авторе-
фератів дисертацій, які затверджені на під-
ставі ДСТУ 3008 – 95 «Документи. Звіти у 
сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення» [1, 14].

Слід зауважити, що у першому розділі 
дисертації окреслюються основні здобутки 
наукової думки за розв’язуваною пробле-
мою (завданням); загальний обсяг огляду 
літератури не має перевищувати 20 % об-
сягу основної частини дисертації; у друго-
му розділі обґрунтовується вибір напря-
му дослідження і викладається загальна 
методика здійснення дослідження, наво-
дяться методи розв’язання завдань та їхні 
порівняльні оцінки; у наступних розділах 
описується процес дослідження, умови 

та основні етапи експериментів. У висно-
вках подаються здобуті у дисертації най-
важливіші наукові та практичні результа-
ти, тож тут необхідно наголосити на кіль-
кісних показниках одержаних результатів 
та обґрунтувати достовірність результатів; 
сформулювати рекомендації щодо науко-
вого та практичного використання одер-
жаних результатів.

Теми дисертацій мають пов’язуватися з 
основними напрямами науково-дослідної 
діяльності вищих навчальних закладів або 
наукових установ.

У загальній характеристиці роботи до-
цільно використовувати рубрики відповід-
но до вимог щодо оформлення дисертацій 
та авторефератів дисертацій.

Обсяг додатків має не перевищува-
ти обсягу дисертації, а список опублікова-
них праць, архівних документів за темою 
дисер тації подається відповідно до вимог 
державного стандарту з обов’язковим наве-
денням прізвищ усіх співавторів.

В основних наукових результатах дисер-
тацій, опублікованих у співавторстві у фа-
хових виданнях України та у збірниках ма-
теріалів конференцій, конгресів, симпозіу-
мів слід виокремлювати особистий внесок 
здобувача.

Здобувачам наукового ступеня допомо-
жуть наукові семінари з «Методики підго-
товки і захисту дисертацій».

Інформацію про нормативні докумен-
ти й інформаційні матеріали щодо атес-
тації наукових кадрів вищої кваліфікації 
уміщено в «Довіднику здобувача науково-
го ступеня» [1], у «Нормативних докумен-
тах з питань атестації наукових кадрів ви-
щої кваліфікації» [3], у збірниках докумен-
тів «Як правильно оформити дисертацію та 
документи атестаційної справи» [4] та «Як 
підготувати і захистити дисертацію на здо-
буття наукового ступеня» [5]. 

Питання попереднього розгляду дисер-
тацій та захисту їх у Спеціалізованій вче-
ній раді розкрито в навчальному посібни-
ку В. Майбороди «Методика підготовки 
і оформлення рукопису та автореферату 
дисертації» [2].
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сторІнкА молодоГо нАуковЦЯ

идання про мистецтво — важ-
ливе доповнення професійної 
художньої, мистецтвознавчої, 
культурологічної освіти. З їх-
ньою допомогою реалізуєть-
ся медіаосвіта в тому аспекті, 

що пов'язаний із передаванням інформації, 
а головне — професійних знань студентам.

Медіаосвіта як «процес творення й роз-
витку особистості за допомогою й на мате-
ріалі засобів масової комунікації (медіа) з 
метою формування культури спілкування 
з медіа, творчих, комунікативних здібнос-
тей, критичного мислення, умінь інтерпре-
тації, аналізу й оцінки медіатексту…» [9, 
208] стає невід’ємним складником будь-
якого нежурналістського фаху. Доведеною 
є потреба в медіаосвіті для студентів тех-
нічних спеціальностей (І. Сахневич [2]), 
документознавців (О. Янишин [5]), учите-
лів (Ю. Козаков [1]) тощо. Необхідні зга-
дані вміння і студентам творчих ВНЗ.

Часописи про образотворче мистецтво 
можна вважати своєрідними медіапосіб-
никами з мистецтвознавства. На відміну 
від підручників, де подаються ази будь-
якої науки, структуровані знання, необхід-
ні в рамках програми факти, повідомлення 
у ЗМІ не можна структурувати відповід-
но до певного курсу, що його викладають у 
вищій школі. Але оскільки вища освіта по-
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кликана виховувати фахівців-практиків, 
студенти після отримання диплому мають 
володіти певними практичними навичка-
ми, а не лише добре орієнтуватися в підруч-
никах (що, безперечно, є перевагою, але не-
достатнім чинником для подальшої успіш-
ної діяльності), мати уявлення про той світ, 
у якому їм надалі працювати, то навчання 
на матеріалі живої преси дає можливість 
зробити навчальний процес і цікавішим, і 
кориснішим.

Медіатексти дають можливість відсте-
жувати сучасні тенденції в мистецтві, ви-
вчати нові течії та напрями. Вони дають 
критикам приклади аналізу творів, різні 
підходи до оцінювання їхньої якості й зна-
чущості. На сторінках таких журналів фік-
сують усі знакові події мистецького життя 
країни та світу. Представників творчих спе-
ціальностей знайомлять з їхніми колегами, 
розширюють світогляд, розширюючи тим 
самим поле для творчого пошуку, для ви-
значення вужчої спеціалізації (скажімо су-
часне мистецтво, музейна, аукціонна спра-
ва тощо).

Російський практик медіаосвіти І. Му-
рюкіна, яка пропагує формування медіа-
культури студентів і школярів на матері-
алі популярної кінопреси, зауважує, що в 
професійних виданнях, якими є і ЗМІ про 
мистецтво для студентів художніх ВНЗ, 
«усі медіатексти мають конкретних авто-
рів <…> Обговорення проблемних питань, 
порушених у статтях, часто відбуваються 
на сторінках видання (у наступних номе-
рах)» [7, 34]. Найактивніші навіть мають 
змогу написати у видання самостійно (дея-
кі з них, зокрема журнал «Галерея», вітають 
ініціативи студентів), виступити в полемі-
ці, ознайомити зі своїм баченням питання. 
Також дослідниця зазначає, що в професій-
них виданнях «медіатексти мають складну 
теоретичну будову, що передбачає компе-
тентного цільового читача. Аудиторія ви-
дання має володіти не тільки загальними, 
а й професійними знаннями. Саме рівень 
розвитку таких знань і вмінь впливає на рі-
вень розуміння медіатексту, зокрема закла-
дених автором контекстів» [7, 34–35]. Вва-

жаємо, що ця необхідність бути підготов-
леним до сприйняття професійних текстів 
стимулює студентів до кращого вивчення 
теорії і практики мистецтва, зацікавлює, за-
охочує до навчання. Адже, розуміючи такі 
тексти й вміючи їх аналізувати, студент 
може вважати себе обізнаним у тому чи 
тому питанні. Окрім того, критичний ана-
ліз текстів з теми, що зацікавила, спонукає 
людину одночасно фіксувати для себе й ме-
дійний складник тексту: значущість автор-
ської думки, контекст епохи (наприклад, 
як про Рембрандта говорили за його жит-
тя і як зараз розповідають про сучасників). 
Вивчаючи публікації в періодичних видан-
нях, студент-мистецтвознавець чи худож-
ник виокремлює для себе вподобаних авто-
рів, окремі видання чи рубрики в них. А все 
це в комплексі й становить медійну грамот-
ність людини.

Особливе значення має спеціалізована 
преса для мистецтвознавців, музичних і те-
атральних критиків, культурологів — для 
людей, які вивчають теорію мистецтва, але 
працюють переважно у ЗМІ як журналісти-
критики. Для них вивчення медіа, законо-
мірностей творення медіатекстів, навички 
об’єктивного аналізу й критичного став-
лення до ЗМІ є необхідними.

Також не можемо не погодитися із твер-
дженням, що у професійних виданнях «ви-
моги до медіатекстів значно вищі, аніж в 
інших видах преси. Якщо в багатьох попу-
лярних виданнях один з головних критері-
їв — масовий інтерес, то у професійних ви-
даннях серед основних критеріїв можна ви-
окремити науковість, теоретичну й прак-
тичну значущість тощо» [7, 35]. Слід зау-
важити, що не всі періодичні видання про 
мистецтво в Україні можна вважати по-
вною мірою науково професійними. На-
приклад, такі, як «Art Ukraine» та «Fine 
Art», прагнуть задовольняти попит більш 
широкої аудиторії, аніж, скажімо, акаде-
мічне «Образотворче мистецтво» чи «Му-
зейний провулок». Але масовим продуктом 
їх теж не назвеш. Наприклад, редакція жур-
налу «Музейний провулок» прагне трохи 
розважити аудиторію, полегшити сприй-
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няття складних текстів віршами, публіка-
ціями менш науковими. Саме баланс нау-
ковості й популярності гарантує таким ви-
данням широку аудиторію.

Звісно, видавнича діяльність є частиною 
ринку і підпорядковується його законам. 
Нині мало проектів створюється винятко-
во заради освіти громадян, головна мета — 
прибуток. Це не може не відбиватися на 
тематичному наповненні преси, на відсо-
тку розміщуваної там реклами, на тенден-
ційності подання тих чи інших фактів. Але, 
звертаючи увагу не лише безпосередньо 
на самі публікацій, а й на цей «надтекст» 
(рекламні оголошення, позначки «на пра-
вах реклами», згадування певних упізна-
ваних імен і назв у тексті), людина вчить-
ся критично мислити, аналізувати, вироб-
ляє власну думку з того чи того приводу. 
Питання маніпулювання свідомістю лю-
дей через рекламу, порушене прихильника-
ми протекціоністської, або теорії громадян-
ського захисту, медіаосвіти є надзвичайно 
актуальним нині. І медіаосвіта має на меті 
розкривати ці механізми впливу.

Популярним способом вкладання гро-
шей протягом останніх 5–10 років є купів-
ля антикваріату, творів сучасного мисте-
цтва, колекціонування предметів, які мо-
жуть становити мистецький інтерес. Тому 
більшість мистецтвознавчих журналів ви-
ходить під егідою антикварних салонів, ма-
газинів, виставкових центрів — усіх заці-
кавлених у продажі творів мистецтва. Для 
них журнал — це рекламний майданчик, 
який (в ідеалі — ненав’язливо, а на ділі — 
по-різному) пропонує зацікавленій публіці 
придбати твори мистецтва. Оскільки про-
сто рекламний проспект чи каталог купу-
ватиме значно менша аудиторія (ті, хто вже 
напевно вирішив купувати твори мисте-
цтва), то створюють журнал і частину пло-
щі віддають під інформацію (новини, огляд 
відомих колекцій, музеї світу, історія мис-
тецтва тощо), решту використовують з ме-
тою заохочення покупців.

Потреба в медіаосвіті для мистецьких 
критиків закладена в основу спеціальнос-
ті, проте чомусь досі не інтегрована до на-

вчальних планів. Скажімо, на сайті Націо-
нальної академії мистецтв та архітектури 
(НАОМА) України про факультет теорії та 
історії мистецтва йдеться: «Факультет го-
тує мистецтвознавців широкого профілю, 
які можуть працювати в різних закладах 
культури і мистецтва, науково-дослідних 
установах, видавництвах та редакціях 
(курсив наш. — В. К.), навчальних закла-
дах, комерційних структурах» [4]. Тоб-
то й справді заздалегідь передбачається, 
що майбутні мистецтвознавці працювати-
муть журналістами, редакторами, заснов-
никами спеціалізованих видань. А в тако-
му разі обізнаність із основними законами, 
що діють у ЗМІ (маємо на увазі не так юри-
дичний бік питання, хоча й знання основ-
них законів у видавничій справі необхід-
не), відмінностей між жанрами, видами лі-
тератури тощо є важливою потребою цьо-
го фаху. НАОМА не єдиний навчальний за-
клад, що говорить про здатність своїх ви-
пускників працювати в медійному середо-
вищі. Одеський національний політехніч-
ний університет, наприклад, пропонує ви-
пускникам спеціальності «Культурологія» 
серед основних посад, на яких можна пра-
цювати після закінчення, — «аналітик, кри-
тик та прогнозист в адміністративних уста-
новах і ЗМІ»; серед основних місць робо-
ти, де працюють його випускники, названо 
«радіо, ТБ та інші засоби масової інформа-
ції», а до списку основних завдань, які змо-
же розв’язувати випускник у майбутньому, 
входить «арт-критика, культурологічний 
аналіз і прогнозування в адміністратив-
них установах, засобах масової інформації 
тощо» [3]. Роботі в масмедіа відведено міс-
це, проте в навчальних планах таких спеці-
альностей, як культурологія, історія та тео-
рія мистецтва, бракує курсів, у рамках яких 
студентів навчали б компетентному вико-
ристанню ЗМІ й ЗМК.

Вважаємо, що не слід розглядати мис-
тецтвознавчу періодику засобом освіти 
винятково студентів-мистецтвознавців. 
ЗМІ — уні кальний навчальний посібник, 
оскільки інформація в ньому, постійно 
оновлюється, завжди відповідає актуаль-
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ним запитам. Тому таку періодику необхід-
но вивчати всім, чия діяльність пов’язана 
з мистецтвом: майбутні художники, архі-
тектори, скульптори теж мають уміти роз-
різняти істинну й викривлену інформацію, 
повинні орієнтуватися в спеціалізованих 
ЗМІ про мистецтво, адже вони майбутні 
творці і мають знати, де і як у нашій держа-
ві порушуються питання актуальності, ху-
дожньої цінності творів. Тобто й представ-
ників творчих спеціальностей, на наше пе-
реконання, варто ознайомлювати з основа-
ми медіаграмотності.

Оцінювати набуті студентами вміння 
можна, на нашу думку, за запропонованими 
О. Федоровим показниками [8, 4], а саме за 
відповідністю до базових завдань медіа-
освіти, визначених ЮНЕСКО [10]. Тобто 
пропонується визначати здатність студен-
тів до оцінювання й критичного осмислен-
ня медіатекстів, навчати творенню власних, 
також визначати тематичні видання (у ва-
ріанті з мистецькими закладами освіти — 
дослідити асортимент періодичної преси з 
мистецтвознавства), передати вміння ви-
різняти якісні видання, а також довести до 
відома всі можливі канали доступу до ме-
діатекстів.

Слід окремо сказати про спеціальності, 
безпосередньо пов’язані з аналізом та ство-
ренням власних медіатекстів, тобто про 
мистецтвознавчі, культурологічні курси, й 
про тих студентів, хто займається мисте-
цтвом практично — художників, скульпто-
рів, дизайнерів тощо.

Ми бачимо два варіанти інтегрування 
медіаосвіти в навчальний процес студен-
тів творчих ВНЗ: виокремити спеціальний 
курс для підвищення медіаграмотності три-
валістю 1–2 семестри (обов’язковий або ж 
факультативний) або ввести спеціалізовані 
заняття в рамках уже наявних курсів з теорії 
та історії образотворчого мистецтва.

Для тих студентів, яким в майбутньо-
му доведеться так чи інакше мати справу зі 
ЗМІ (якщо не писати, то читати й відсте-
жувати певну інформацію), вважаємо ра-
ціональніше ввести окремий курс із медіа-
освіти. Це дасть можливість передавати 

більше знань про медіа, виробити в студен-
тів більше практичних навичок у роботі зі 
ЗМІ. Студентам таких теоретичних спеці-
альностей необхідно прищепити інтерес до 
подібних практичних курсів.

Для ефективного підвищення рівня ме-
діа культури й медіаграмотності спеціалізо-
ваний медіаосвітній курс слід наситити різ-
номанітним матеріалом. З одного боку, це 
має бути загальна теорія медіа: різновиди 
медійних жанрів, специфіка роботи з кож-
ним, на елементарному рівні — законодав-
ство у сфері ЗМІ й професійна журналіст-
ська етика, особливості роботи з різними но-
сіями медіатекстів (журнали й газети, радіо 
й ТБ, Інтернет). Також увагу доцільно при-
ділити практичній роботі, адже саме у про-
цесі виконання тих чи інших практичних за-
вдань у людини виробляються навички.

Завдання для практичної роботи мають 
також бути різноманітними й поступово 
заглиблювати студентів у світ медіа. Так, 
на початку роботи з групою можна запро-
понувати знайти по одному прикладу спе-
ціалізованого видання про мистецтво, ді-
знатися про нього якомога більше й роз-
повісти, представити видання групі. За ре-
зультатами заняття група може обрати най-
кращий, на її думку, журнал чи газету. Далі 
можна пропонувати для глибшого аналізу 
окремі публікації з мистецтвознавства за 
жанрами чи за тематикою. Також неодмін-
но слід надати студентам можливість ство-
рити власний медіатекст, потенційно при-
датний до опублікування у фаховому ви-
данні. Для того щоб згуртувати групу у ви-
конанні спільного завдання, студентам вар-
то запропонувати створити номер власно-
го періодичного видання про мистецтво, де 
були б представлені різні жанри, який би 
мав (чи не мав, але з аргументацією такого 
вибору) наскрізну тему, щоб були висвітле-
ні актуальні події.

Групове завдання є важливим і в психо-
логічному аспекті. І. Мурюкіна, пропоную-
чи групові завдання для старшокласників, 
говорить: «Дані, отримані останніми рока-
ми, свідчать про те, що формування мис-
лення можна стимулювати груповими ви-
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дами інтелектуальної роботи. Колектив-
на діяльність із розв’язання завдань спри-
яє посиленню пізнавальних функцій лю-
дей, зокрема поліпшенню їх сприймання 
та пам’яті. Аналогічні пошуки в психоло-
гії мислення привели вчених до висновку 
про те, що „у деяких випадках, за винятком, 
можливо, складної, індивідуальної творчої 
роботи, групова мисленнєва робота може 
сприяти розвиткові індивідуального інте-
лекту”» [6, 79].

Таким, що відповідає сучасним потре-
бам, вважаємо також завдання створи-
ти тематичний сайт про мистецтво (має-
мо на увазі не технічний аспект питання, 
а розробку концепції, призначення тощо). 
Це може бути освітній портал, презента-
ція антикварного салону, художнього му-
зею тощо.

Якщо вести мову про медіаосвіту май-
бутніх художників, скульпторів, дизайне-
рів та інших представників творчих спеці-
альностей, то вважаємо, що окремий курс 
із медіаосвіти може не викликати відповід-
ного інтересу, адже творчі люди мають спе-
цифічну психологію і зосереджені на влас-
ному внутрішньому житті, концентрують 
увагу передусім на тому, що їм необхідно 
створити (намалювати, виліпити, збудува-
ти тощо), а не на тому, як це подати громад-
ськості чи як це оцінить суспільство. Але їм 
також необхідно вміти орієнтуватись у сві-
ті фахових видань, вміти аналізувати кри-
тичні зауваги до своєї творчості, знати, що 
роблять колеги. Тому бачимо за найраціо-
нальніше інтегрування деяких прийомів, 
спрямованих на зосередження уваги на ро-
боті зі ЗМІ, до загального курсу історії чи 
теорії мистецтва. У такий ненав’язливий 
спосіб можна звернути увагу студента-
художника на факт існування спеціалізова-
ної мистецтвознавчої преси й за допомогою 
декількох завдань протягом курсу актуалі-
зувати інтерес до таких медіа.

Під час вивчення історії мистецтва 
студентів-практиків можна попросити 
знайти на сторінках ЗМІ матеріали про 
улюб лених митців досліджуваної епохи і 
висловити думку з приводу сказаного там. 

Є можливість пов’язати теоретичні знан-
ня, наприклад, про композицію загалом і 
практичне завдання: проаналізувати ком-
позиційну організацію спеціалізованого 
видання.

Студентам має бути цікаво подумати 
про те, як вони бачать ідеальну публікацію 
про свою творчість: у якому виданні хоті-
ли б бачити матеріал про себе, у якій ру-
бриці (скажімо, новину про відкриття ви-
ставки чи інтерв’ю, критичний розгляд од-
ного твору тощо), які б зі своїх творів нада-
ли для ілюстрування біографічної публіка-
ції. Тобто в такий спосіб ми звертаємо ува-
гу людей на значення ЗМІ в їхньому жит-
ті й на те, як можна використовувати ме-
діа. Складність реалізації такого завдання 
полягає в тому, що зі студентами повинен 
працювати викладач-мистецтвознавець, 
одночасно обізнаний і з роботою медіа.

Упровадивши медіаосвітній курс у про-
граму навчання студентів творчих ВНЗ, 
ми розв’язуємо зразу два завдання: вво-
димо майбутніх фахівців галузі мистецтва 
в коло людей, які працюють у цій сфе-
рі — через аналіз публікацій і видань за-
галом знайомимо з персоналіями (і мит-
цями, про яких пишуть, і критиками, які 
створюють медіатексти), стимулюємо від-
відування мистецьких заходів (наприклад 
пропонуємо написати про подію), вивчає-
мо зі студентами додатково теорію та істо-
рію мистецтва (такі публікації є майже в 
усіх журналах). З іншого боку, ми навча-
ємо громадян вільного спілкування з ме-
дійними засобами, сприяємо формуванню 
медіаграмотності, люди починають інтуї-
тивно та об’єктивно добирати найкращі із 
запропонованих засоби масової інформа-
ції, тобто стають медіакультурними грома-
дянами.

 Отже, періодика мистецтвознавчого 
спрямування має бути невід’ємним склад-
ником базової фахової освіти. Як і будь-яка 
інша «тематична» медіаосвіта має допо-
внювати «спеціальні» знання. Тому не слід 
розглядати медіаосвіту винятково як за-
сіб навчання того, як користуватися ЗМІ, 
обирати й аналізувати їх, як творити влас-
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ні медіатексти. Усе це, безперечно, входить 
до цього поняття, але не вичерпує його. Го-
ворячи про медіаосвіту й медіакультуру, не 
можна не враховувати того, що самі засоби 
масової інформації подають відомості з тієї 

чи тієї галузі знань і їх необхідно досліджу-
вати, а також що такі ЗМІ належать до ме-
діаосвітніх засобів з певного фаху, актуалі-
зуючи знання студентів та водночас вихо-
вуючи медіаграмотність.

10. Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
UNESCO // Education for the Media and the Digital Age. — Vienna : UNESCO. — 1999. — P. 272–276.
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Ні для кого не секрет, що від підручника 
залежить якість навчального процесу. Осо-
бливо це стосується навчальної літератури 
з гуманітарних дисциплін. Водночас, підго-
товка якісного підручника неможлива без 
розробки низки теоретичних і методологіч-
них питань, дискурс навколо яких визначає 
філософський простір сучасності. На нашу 
думку, такою методолого-теоретичною роз-
робкою є видання «Філософія: Історія. 
Людина. Освіта» академіка НАН Украї-
ни Л. Губерського, академіка НАН України 
В. Кременя та доктора філософських наук, 
професора В. Ільїна. Видання містить низ-
ку важливих здобутків, корисних для су-
часного навчального процесу.

Опублікована праця, яку одночасно 
можна розглядати і як базовий підручник 
з філософії для системи вищої освіти, вда-
ло вписується у програму гуманітаризації, 
яку впродовж останніх років активно реа-
лізують усі освітні інституції України. Пе-
редусім слід відзначити прагнення авто-
рів дати всебічне визначення самого пред-
мета філософії, вийти за межі однозначних 
характеристик, які не ведуть до розвитку 
креативного мислення студента. Глибина 
змісту поняття «філософія» розглядається 
в контексті найважливіших сфер духовної 
культури.

Нове розкриття смислу філософсько-
го знання досягається авторами через ана-
ліз історико-філософського матеріалу. Ви-
никнення філософії – не швидкий «одно-
разовий акт», а тривалий процес поступо-
вого виявлення специфічного філософ-
ського змісту на фоні становлення і роз-
витку основних форм духовної практики. 
У зв’язку з цим заслуговує на увагу автор-
ська концепція історії філософії. Книжка 
містить традиційні розділи з античної, се-
редньовічної, ренесансної, новочасної та 
інших філософій, стверджує ідею спадко-

ємності інтелектуальних стратегій різних 
епох. Щодо сучасної філософії, то новим 
є виокремлення розділів для вивчення тем 
«ірраціоналізм», «структуралізм», «постін-
дустріалізм» тощо.

Завдяки цьому наданий «простір» ідей 
дає студентові і просто читачеві можли-
вість ознайомитися з широким колом акту-
альних проблем життя людини, які завжди 
привертали її увагу і, власне, склали об’єкт 
філософських досліджень. У центрі кожної 
філософської системи обов’язково перебу-
вали проблеми буття, пізнання, людини, 
розвитку духовного життя в його розмаїт-
ті. Перевагою цього підручника є те, що 
традиційні теми подані в нетрадиційному 
вигляді – автори відійшли від схематизму, 
принципів соціального детермінізму, спро-
щеності, класовості. Зрештою, це дало змо-
гу розгорнути широку картину смисложит-
тєвої проблематики, ілюстрованої даними 
досягнень сучасної суспільної науки. Це 
наповнило текст підручника цікавим мате-
ріалом, легким для сприйняття.

Позитивним є і те, що в підручнику по-
новому трактується проблема людини. Під-
кресливши важливість розуміння динаміки 
сучасного світу – природного і соціально-
го – автори аналізують не тільки філософ-
ську антропологію, а й історію становлен-
ня проблеми людини. Через розкриття цих 
моментів стає зрозумілою цілісність сучас-
ного гуманізму – домінантної лінії сучасної 
цивілізації.

Новим є визначення духовної проблема-
тики як «символічного світу», що дало змо-
гу підняти розгляд цієї теми на вищий, но-
вий рівень, відійти від стандартів і догма-
тизму. Це досягнуто завдяки увазі до духо-
вної біографії. Творчість кожного мислите-
ля в історії філософії від епохи античнос-
ті і є найкращим навчальним посібником. 
У зв’язку з цим можна стверджувати, що 

реЦенЗІї тА ПовІдомленнЯ

«ВЕЛИЧ ДУХОВНОСТІ»
РЕЦЕНЗІЯ 

на наукове видання «ФІЛОСОФІЯ: ІСТОРІЯ. ЛЮДИНА. ОСВІТА»
академіка НАН України Л. Губерського, академіка НАПН України В. Кременя 

та доктора філософських наук, професора В. Ільїна
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Книга «Світанок Європи» є важливим 
кроком уперед в усвідомленні європейця-
ми своєї цивілізаційної місії, і прикметно, 
що цей крок здійснив представник однієї 
з наймолодших номінально, але чи не най-
давніших і значних європейських країн – 
України.

Майже століття минуло відтоді, як Єв-
ропа, а за нею і весь світ зазнали того лиха, 
яке отримало назву Перша світова війна. 
Саме у ці трагічні часи вийшла у світ праця 
Освальда Шпенґлера «Занепад Західних 
країн», у російському перекладі більш відо-
ма як «Закат Европы», яка пророкувала не-
минучий цивілізаційний крах усього Захід-
ного світу, а разом з ним, очевидно, і засно-

ваних ним світових економічної, політич-
ної та, значною мірою, культурної систем. 
Сумнівні для багатьох наслідки цієї війни, 
зумовлена ними поява світових тоталітар-
них режимів нацизму і комунізму та неми-
нуча внаслідок цього Друга світова війна – 
все це нібито лише підтверджувало песи-
містичний діагноз Шпенґлера. Втім, посту-
пове розгортання у світі переможної ходи 
ліберальної демократії, яке супроводжува-
лося неминучим падінням диктаторських 
режимів, окреслило нові обрії для люд-
ства. Джерелом демократії у світі від часів 
антич ності була саме європейська культу-
ра, і це джерело має передусім гуманітар-
ний характер. Як давньогрецька пайдейя 

підручник «Філософія: Історія. Людина. 
Освіта» продовжує традицію такої спадко-
ємності, оскільки в ньому репрезентоване 
своє бачення найважливіших проблем су-
часного буття через історію розвитку світо-
вої думки.

Заслуговує на увагу розгляд проблем 
суспільного життя. Автори ретельно до-
сліджують соціально-філософську про-
блематику в контексті сучасності. Пе-
реосмислюється соціальна структура 
суспільства, аналізуються зміни в його 
основ них сферах, зосереджується увага 
на визначенні сутності феномену цивілі-
зації. В умовах тотального наступу «ма-
сової культури» актуального значення 
набуває розвиток ціннісної сфери жит-
тя суспільства. Тому таким доцільним є 
визначення сутнісних особливостей і са-
мої природи цінностей, і вияву їх у сфе-
рі культури, релігії, моралі. Окреме місце 

відведене аналізу цінності самого гума-
нізму. Зроблено акцент на ціннісному ас-
пекті української культури.

Безперечним досягненням рецензовано-
го видання є включення в його зміст про-
блем філософії освіти та філософії люди-
ноцентризму. Автори наголошують, що ме-
тою освіти має бути відтворення і розвиток 
культури в усьому розмаїтті її загально-
людського і національного багатства. Зна-
чущість освіти визначається не лише тим, 
що на її основі можна розв’язувати всі про-
блеми людини і суспільства. Освіта сама 
собою є атрибутом духовного життя кожної 
людини та дає можливість жити не лише у 
світі речей, а й у світі ідей, цінностей, у ви-
мірах всієї людської культури.

Головною ж заслугою авторів є те, що всі 
порушені в репрезентованому виданні про-
блеми розглядаються у гуманістичних ви-
мірах, мають особистісний контекст.

Григорій ВОЛИНКА,
доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії, проректор 
з наукової роботи Національного педагогічного 

університету ім. М. П. Драгоманова

РЕЦЕНЗІЯ 
на монографію В. Андрущенка «Світанок Європи: 

Проблема формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття». – 
К. : Знання України, 2011. – 1099 с.
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народила демократію полісу, так сучасна 
освіта народжує новітню демократію тре-
тього тисячоліття.

Книжка Віктора Петровича Андрущен-
ка присвячена й адресована сучасному вчи-
телю як натхненнику й архітектору творен-
ня демократичних цінностей. Дійсно, саме 
цінності не застарівають морально, вони 
залишаються квінтесенцією кожної культу-
ри, яка не лише визначає її неповторність, а 
й дає щоразу нове доречне заохочення до 
розвитку і людині, і спільноті – від місце-
вих громад і націй і до глобальної світової 
спільноти людства.

Важливим висновком книги є той неза-
перечно доведений її автором факт, що ві-
тчизняна педагогіка не лише органічно 
вписана своєю історією та ціннісними під-
валинами у загальноєвропейський освітній 
простір, але й далеко не повною мірою ре-
алізувала свій гуманістичний потенціал і 
для самої України, і для усієї Європи.

В. Андрущенко глибоко і різнобічно ана-
лізує цей потенціал передусім із ціннісних 
позицій, виявляючи єдину шкалу педаго-
гічних цінностей – єдину не лише для Єв-
ропи, але й у перспективі для усього сві-
ту. До наскрізних цінностей освіти майбут-
нього автор зараховує ті, що лежать в осно-
ві людиноцентризму, педагогічної свободи, 
філософії співтворчості, демократії, еколо-
гічної безпеки. Ці цінності є тією основою, 
яка дасть можливість утверджувати єд-
ність пріоритетів для Європи і людства – у 
тих дедалі складніших і менш передбачува-
них ситуаціях, що зумовлені поглибленням 
і урізноманітненням глобалізаційних про-
цесів, з одного боку, та процесом опануван-
ня людиною визначення власної долі, з ін-
шого.

Вчитель для кожної людини є першим 
і найважливішим авторитетом і прикла-

дом для наслідування. Головними вчителя-
ми для людини залишаються її батьки, але 
успішна соціалізації людини в усі часи за-
лежала від участі у ній професійного вчи-
теля – з його об’єктивністю і прихильніс-
тю до учня, з його критичністю і патріотиз-
мом, з його компетентністю і знанням не-
скінченності процесу пошуку знань – «зна-
ємо, що нічого не знаємо».

В. Андрущенко – сам представник пе-
дагогічної династії, засновник власної фі-
лософської школи – пропонує окреслити 
пріоритетні напрями підготовки нового 
вчителя для нової Європи. Такий учитель 
потрібен нині якнайбільше – у добу пер-
манентних економічних криз, політичної 
софістики і чи не найбільших за історію 
людства викликів традиційним ціннос-
тям. Саме тому автор наголошує на необ-
хідності якнайгострішого усвідомлення 
особливого завдання – підготовки нового 
вчителя, нового не лише у сенсі готовнос-
ті до участі у глобальному педагогічному 
процесі (ідейно, мовно, технічно тощо), а, 
передусім, у сенсі нового осмислення тра-
диційних педагогічних завдань, і найваж-
ливішого з них – плекання справжньої 
людини, самостійної у судженнях і ша-
нобливої до традицій, відкритої світові і 
глибоко патріотичної, розкутої в оцінках 
і непримиренної до будь-яких виявів не-
терпимості, винятковості, зарозумілості і 
зневажливого ставлення до іншого. Слід 
викорінювати в собі та інших усі руди-
менти старого соціального зла і зародки 
упереджень щодо власної або чужої мен-
шовартості.

Книжка Віктора Петровича Андрущен-
ка є водночас глибоким науковим дослі-
дженням, викладом акумульованого досві-
ду мудро го наставника та політичним мані-
фестом європейської освіти.

Михайло БОЙЧЕНКО,
кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії Київського 
національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ: ПРО-
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Каждая страна заинтересована в том, чтобы подготовить когорту таких учителей, 

которые бы не только обеспечивали количественную реализацию задач обязатель-
ного обучения, но и поднимали на значительно высший уровень образованность и 
культуру ее граждан. Осуществить профессиональную подготовку такого специалис-
та невероятно сложно. Этому препятствуют объективные и субъективные факторы, 
порожденные общественными преобразованиями, техническими достижениями, сте-
реотипами и формализмом существующей системы профессиональной подготовки, 
мотивированностью и ценностными ориентациями будущих педагогов.

Существует необходимость детально рассмотреть те проблемы, с которыми сталкивается 
каждое высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку педагогических работников, 
и поразмышлять о поиске ориентиров обновления такой подготовки. Осуществлять такие 
поиски лучше в обществе единомышленников, каким стала Асоциация ректоров педагоги-
ческих университетов Европы. Цель и задания, которые стремится достичь эта солидная ор-
ганизация, убеждают в серьезных перспективах развития педагогического образования, что 
подтверждает разработанная Асоциацией Педагогическая Конституция Европы.

Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя, мотивированность, права 
ребенка, психолого-педагогическая компетентность, информационная компетентность, 
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ВАНИЯ

Алла ВАСИЛЮК
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ .............. 20
Научные подходы к анализу реформ рассматриваются через методологический, тео-
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ретический и технологический концепты, а также комплекс определяющих ориентиров. 
Представлена концептуальная модель реформирования образования.

Ключевые слова: образовательная реформа, анализ, модель реформирования образо-
вания, стратегия и алгоритм внедрения реформы.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОТИВОРЕ-

ЧИЙ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................. 26
Главными проблемами развития национальной системы непрерывного образования яв-

ляется не только несоответствие нормативным инициативам государства в образователь-
ной сфере, но и неготовность государственного аппарата к реализации этих инициатив. 
Существенной проблемой непрерывного образования является неопределенность и не-
структурированность основных системообразующих субъектов, способных эффективно 
развивать общенациональную систему образования в течение жизни. Проблемой украин-
ской системы образования также является несоответствие учебных и научных программ 
требованиям современного производства и экономики. Исходя из этих проблем, важ-
но определить основные направления развития правового поля непрерывного образо-
вания с целью разрешить присущие ему противоречия и формирования концептуально-
теоретического прогноза его развития.

Ключевые слова: человек, образование, беспрерывное образование, противеречие.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ............................................................................................................................................... 33
Осуществлен анализ актуальных проблем образования как фактора формирования 

гражданских качеств личности, феномена образования как воспитания; исследован ста-
тус воспитания в системе педагогического процесса, выделены основные функции и на-
правления воспитания в системе образования. Фундаментальным принципом исследо-
вания является признание глубинного, смыслообразующего едниства образования и вос-
питания, что обеспечивает гуманистическую направленность развития образовательной 
системы в целом, а также человекоцентричные характеристики учебно-воспитательного 
процесса в каждом учебном заведении. 

Ключевые слова: человек, личность, образование, культура, гражданское воспитание.

Виолетта СКИРТАЧ, Александр ПЕРИГ
ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ДИСЦИ-

ПЛИНАРНОЙ ВЛАСТИ (РАЗМЫШЛЕНИЯ, НАВЕЯННЫЕ М. ФУКО) ..................... 40
На основе исследования философского наследия М. Фуко показано, что становление 

субъекта образования обусловлено, прежде всего, социальной практикой, в которую он вклю-
чен, и соответствующим смысловым горизонтом. Доказано, что цель образования в индустри-
альную эпоху заключалась в усилении социально-экономической составляющей и политичес-
кой подчиненности индивида. Именно поэтому в западном обществе университет, вместе со 
школой, тюрьмой и казармой, становится важнейшим дисциплинарным механизмом, с помо-
щью которого власть-знание осуществляет контроль. Описана «микрофизика власти», которая 
проявляется в системе образования благодаря законам оптики и механики. Предложено расс-
мотрение аудиторно-лекционной системы с соответствующими механическими и оптически-
ми эффектами как воплощение «микрофизики власти». Определено, что, несмотря на общую 
вовлеченность в механизм внешней субъективации, субъект образования может существовать 
и надеяться на процесс освобождения благодаря революции или философии.

Ключевые слова: субъект, субъективация, образование, власть, знание, дисциплина.
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РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Наталия ШУГАЛИЙ
ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ lll ................................ 48
Рассмотрен генезис идеи и практики беспрерывного образования, в частности в аспек-

тах дополнительного и развивающего обучения взрослых. Акцентирована роль датского 
ученого и теолога Н.-Ф.-С. Грундтвига в создании народных высших школ как специфи-
ческого средства такого обучения.

Ключевые слова: беспрерывное образование, обучение в течение жизни, обучение 
взрослых, народные высшие школы, Н. Грундтвиг.
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РЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ....................................................................... 54
Новые информационные технологии на базе технических устройств и программно-

го обеспечения важны для образования благодаря расширению доступа к информации 
и экономией времени и материалов. Педагогический дискурс будет совершенствовать-
ся через использование телекоммуникационных сетей (Интернета) с интерактивными и 
мультимедийными технологиями. Следовательно, необходимо повышение информаци-
онной грамотности и культуры дискурсантов.

Ключевые слова: педагогический дискурс, информационные технологии, компьютер-
ная техника, информационная грамотность.
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Подготовка и переподготовка кадров в системе экономического образования рассма-

триваются в контексте инновационного обновления системы образования; основными 
инновациями в этом процессе должны стать информационные технологии, углубленная 
связь с практикой рыночных трансформаций, нормативная согласованность с мировым 
опытом.

Ключевые слова: человек, образование, экономическое образование, профессиональ-
ная компетентность, воспитание.
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Статья посвящена проблемам иноязычного образования в высшей школе. Доказано, что 

иноязычное образование в условиях университетской подготовки будущих педагогов фор-
мирует духовную, культурную, образованную личность, ориентированную на развитие ин-
теркультурного диалога. Обоснована необходимость внедрения украинской национальной 
идеи в процесс обучения студентов иностранным языкам. Обобщен опыт работы.
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