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ФІлосоФІя 
неФормАльної 
освІти:
Проблеми 
тА ПерсПективи 
роЗвитку

«Неформальна освіта» аналізу-
ється як закономірне явище в освіт-

ньому процесі ХХІ століття; розгля-
дається як самоосвіта вільних осо-

бистостей, як «освіта дорослих», 
«освіта впродовж життя». Її харак-

терною особливістю є високий рі-
вень свободи, якою кожен має розпо-

ряджатись вільно. Автор стверджує, 
що відповідальність за власну осві-

ту та культурний розвиток особис-
тість цілком і повністю бере на себе. 

Останнє не означає, що держава і 
суспільство мають пустити цей про-
цес «на самоплив». Навпаки, врахову-
ючи сучасні реалії, державна освітня 
політика має бути виваженою і ціле-
спрямованою і в цьому сегменті інте-

лектуального розвитку.

Ключові слова: людина, освіта, куль-
тура, неперервність освіти, виховання, 
практика.

сторія розвитку світової 
спільноти переконливо свід-
чить про те, що межа століть, 
як правило, знаменується 
тим, що на передній край те-
орії пізнання, науки і культу-

ри висувається чергова вузлова проблема 
суспільного розвитку. Ключовою пробле-
мою гуманітарної сфери суспільства нині 
постає питання освіти впродовж життя. 
Про важливість освіти в сучасному жит-
ті переконливо свідчить те, що у вересні 
2000 року глави держав та урядів 189 кра-
їн (у тому числі й України) ухвалили Де-
кларацію тисячоліття ООН, у якій визна-
чено глобальні Цілі розвитку тисячоліття 
(ЦРТ) до 2015 року. Серед восьми визна-
чених цілей другою названо забезпечення 
освітою. Програмою економічних реформ 
на 2010–2014 роки, розробленою Коміте-
том з економічних реформ при Президен-
тові України на виконання завдання з від-
новлення економічного зростання й модер-
нізації економіки країни, передбачено ре-
формування системи освіти, її інтеграцію в 
єдиний європейський освітній простір.

У 20-му, ювілейному, виданні Програ-

І
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ми розвитку Організації Об’єднаних Націй 
(ПРООН) – Доповідь про розвиток люди-
ни 2010 «Реальне багатство народів: шлях 
до розвитку людини» Україна за індексом 
освіти посідає 18-те місце (0,795), випе-
реджаючи, зокрема, такі країни, як Іспанія 
(22-ге місце з індексом освіти 0,781), Вели-
ка Британія (24-те місце, 0,766), Франція 
(27-ме, 0,751), Польща (30-те, 0,728), Іта-
лія (32-ге, 0,706), Білорусь (35-те, 0,683), 
Португалія (41-ше, 0,670), Російська Фе-
дерація (53-тє місце, 0,631). Індекс освіти 
у світі – 0,436, тобто Україна його переви-
щує в 1,8 раза (Дзеркало тижня. – 2011. – 
28 січня).

Соціально-економічні зміни, характерні 
для кінця XX – початку XXI століття, під-
тверджують посилення ролі освіти дорос-
лих у розвитку сучасного суспільства. Це 
активізує пошук нових підходів до навчання 
дорослої людини, оскільки розроблені в пе-
дагогіці форми, методи та технології навчан-
ня базуються на особливостях дітей різного 
віку чи студентства (педагогіка вищої шко-
ли) і їх застосування при навчанні дорослої 
людини не може бути ефективним.

Свого часу, перебуваючи у США, я зна-
йомився з діяльністю так званих «місцевих 
коледжів». Мене вразило в них практич-
но все: підбір студентів і напрями навчан-
ня, формування навчальних груп і навчаль-
ні плани, визначення актуальних курсів 
і відбір (запрошення) викладацьких кад-
рів. Практика діяльності цих закладів для 
мене виявилась абсолютно новою й та-
кою, з якою в колишньому СРСР я ніколи 
не стикався. Виявляється, ці коледжі пра-
цюють за замовленням місцевих підпри-
ємств; вони оперативно реагують на зміну 
кадрової ситуації; в них реалізується висо-
ка мобільність викладацьких кадрів, а го-
ловне – в них мають можливість навчати-
ся всяк і кожен, незалежно від вікових ха-
рактеристик, мети, способу, термінів і тех-
нологій навчання: плати гроші і навчайся! 
«А який вік має найстарший студент вашо-
го коледжу», – запитав я в його керівни-
ків. «80 років», – спокійно відповіли вони. 
«Для чого, навіщо, з якою метою!?». «Ця 

студентка, – пояснили мені організатори, – 
є власницею заводу електронної продукції. 
Вона прийшла вивчити фізику й електроні-
ку з метою розібратись у виробничих про-
цесах власного заводу». 

Ось така практика. Для США і деяких 
інших країн вона є звичною, своєрідною 
нормою. Однак для нас, країн колишньо-
го СРСР і соціалістичної співдружності, 
здавалася майже утопією, яка ніколи і ніде 
не може бути реалізованою. «Аналіз ста-
ну освітнього простору держави дає змо-
гу констатувати, що існуюча мережа непо-
вністю забезпечує вертикальну і горизон-
тальну структури для безперервної освіти. 
Найуразливішими ланками безперервної 
освіти нині є дошкільна освіта і підсистема 
неформальної освіти, яка має доповнювати 
формальну освіту. Загалом спостерігають-
ся стихійні зміни мережі ланок освіти. По-
треби особистості, розвитку реального сек-
тора економіки поки що не стали базисом 
створення безперервної освіти» [1, с. 63]. 
Між тим, сьогодні все це стає реальністю 
й актуальним завданням розвитку освіти, 
яка в останні роки отримала назву «нефор-
мальної».

Хто і коли підраховував, яка кількість 
випускників вишів, а особливо представ-
ників малого, середнього і навіть велико-
го бізнесу, працює за спеціальністю, отри-
маною під час навчання в університеті? Та-
кої статистики я не зустрічав. Мої ж спо-
стереження засвідчують: 30–35 відсотків. 
І не більше! Інші влаштовуються там, де є 
робоче місце, а у бізнес ідуть практично на-
вмання. Це створює й постійно відтворює 
супе речності, для подолання яких людина 
не має відповідної професійної, психоло-
гічної й управлінської освіти. Бажання на-
долужити цю прогалину вимагає від люди-
ни отримати другу чи навіть третю освіту 
(спеціальність). Освіта у зрілому віці стає 
такою ж потребою, як праця, культура і 
відпочинок. На жаль, оптимальної моделі 
освіти для дорослих (неформальної освіти) 
в Україні ще не створено. 

Є й ще одна «сторона медалі»: обвальне 
накопичення й оновлення знань, інформа-
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ції, соціального досвіду. У сучасній моделі 
освіта розуміється як безперервний процес, 
який принципово не завершується на стадії 
здобуття диплома. Якщо практично до кін-
ця XX століття кар’єра людини ґрунтува-
лася на накопиченні «знаннєвого авторите-
ту» і життєвого досвіду в рамках професій-
ної діяльності, то в новій економіці освіта 
стає ядром професійної кар’єри протягом 
усього життя. Сьогодні вже нереально за 
один раз, навіть за 6 або 7 років, підготува-
ти людину до професійної діяльності на все 
життя. Адже щорічно оновлюється близько 
5% теоретичних і 20% професійних знань. 
Освіта впродовж життя стає тим механіз-
мом, за допомогою якого людина не лише 
адаптується до означених процесів та змін, 
а й перетворюється на активного суб’єкта.

Одиниця виміру старіння знань фахів-
ця, прийнята у США, – період «напівроз-
паду» компетентності, тобто зниження її 
на 50% унаслідок появи нової інформації. 
Це показує, що за багатьма професіями цей 
період настає менш ніж через 5 років, тоб-
то стосовно до нашої системи вищої освіти 
часто раніше, ніж закінчується навчання. 
Вирішення проблеми полягає в переході до 
освіти протягом життя, де базова освіта пе-
ріодично доповнюється програмами додат-
кової освіти й організується не як кінцева, 
завершена, а лише як основа, фундамент, 
що доповнюється іншими програмами.

Освоїти хоча б їх певну частку «на все 
життя» в учнівському та студентському 
віці сьогодні навряд чи можливо. Більш 
продуктивним є формування здатності лю-
дини до самостійного поповнення (й онов-
лення) знань, уміння здобувати необхідну 
інформацію й використовувати її у влас-
ній професійній діяльності. Саме це визна-
чає завдання «навчатись протягом життя». 
І чим швидше і в більш широкому людсько-
му масиві суспільство зрозуміє цю просту 
істину, тим менше суперечностей, джере-
лом яких є недостатня обізнаність і ком-
петентність особистості, очікують на нас у 
майбутньому. «Неформальна освіта» утвер-
джується як своєрідна відповідь на інфор-
маційний бум, що посилюється. Залишити 

ситуацію без відповіді на цей виклик озна-
чає ні що інше, як повільне сповзання осо-
бистості (а вслід за нею – суспільства за-
галом) у когорту аутсайдерів суспільно-
го прогресу, розвитку інтелекту і культу-
ри. Освіта впродовж життя мусить стати, 
з одного боку, лейтмотивом діяльності ор-
ганів державного управління різного рівня 
та структур громадянського суспільства, а 
з іншого – внутрішньою потребою кожної 
людини.

Перспективи стратегії розвитку «не-
формальної освіти» можна побачити у 
ряді європейських документів. Однак за-
гальноприйнятого розуміння цього понят-
тя ще не досягнуто. Для визначення дослі-
джуваного явища (процесу) використову-
ється низка понять. У сучасній науково-
педагогічній літературі побутують такі 
стійкі словосполучення, як «освіта дорос-
лих» (adult education); «продовжена осві-
та» (continuing education); «подальша осві-
та» (further education); «відновлювана осві-
та» (recurreny education) як освіта протя-
гом усього життя шляхом чергування на-
вчання з іншими видами діяльності, голов-
ним чином з роботою; «перманентна осві-
та» (permanent education); «освіта протя-
гом життя» (lifelong education); «навчан-
ня протягом життя» (lifelong learning). У 
кожному з цих термінів зроблено акцент на 
певній стороні явища. Практично кожен з 
дослідників і організаторів освіти вкладає 
в нього свій власний зміст. Це розширює 
поле для дискурсу й потребує мобілізації 
інтелектуальних ресурсів. Разом з тим не 
можна не помітити сутності, за якою стоїть 
визнання безперервності й незавершеності 
освіти для дорослої людини протягом усьо-
го життя.

Специфіка освіти дорослих стала пред-
метом фундаментальних досліджень педа-
гогів, психологів, соціологів різних країн 
світу, що створило передумови для появи 
андрагогіки (від «andros» – доросла люди-
на та «agoge» – управління, виховання).

Сучасні підходи до освіти дорослих як 
феномена вітчизняної і світової культу-
ри, як сили, що переборює суперечливос-
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ті інформаційної цивілізації, як джерела 
неперервного розвитку людини вимага-
ють всебічної міждисциплінарної розроб-
ки її онтологічних засад. Якісний розгляд 
цього феномена передбачає філософсько-
культурологічне і соціально-психологічне 
дослідження з урахуванням сучасної ситуа-
ції, інтеграції наявних можливих підходів 
до проектування освітніх процесів, систем, 
технологій.

Забезпечення освіти дорослих в Украї-
ні стає загальнодержавною проблемою, яка 
має важливе політичне, економічне та соці-
альне значення.

Відповідно до сучасних уявлень, освіта 
дорослих – це галузь освіти, яка розкриває 
соціально-економічні проблеми адаптації 
дорослої людини до перетворень, що від-
буваються в суспільстві, та основні законо-
мірності навчально-виховного процесу до-
рослої людини. На сучасному етапі освіта 
дорослих знаходиться в стадії первинного 
визначення і становлення, тільки почина-
ють обґрунтовуватися її основні поняття і 
підходи.

Специфічними особливостями дорос-
лої людини як суб’єкта навчального проце-
су є: наявність життєвого та професійного 
досвіду, який стає джерелом освіти безпо-
середньо для дорослої людини та її колег; 
прагнення до самоосвіти, самовиховання, 
саморозвитку; усвідомлення себе як само-
стійної, самокерованої особистості; праг-
нення до негайної реалізації набутих знань. 
Унаслідок цього доросла людина здатна 
бути не тільки відповідальною за своє на-
вчання, а й бути ініціатором особистого на-
вчання.

Формування та розвиток безперервної 
освіти дорослих в Україні слід розглядати 
як важливу складову формування грома-
дянського суспільства, соціальної та право-
вої держави; систему, що сприяє соціально-
культурному розвитку та зростанню добро-
буту людей.

Неформальна освіта – це самоосвіта 
вільних особистостей. Інколи її називають 
«освітою дорослих». Про неї говорять і як 
про «освіту впродовж життя». Тут існує ви-

сокий рівень свободи, якою кожен має роз-
поряджатись вільно. Відповідальність за 
власну освіту та культурний розвиток осо-
бистість цілком і повністю бере на себе.  

Широкий спектр вибору розширює го-
ризонти творчості, пізнавального пошуку, 
можливості прориву у незвідане. Одночас-
но він підвищує ризики похибки у виборі 
напряму пізнання, саморозвитку та твор-
чості. Співвідношення «прориву» і «похиб-
ки» у самовдосконаленні може бути визна-
ченим як 50 х 50. Роботодавці зацікавлені 
і мають підтримувати людей, які входять у 
ситуацію «неформальної освіти», працю-
ють над собою, підвищують свій професій-
ний і загальнокультурний рівень. Очевид-
но, на підприємствах мають бути створені 
консультативні пункти (Центри) нефор-
мальної освіти, які б надавали поради й за-
охочували всіх бажаючих. Подібні Центри 
мають бути створені при профільних уні-
верситетах, коледжах, училищах.

Першочерговим завданням діяльності 
таких Центрів має стати надання консуль-
тацій щодо найбільш перспективних на-
прямів розвитку виробництва, політики, 
соціокультурної ситуації, а також розробка 
Програм та проблемних завдань для здій-
снення неформальної освіти. 

Вважається, що «неформальну освіту» 
мотивують умови та завдання безпосеред-
нього виробництва, у якому бере участь 
особистість, її робота. Це, звичайно, так. 
Прагнення кар’єрного зростання, бажан-
ня виконати свою роботу більш кваліфіко-
вано й ефективно як ніщо інше спонукає 
людину до самоосвіти, підвищення квалі-
фікації або до здобуття додаткової (мож-
ливо, другої вищої) освіти. Разом з тим, є 
й інший аспект проблеми: потреба у само-
освіті може бути покликана елементарною 
допитливістю, прагненням знати й розумі-
ти більше, глибше, детальніше. Її мотивує 
позаінституційна, неформальна творчість. 
Пристрасне захоплення конструюванням 
як хобі, скажімо, обумовить вивчення елек-
тротехніки, радіоелектроніки чи основ кон-
струювання. Прагнення до пізнання мис-
тецтва, до насолоди, яку отримує при цьо-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 42013 9

му людина, безсумнівно, обумовить її звер-
нення до естетики. Прагнення до розумін-
ня поведінки людей примусить вивчати 
психологію. А захоплення так званим по-
занауковим досвідом утягне людину в лі-
тературу екзотеричного характеру та досві-
ду. Мотивація, як бачимо, різна. Спільним 
є лише внутрішнє індивідуальне прагнен-
ня людини до пізнання, власного просвіт-
ницького та загальнокультурного зростан-
ня. Власне, саме у цьому й прихована гли-
бинна сутність освіти, яку ми називаємо 
неформальною. Це дає можливість визна-
чити неформальну освіту як освіту, яку лю-
дина програмує й здобуває для себе відпо-
відно до власно ідентифікованих інтересів 

та потреб. Питання про те, хто і з яким рів-
нем проникнення має втручатись у неї, до 
сих пір залишається відкритим. 

Є люди, які пізнають світ подорожуючи; 
інші – вивчають його завдяки перегляду те-
лепрограм, читання популярної літерату-
ри тощо. Тоді як значно більша частка лю-
дей пізнає світ через науку і просвітництво 
(неформальну освіту), до якої намагається 
доторкнутись власними зусиллями. Держа-
ва і суспільство мають заохочувати подібне. 
Адже від рівня освіти особистості багато в 
чому залежить ефективність і впорядкова-
ність економічних, політичних і соціокуль-
турних процесів, що здійснюються, участь (і 
її спрямованість) особистості в них. 
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ПОТЕНЦІАЛОМ

Досліджено роль передових 
закладів вищої освіти, країн 
і континентів з потужним 

університетським потенціалом у 
реалізації нобелівських лауреатів – 

лідерів людського розвитку. 
Загалом виявлено 326 закладів 
51 країни шести континентів, 

де відбувалося здійснення 
(підготовка, стажування, 

робота) 835 володарів Нобелівської 
премії з фізики, хімії, фізіології або 

медицини, літератури, миру, 
економічних наук. Установлено 

розподілений і колективний характер 
участі закладів у формуванні 

й функціонуванні лауреатів через 
академічну мобільність останніх. 

З одного боку, один заклад 

Ключові слова: нобелівські лауреа-
ти, реалізація (підготовка, стажування, 
робота) лауреатів, топ-заклади вищої 
освіти, передовий університетський по-
тенціал, країни, континенти. 

© луговий в., калашнікова с., слюсаренко о., 
таланова ж., 2013

АктуАльнА ПроблемА
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остановка проблеми та її 
актуальність. Глобаліза-
ція та дослідницько-інно ва-
ційний тип розвитку [16–19] 
зобов’язують підвищувати 
ефективність і конкуренто-

спроможність суб’єктів людської діяльнос-
ті [11], виявляти закономірності реалізації 
індивідуальних, інституційних, національ-
них лідерів і еліт суспільного прогресу. Це 
особливо важливо для України, яка, зустрі-
чаючи 22-річчя незалежності, обтяжена ба-
гатьма нерозв’язаними проблемами: за ін-
дексом людського розвитку перебуває на 
78-му місці з-поміж 187 країн світу, посту-
паючись, наприклад, Білорусі (50-те міс-
це), Росії (55-те місце), Казахстану (69-те 
місце), Грузії (72-ге місце) [18]. В еконо-
мічному поступі за валовим внутрішнім 
продуктом країна не досягла рівня 1990 р., 
у ключових сферах вищої освіти, науко-
вої і науково-технічної діяльності зазнала 
суттєвих втрат щодо якості та конкуренто-
спроможності [6; 7; 10; 14]. В українському 
суспільстві недостатньо усвідомлена неза-
мінна роль у забезпеченні гуманітарного 
розвитку видатних особистостей, провід-
них вищих навчальних закладів, потужно-
го університетського потенціалу та законо-
мірностей, тенденцій, умов їх здійснення, 
взаємозалежності та взаємозв’язку.

Аналіз наукових праць, присвячених 
вирішенню проблеми. Останнім часом, 
з огляду на досягнення конкурентоспро-
можності в умовах глобальності, зміннос-
ті, мобільності, зростає увага до різнома-
нітних соціальних груп лідерів і еліт різ-
ної суб’єктної модальності, зокрема, до но-
белівських лауреатів, університетів світо-
вого класу, успішних країн, регіонів, таких 
регіональних утворень, як європейський 
простір вищої освіти і досліджень [2–6; 12; 
13; 15; 20–24]. Водночас відповідні дослі-
дження перебувають на початковому ета-
пі, є переважно пілотними, неповними, не-
завершеними [13; 20]. Системного дослі-
дження особливостей становлення нобе-
лівських лауреатів, їх взаємозв’язку з топ-
університетами, країнами та регіонами з 

пересічно брав участь у здійсненні 
близько 8 лауреатів (з діапазоном 

варіації від 1 до 89 лауреатів), 
з іншого – реалізація кожного 

лауреата, як правило, відбувалася 
в кількох закладах. Домінуючий 

внесок у здійснення лауреатів 
чинять топ-заклади 

за рейтингами «Таймс» 
і «Шанхайський», на які припадає 
відповідно 87,0 і 91,8% усіх актів 

реалізації. Особливо вагомим (понад 
40%) є внесок закладів, що посідають 

1–30 місця за цими рейтингами. 
Виявлено сильну кореляцію між 

ранговими місцями закладів 
за зазначеними рейтингами 

та продуктивністю закладів щодо 
лауреатів. Середній вік таких 

високорейтингових закладів 
перевищує 200 років. Основними 

продуцентами лауреатів слід 
визнати заклади США, 

Сполученого Королівства, 
Німеччини, Франції, Швейцарії,  

Нідерландів, Росії, Канади, Швеції, 
Японії, Австрії, Австралії 

та Італії, на які припадає 93,2% 
реалізаційних актів. 

По континентах найбільший 
внесок дають заклади Північної 

Америки – 52,4% і Європи – 42,7%. 
Досвід організації,  функціонування, 

розвитку мережі провідних 
університетів, країн і континентів 

з високим університетським 
потенціалом може слугувати 

зразком  для модернізації 
вищої освіти України й інших 
держав з метою ефективного  

формування національної еліти, 
адекватної дослідницько-

інноваційному типу 
суспільного прогресу.

п
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високим університетським потенціалом не 
проведено.

Мета статті. У статті на системній 
основі з’ясовується роль закладів вищої 
освіти, країн і регіонів у реалізації нобелів-
ських лауреатів, як рушіїв людського про-
гресу, виявиляються провідні інституцій-
ні та країнові центри і регіони здійснення 
лауреатів, що важливо для формування та 
проведення політики модернізації вищої 
освіти в Україні, інших країнах.   

Виклад основного матеріалу. Для до-
слідження бралися вихідні дані, що міс-
тяться на сайтах Нобелівської премії, про-
відних міжнародних рейтингів «Таймс» 
і «Шанхайський», вищих закладів осві-
ти, у статтях англомовної, російськомов-
ної та україномовної Вікіпедії, інших дже-
рел [1–6; 8; 12; 13; 15; 20–24]. Ці данні під-
давалися перевірці, уточненню, доповнен-
ню, систематизації, кореляційному аналі-
зу. Наприклад, порівняно з найбільш пов-
ним джерелом даних [20] додатково вияв-
лено 30 закладів, причетних до реалізації 
лауреатів.

У цій статті терміни «реалізація» чи 
«здійснення» нобелівського лауреата ви-
користовуються в значенні його підготов-
ки (отримання академічного ступеня), ста-
жування (наприклад, постдокторської під-
готовки або освіти) та роботи (діяльнос-
ті до, під час або після присудження Нобе-
лівської премії) у вищому навчальному за-
кладі. 

Терміни «події» («акти», «заходи») з ре-
алізації нобелівського лауреата означають 
його або підготовку, або стажування, або 
роботу. Тому, очевидно, що «подій» буде 
більше, ніж самих лауреатів, адже стосов-
ного кожного з них може бути кілька подій 
(підготовка, стажування, робота), причому 
в кількох закладах вищої освіти. При систе-
матизації подій вони в даному досліджен-
ні вважаються однаково важливими для 
здійс нення лауреата, тому узагальнюються 
незалежно від їх виду (підготовка, стажу-
вання, робота). Також кілька подій (напри-
клад, отримання ступеня, постдокторське 
стажування та наступна робота) в одному 

закладі щодо одного і того самого лауреата 
вважаються як одна подія. Тобто щодо од-
ного закладу кількість подій дорівнює чис-
лу лауреатів, реалізованих у ньому. Однак, 
зрозуміло, сумарна кількість подій по всіх 
закладах перевищує загальну чисельність 
лауреатів.

Будь-яка із зазначених подій, у якій брав 
участь лауреат, взагалі кажучи, свідчить про 
високий потенціал закладу, де вона відбу-
лася, конкурентоспроможність інституції, 
відтак, привабливість для потенційного або 
актуального лауреата. У свою чергу, слугу-
ючи центром притягання для лау реатів, за-
клад збагачується від їх залучення. Отже, 
можна очікувати наявність взаємозв’язку 
між рівнем університетського потенціалу 
центру (очевидно, що ним може бути як за-
клад, так і країна, і навіть континент у ціло-
му) та його продуктивністю щодо здійснен-
ня лауреатів. 

Оскільки дані щодо подій нерідко визна-
чаються закладами, установами, організа-
ціями за відмінними методиками та крите-
ріями і по-різному представленні в різних 
джерелах, остільки в статті стосовно певно-
го закладу з метою уникнення його можли-
вої дискримінації береться найбільша кіль-
кість із задекларованих у ньому подій. На-
приклад, Колумбійський університет не 
враховує акти причетності (прикріплен-
ня) лауреатів до закладу тривалістю менше 
року [20, с. 4], натомість Массачусетський 
інститут технології включає такі акти [20, 
с. 7], а Університет Оксфорда не рахує лау-
реатів, які прибули до закладу після отри-
мання премії [20, с. 9]. Водночас Гарвард-
ський університет відносить до свого за-
кладу лауреатів лише за критеріями Нобе-
лівського фонду [20, с. 11], Йельський уні-
верситет веде облік лауреатів із числа до-
слідницького персоналу, починаючи тіль-
ки з 1955 р. [20, с. 14], свої особливості під-
рахунку лауреатів має Університет Джонса 
Хопкінса [20, с. 19] і таке інше. Один з про-
відних міжнародних рейтингів «Шанхай-
ський» на рівні критеріїв враховує внесок 
закладів у реалізацію лауреатів [22].

Крім того, при визначенні віку закла-
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ду також не завжди застосовується одна-
ковий підхід. У цьому разі рік заснування, 
за виключенням окремих уточнень, береть-
ся таким, яким його зазначено в рейтингу 
«Шанхайський» за 2011 р. [22].

Визначення коефіцієнта кореляції ран-
гів Спірмена в статті здійснено за методи-
кою, викладеною в роботах [3–5; 15]. 

Станом на початок 2013 р. Нобелівська 
премія з фізики, хімії, фізіології або медици-
ни, літератури, миру та економічних наук, 
починаючи з 1901 р., була присуджена 835 
особам [23], як це показано в таблиці 1.

Таблиця 1
розподіл та вікові характеристики 

лауреатів нобелівської премії 
за предметними галузями присудження

№
Предметна галузь,

рік початку 
присудження

Кількість
осіб-лауреатів

Середній вік 
і вікові межі 

лауреатів

1 2 3 4

1 Фізика, 1901 193 55 (25–88)

2 Хімія, 1901 162 57 (35–85)

3 Фізіологія або 
медицина, 1901

201 57 (35–87)

4 Література, 1901 109 64 (42–88)

5 Миру, 1901 101 62 (32–87)

6 Економічні науки, 
1969 

71 67 (51–90)

Разом
835+2
(2 особи по дві
різні премії)

59 (25–90)

З таблиці 1 видно, що найбільше лау-
реатів у природничо-науковій сфері (з фі-
зики, хімії, фізіології або медицини) – 556 
осіб (майже дві третіх, 66,4%). Лауреати 
соціально-гуманітарної сфери (з літерату-
ри, миру, економічних наук) складають по-
над одну третину – 281 (33,6%). Це, зокре-
ма, підкреслює сцієнтично-технологічний 
ухил сучасного прогресу.

Віковий діапазон лауреатів значний – 
65 років, з крайніми межами у 25 (наймо-
лодший) та 90 (найстарший) років. Серед-
ній вік лауреатів становить 59 років, тобто 
наближається до 60 років. Наймолодші ла-
уреати з фізики – 55 років (з віковим діа-
пазоном від 25 до 88 років), найстарші лау-
реати з економічних наук – 67 (51–90) ро-

ків [23]. Отже, лідерству в інноваційній (у 
широкому, не технократичному розумінні) 
сфері, по суті, підвладний будь-який (мо-
лодий, зрілий, старший) вік. Із 835 лауреа-
тів нині живими є 310, або 37,1% [2; 23]. З 
огляду на тривалий цикл реалізації лауре-
атів (як і на понад 100-річний період існу-
вання Нобелівської премії), можна очіку-
вати, що перевагу в їх здійсненні мають за-
клади з великим досвідом діяльності.  

Загалом для 835 лауреатів виявлено 
2 526 подій (підготовка, стажування, робо-
та), пов’язаних з фаховою реалізацією пе-
реможців премії, у 326 вищих навчальних 
закладах 51 країни світу. Тобто на один за-
клад у середньому припадає близько 8 по-
дій (лауреатів у цьому закладі, але з повто-
ренням однієї і тієї самої особи в різних за-
кладах) та пересічно 2–3 лауреати на за-
клад, якщо виключити повторення в сис-
темі цих закладів. Водночас заклади май-
же на два порядки різняться між собою за 
кількістю подій (при цьому, як зазначало-
ся, усі події щодо певного лауреата в кон-
кретному закладі вважаються однією поді-
єю). Так, у 107 закладах відбулося лише по 
одній події (по одному лауреату), а в Уні-
верситеті Кембриджа [20, с. 2] – 89. Відтак, 
з метою з’ясування найбільш продуктив-
них закладів вони згруповані за кількістю 
подій (лауреатів) у кожному з них так, як 
це представлено в таблиці 2.

Як видно з таблиці 2, за внеском у реа-
лізацію лауреатів із суттєвим відривом лі-
дирує шістка закладів. Ці заклади пред-
ставляють дві країни (Сполучене Королів-
ство та США), два континенти (Європу та 
Північну Америку) і (у порядку зменшен-
ня їхнього внеску) є такими: Університет 
Кембриджа, Університет Чикаго, Колум-
бійський університет, Массачусетський ін-
ститут технології, Гарвардський універси-
тет, Університет Каліфорнії (Берклі). За-
значені п’ять університетів і один інсти-
тут за рейтингами «Таймс» [24] і «Шан-
хайський» [22] входять до переліку 15 топ-
закладів вищої освіти світу. Отже, підляга-
ють уважному всебічному дослідженню як 
світові інституційні лідери.
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Таблиця 2
Групування закладів вищої освіти за кількістю подій 

щодо реалізації нобелівських лауреатів

№ Група подій (лауреатів) 
за їх кількістю на заклад

Кількість 
закладів

Частка 
закладів, %

Кількість 
подій

Частка подій,
%

Кількість подій 
(лауреатів) 
на заклад

1 2 3 4 5 6 7

1 70–89 6 1,8 482 19,1 80

2 60–69 – – – – –

3 40–59 8 2,5 401 15,9 50

4 20–39 16 4,9 441 17,5 28

5 10–19 34 10,4 456 18,1 13

6 5–9 56 17,2 368 14,6 7

7 2–4 99 30,4 271 10,7 3

8 1 107 32,8 107 4,2 1

Разом (1–89) 326 100,0 2526 100,1 8

Наступну групу за внеском становлять 
8 закладів Європи (Сполучене Королів-
ство, Франція та Німеччина) і Північної 
Америки (США): Університет Оксфорда, 
Університет Парижа (включає 13, І–ХІІІ, 
наступників закладу) [20, с. 9], Універси-
тет Гейдельберга, Стенфордський універ-
ситет, Йельський університет, Університет 
Геттінгена, Корнельський університет, Гум-
больдський університет Берліна.

Загалом 30 (9,2%) закладів перших трьох 
груп (якщо не брати до уваги «порожню» 
групу з 60–69 подій) забезпечили більше 
половини (52,4%) усіх реалізаційних актів 
щодо нобелівських лауреатів. Натомість 
внесок 107 (32,8%) закладів останньої гру-
пи становить лише 4,2%. Очевидно, саме в 
цій групі рівень випадковості участі закла-
ду в здійсненні лауреата найвищий.

У таблиці 3 показано країнову та конти-
нентальну належність подій з реалізації ла-
уреатів у закладах вищої освіти.    

З таблиці 3 можна бачити, що в кожно-
му із закладів Азії, Австралії, Африки і Пів-
денної Америки відбулося менше десяти 
(від 1 до 9) подій (лауреатів). На заклади 
цих континентів припадає лише 124 (4,9%) 
події, зокрема Азії – 74 (2,9%), Австралії 
(включаючи Нову Зеландію) – 28 (1,1%), 
Африки (Північної – Єгипет та Півден-
ної – Південноафриканська Республіка) – 
13 (0,5%) та Південної Америки – 9 (0,4%) 

подій щодо лауреатів. Натомість заклади 
Північної Америки 1324 (52,4%) та Європи 
1078 (42,7 %) забезпечили абсолютну біль-
шість (95,1%) подій.

Щодо країн, то в закладах США відбуло-
ся 50,6% подій, Сполученого Королівства – 
13,2%, Німеччини – 12,4%, Франції – 3,8%, 
Швейцарії – 3,0%, Нідерландів – 1,7%, Росії 
та Канади – по 1,5%, Швеції – 1,4%, Японії – 
1,2%, Австрії та Австралії – по 1,0%, Італії – 
0,9% подій, разом у зазначених 13 країнах – 
93,2% подій. Сумарно по континентах вне-
сок саме цих країн становить: Північна Аме-
рика – 52,1%, Європа – 39,0%, Азія – 1,2%, 
Австралія – 1,0%. Доробок п’яти закладів 
України з сімома подіями стосовно чоти-
рьох лауреатів дорівнює 0,3%.

Щодо закладів, то 277 (85,0%) з них на-
лежать двом континентам: Північній Аме-
риці 145 (44,5%) та Європі 132 (40,5%), 
реш та 49 (15,0%) – Азії 33 (10,1%), Австра-
лії 8 (2,5%), Африці та Південній Амери-
ці – по 4 (1,2%).

Середня продуктивність у здійсненні 
лау реатів закладів Північної Америки ха-
рактеризується 9,1 та Європи – 8,2 подіями 
(лауреатами), натомість утричі менше за-
кладів інших континентів – близько 2–3-х 
подій (лауреатів) на заклад.

З-поміж країн найбільшою кількістю за-
кладів представлені США – 133 (40,8%), 
Сполучене Королівство – 26 (8,0%), Німеч-
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Таблиця 3
Країновий і континентальний розподіл подій у закладах вищої освіти 

щодо реалізації нобелівських лауреатів 

№

Група подій 
(лауреатів) 

за їх кількістю 
на заклад

Кількість подій Частка подій,
% Кількість країн Частка країн,

% Континенти

1 2 3 4 5 6 7

1 70–89 482 19,1 2 3,9 Північна Америка,
Європа

2 60–69 – – – – –

3 40–59 401 15,9 4 7,8 Північна Америка,
Європа

4 20–39 441 17,5 4 7,8 Північна Америка,
Європа

5 10–19 456 18,1 12 23,5 Північна Америка,
Європа

6 5–9 368 14,6 19 37,3
Північна Америка, Європа, 
Азія, Австралія, Африка,
Південна Америка

7 2-4 271 10,7 34 66,7
Північна Америка, Європа, 
Азія, Австралія, Африка,
Південна Америка

8 1 107 4,2 37 72,5
Північна Америка, Європа, 
Азія, Австралія, Африка,
Південна Америка

Разом (1–89) 2526 100,1 51 100,0 6

чина – 22 (6,7%), Японія – 11 (3,4%), Ро-
сія – 9 (2,8%), Канада і Швеція – по 8 (по 
2,5%), Франція, Нідерланди та Італія – по 
7 (по 2,1%), Австралія та Китай – по 6 (по 
1,8%), Швейцарія, Бельгія, Індія та Укра-
їна – по 5 (по 1,5%), Данія, Польща, Ав-
стрія, Угорщина, Норвегія, Ізраїль, Тайвань 
та Ірландія – по 3 (по 0,9%) закладів. На ці 
24 (47%) з 51 країни припадає 90,2% закла-
дів. За континентами розподіл закладів за-
значених країн такий: Північна Америка – 
43,3%, Європа – 36,5%, Азія – 8,6%, Австра-
лія – 1,8%.  

У таблиці 4 показано країни з найбіль-
шою кількістю подій щодо реалізації лау-
реатів та середню продуктивність закладів 
цих країн.    

У таблиці 5 наведена частка подій, що 
забезпечувалася високорейтинговими за-
кладами за рейтингами «Таймс» (400 за-
кладів) [24] та «Шанхайський» (500 закла-
дів) [22].

Як видно з таблиці 5, у реалізації нобе-
лівських лауреатів брали участь 204 (51,0% 
з 400) топ-закладів за рейтингом «Таймс» і 

246 (49,2% з 500) – за рейтингом «Шанхай-
ський» 2012 р. Ці заклади світового кла-
су становили відповідно 62,6% («Таймс») і 
75,5% («Шанхайський») від загальної кіль-
кості (326) закладів-реалізаторів лауреатів. 
Частка топ-закладів за обома рейтингами 
зростає від групи закладів з однією подією 
(відповідно 38,3% і 53,3%) до групи з най-
вищою продуктивністю (по 100% високо-
рейтингових закладів).

Характерно, що з-поміж перших 30 за-
кладів світового класу брали участь у здій-
сненні лауреатів 29 (97%) закладів за рей-
тингом «Таймс» та всі 30 (100%) – за 
рейтингом «Шанхайський». Серед топ-
закладів першої сотні реалізаторами воло-
дарів премії стали відповідно 83% закладів 
за рейтингом «Таймс» і 98% – за рейтингом 
«Шанхайський». Більше представництво 
закладів за рейтингом «Шанхайський» 
можна пояснити тим, що критерії ранжу-
вання за ним безпосередньо стосуються на-
явності нобелівських лауреатів з-поміж ви-
пускників та працівників у закладах цього 
рейтингу [22].
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Таблиця 4
Країни з найбільшою кількістю подій та середня продуктивність

закладів вищої освіти цих країн щодо реалізації нобелівських лауреатів 

№ Країна, континент Кількість подій Кількість закладів Кількість подій 
(лауреатів) на заклад Континент

1 2 3 4 5 7

1 США 1279 133 10 Північна Америка

2 Сполучене 
Королівство 334 26 13 Європа

3 Німеччина 313 22 14 Європа

4 Франція 96 7 14 Європа

5 Швейцарія 76 5 15 Європа

6 Нідерланди 42 7 6 Європа

7 Росія 39 9 4 Європа

8 Канада 37 8 5 Північна Америка

9 Швеція 36 8 5 Європа

10 Японія 31 11 3 Азія

11 Австрія 25 3 8 Європа

12 Австралія 24 6 4 Австралія

13 Італія 23 7 3 Європа

Разом 2355 (93,2%) 252 (77,3%) 9

Північна Америка (2 країни) 1316 141 9

Європа (9 країн) 984 94 10

Азія (1 країна) 31 11 3

Австралія
(1 країна) 24 6 4

У таблиці 6 наведена частка подій, що 
забезпечувалася високорейтинговими за-
кладами за рейтингами «Таймс» і «Шан-
хайський».

З таблиці 6 неважко бачити, що част-
ка подій у топ-закладах за рейтингами 
«Таймс» і «Шанхайський» є сильно домі-
нуючою для всіх груп подій, крім останньої, 
у якій велика ймовірність випадковості че-
рез одиничність подій. Загалом частка по-
дій у високорейтингових закладах стано-
вить 87,0% для рейтингу «Таймс» і 91,8% 
для рейтингу «Шанхайський». За рейтин-
гом «Таймс» 29 закладів, що входять до пе-
реліку перших 30, із середньою продуктив-
ністю 35 лауреатів на заклад забезпечили 
40,5% подій. За цим рейтингом 84 заклади 
із числа перших 101 з пересічною продук-
тивністю 20 лауреатів дали 67,8% подій. За 
рейтингом «Шанхайський» 30 перших за-
кладів із середньою продуктивність 37 лау-
реатів створили 43,6% подій, а 98 закладів 

першої сотні з продуктивністю 18 лауреа-
тів забезпечили 71,3% подій.    

Розрахунки коефіцієнта кореляції ран-
гів Спірмена для рангових позицій топ-
закладів та їх продуктивності щодо нобелів-
ських лауреатів показали сильну взаємоза-
лежність. Для 204 закладів за рейтингом 
«Таймс» Кс = 0,66, для 246 закладів за рей-
тингом «Шанхайський» Кс = 0,68, як це ви-
дно з таблиці 7. У цій таблиці наведено й 
інші коефіцієнти кореляції характеристик, з 
одного боку, закладів і країн – продуцентів 
нобелівських лауреатів і, з іншого боку, топ-
закладів і країн з високим університетським 
потенціалом за зазначеними рейтингами.  

Таблиця 7 демонструє, що за обома вка-
заними рейтингами існує також сильна ко-
реляція між університетським потенціалом 
країни, визначеним як за найвищим ранго-
вим місцем топ-закладів, так і за загальною 
кількістю топ-закладів у країні, та кількіс-
тю в країні:
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Таблиця 5
частка подій з реалізації нобелівських лауреатів, що забезпечувалася

топ-закладами за рейтингами «таймс» і «шанхайський» 2012 р.

№ Група подій (лауреатів) за їх 
кількістю на заклад

Загальна кількість 
закладів

Рейтинг «Таймс» Рейтинг «Шанхайський»

Кількість 
закладів

Частка 
закладів, %

Кількість 
закладів

Частка 
закладів, %

1 2 3 4 5 6 7

1 70–89 6 6 100,0 6 100,0

2 60–69 – – – – –

3 40–59 8 8 100,0 7 87,5

4 20–39 16 15 93,8 16 100,0

5 10–19 34 29 85,3 31 91,2

6 5–9 56 41 73,2 52 92,9

7 2–4 99 64 64,6 77 77,8

8 1 107 41 38,3 57 53,3

Разом (1–89) 326 204 62,6 246 75,5

- подій щодо реалізації лауреатів;
- закладів, що брали участь у реалізації 

лауреатів.
Величина університетського потенціалу 

країни, що визначений за найвищим ранго-
вим місцем її топ-закладів, з одного боку, та 
за загальною кількістю топ-закладів у краї-
ні, з іншого боку, виявляють сильну коре-
ляцію між собою з коефіцієнтами кореля-
ції Кс = 0,75 для рейтингу «Таймс» (400 за-
кладів, 41 країна) і Кс = 0,66 для рейтингу 
«Шанхайський» (500 закладів, 45 країн). 
Це дає підстави для застосування принци-
пу найвищих інституційних досягнень для 
ідентифікації рангу університетського по-
тенціалу країни в цілому. Такий принцип 
застосовується в інших сферах, наприклад, 
у спорті, зокрема, на Олімпійських іграх, 
коли одне найвище досягнення (перше міс-
це) спортсмена вартує в командному краї-
новому заліку більше, ніж низка других, 
третіх й інших місць.       

Що стосується України, то за формальни-
ми ознаками з-поміж нобелівських лауреа-
тів ні етнічних українців, ні українських гро-
мадян немає, хоча є уродженці теперішніх 
українських територій [9]. Водночас у краї-
ні є університети, що пов’язані із становлен-
ням переможців премії. Це – по парі закла-
дів у Харкові та Одесі, а також заклад в Ав-
тономній Республіці Крим. Одну пару (кла-
сичний і політехнічний університети) ста-

новлять Харківський національний універ-
ситет імені В. Н. Каразіна (закінчили І. Меч-
ников і С. Кузнець, працював Л. Ландау) та 
Національний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» (працю-
вав Л. Ландау). Іншу пару – Одеський наці-
ональний університет імені І. І. Мечникова 
(працював І. Мечников) та Одеський націо-
нальний політехнічний університет (пра-
цював І. Тамм). У Таврійському національ-
ному університеті імені В. І. Вернадсько-
го працював І. Тамм (І. Франк формально-
го зв’язку з університетом не мав) [1]. Всі ці 
визначні події відбувалися в другій полови-
ні XIX і першій половині XX століть, згада-
них лауреатів серед живих немає. Україн-
ські заклади, незважаючи на їх велику кіль-
кість [10], через розпорошеність і деконцен-
трованість до переліку провідних за рейтин-
гами «Таймс» і «Шанхайський» не входять 
[22; 24]. Національні заклади-лідери за рей-
тингом вищих навчальних закладів Украї-
ни в 2013 р. «Топ 200 Україна» – Національ-
ний технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут» (перше міс-
це) і Київ ський національний університет 
імені Тараса Шевченка (друге місце) [12] за 
свою багаторічну історію нобелівських лау-
реатів не мали.  

Аналогічні асоціації (класичні-технічні) 
закладів-продуцентів нобелівських лау-
реатів утворилися в Росії. Перша з них – 
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Таблиця 6
частка подій щодо реалізації нобелівських лауреатів, що забезпечувалася

топ-закладами за рейтингами «таймс» і «шанхайський» 2012 р.

№
Група подій 

(лауреатів) за їх 
кількістю на заклад

Загальна 
кількість подій

Рейтинг «Таймс» Рейтинг «Шанхайський»

Кількість подій Частка подій, % Кількість подій Частка подій, %

1 2 3 4 5 6 7

1 70–89 482 482 100,0 482 100,0

2 60–69 – – – – –

3 40–59 401 401 100,0 361 90,0

4 20–39 441 417 94,6 441 100,0

5 10–19 456 402 88,2 423 92,8

6 5–9 368 273 74,2 343 93,2

7 2–4 271 182 67,2 212 78,2

8 1 107 41 38,3 57 53,3

Разом
(1–89) 2526 2198 87,0 2319 91,8

Московський державний університет іме-
ні М. В. Ломоносова (11 лауреатів) і Мос-
ковський фізико-технічний університет 
(10 лауреатів) спільно з Національним 
дослідницьким ядерним університетом 
«МІФІ» (3 лауреати) та Національним до-
слідницьким і технологічним університе-
том «МІСіС» (1 лауреат), друга – Санкт-
Петербурзький державний університет 
(8 лауреатів) і Санкт-Петербурзький дер-
жавний політехнічний університет (3 ла-
уреати) із Санкт-Петербурзьким держав-
ним електротехнічним університетом 
(Ж. Алфьо ров). Крім того, Південний фе-
деральний університет закінчив О. Солже-
ніцин, а в Нижньогородському державно-
му університеті імені М. І. Лобачевського 
працював О. Абрикосов. Три з означених 
закладів є високорейтинговими за рейтин-
гами «Таймс» і «Шанхайський» [22; 24].

Висновки та рекомендації. Таким 
чином, дослідження ролі передових за-
кладів вищої освіти, країн і континен-
тів з потужним університетським потен-
ціалом у реалізації нобелівських лауреа-
тів – лідерів людського розвитку, дає 
підстави для наступних висновків і ре-
комендацій.

Загалом виявлено 326 заклади 51 краї-
ни шести континентів, де відбувалося 
здійснення (підготовка, стажування, робо-

та) 835 володарів Нобелівської премії з фі-
зики, хімії, фізіології або медицини, літе-
ратури, миру, економічних наук. Установ-
лено розподілений і колективний харак-
тер участі закладів у формуванні й функ-
ціонуванні лауреатів через академічну мо-
більність останніх. З одного боку, один за-
клад пересічно брав участь у здійсненні 
близько 8 лау реатів (з діапазоном варіації 
від 1 до 89 лау реатів), з іншого боку, реа-
лізація кожного лауреата, як правило, від-
бувалася в кількох закладах. Домінуючий 
внесок у здійснення лауреатів чинять топ-
заклади за рейтингами «Таймс» і «Шан-
хайський», на які припадає відповідно 
87,0 і 91,8% усіх актів реалізації. Особли-
во вагомим є внесок (понад 40%) закладів, 
що посідають 1–30 місця за цими рейтин-
гами. Існує сильна кореляція між рангови-
ми місцями закладів за зазначеними рей-
тингами та продуктивністю закладів щодо 
лауреатів. Середній вік таких високорей-
тингових закладів становить понад 200 ро-
ків. Основними продуцентами лауреатів 
слід визнати заклади США, Сполученого 
Королівства, Німеччини, Франції, Швей-
царії, Нідерландів, Росії, Канади, Швеції, 
Японії, Австрії, Австралії та Італії, на які 
припадає 93,2% реалізаційних актів. По 
континентах найбільший внесок дають за-
клади Північної Америки – 52,4% і Євро-
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Таблиця 7
Коефіцієнти кореляції параметрів закладів і країн – продуцентів нобелівських 

лауреатів і топ-закладів і країн з високим університетським потенціалом 
за рейтингами «таймс» і «шанхайський» 2012 р.

№
Параметр закладу, 
країни з реалізації 

лауреатів

Рейтинг «Таймс» Рейтинг «Шанхайський»

Топ-заклади
Топ-країни

Топ-заклади
Топ-країни

за 1-м топ-
закладом

за кількістю 
топ-закладів

за 1-м 
топ-закладом

за кількістю 
топ-закладів

1 2 3 4 5 6 7 8

І. Заклади – заклади

1 Кількість подій у 
закладі Кс = 0,66 Кс = 0,68

І. Країни – країни

2 Кількість подій у 
країні Кс = 0,67 Кс = 0,72 Кс = 0,79 Кс = 0,71

3 Кількість закладів 
у країні Кс = 0,70 Кс = 0,77 Кс = 0,76 Кс = 0,75
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остановка проблеми та її ак-
туальність. Одним із важли-
вих індикаторів рівня розвит-
ку суспільства, а отже, і якос-
ті життя в ньому є доступність 
освіти для всіх верств насе-

лення, розвиненість системи забезпечення 
вільного та всебічного розвитку особистос-
ті незалежно від її належності до певного 
соціального прошарку. Адже немає потреби 
доводити існування взаємного зв’язку між 
освіченістю населення та рівнем життя у 
країні, між системою формування людсько-
го капіталу та механізмом віддачі цього ка-
піталу суспільству та державі.

Під системою формування людського ка-
піталу ми розуміємо всю сукупність еле-
ментів, що постійно, цілеспрямовано і від-
повідально сприяє його (цього капіталу) 
максимальному нарощенню. Інакше кажу-
чи, сутність зазначеної системи полягає у 
створенні умов, можливостей, а також сти-
мулюючих і мотивуючих чинників для гар-
монійного розвитку особистості. У свою 
чергу нагадаємо, що гармонійно розвине-
на особистість – це людина здорова і роз-
винена розумово, морально та фізично, ці-
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леспрямована, з унікальним набором ком-
петенцій, які забезпечуть їй гідне життя, а 
суспільству – очікувану користь.

Механізм віддачі людського капіта-
лу суспільству розглядаємо як сукупність 
нормативно-правових і морально-етичних 
принципів, правил, важелів і заходів, які 
сприяють кожній особистості у досягнен-
ні нею найбільш раціональної позиції в сус-
пільстві, що забезпечує цьому суспільству 
сталий розвиток. Тобто раціональність по-
зиції визначається обопільною корисністю. 
З точки зору особистості – це можливість 
найбільш повної самореалізації, що базу-
ється на індивідуальних унікальних рисах: 
таланті, знаннях, навичках, психологічній 
спрямованості, інтересі тощо. З точки зору 
суспільства – це можливість отримати най-
краще підготовленого до суспільного життя, 
найбільш позитивно налаштованого на цей 
соціум, а отже, і ефективного працівника, 
самореалізація якого максимально сприяє 
розвитку держави.

Зі сказаного випливає, що до серйозних 
проблем, які потребують нагального ви-
рішення в Україні, належить і недоскона-
лість системи формування людського ка-
піталу, і розбалансованість механізму його 
віддачі. На наше глибоке переконання, ви-
рішення окреслених завдань – це один із 
шляхів до вирішення багатьох соціально-
економічних, політико-правових і інших 
проблем нашої держави, передусім: значної 
диференціації суспільства за рівнем дохо-
ду; зростання частки незабезпечених гро-
мадян; збільшення еміграційних настроїв, 
особливо серед молодого населення, тощо. 
Зрозуміло, що зазначені тенденції поро-
джують інші, не менш складні проблеми: 
погіршення якості робочої сили, подальше 
техніко-технологічне відставання та зни-
ження конкурентоспроможності країни.

Таким чином, актуальність обраної для 
дослідження проблеми є беззаперечною. 
Однак, з огляду на її комплексний і багато-
аспектний характер, у пропонованій стат-
ті розглянемо лише фрагмент результатів 
наших досліджень одного з елементів сис-
теми формування людського капіталу – 

фінансово-економічних умов отримання 
вищої освіти.

Аналіз наукових праць, присвячених 
проблемі. Цікаві дослідження проводили-
ся у Росії в контексті розроблення реко-
мендацій, спрямованих на зменшення бід-
ності та підвищення доходів населення [1]. 
Авторка дослідила вплив освіти на доходи 
(через імовірність зайнятості, можливість 
обійняти певну посаду, диференціацію до-
ходів залежно від рівня освіти), а також 
вплив доходів на освіту (з огляду на нерів-
ність доступу дітей та дорослих до освіти). 
На основі проведених досліджень встанов-
лено, що низький рівень доходів (або бід-
ність) можуть закріплятися за відсутнос-
ті гарної освіти у суспільстві з низькою со-
ціальною і дохідною мобільністю (у т.ч. 
і міжпоколінною), коли малозабезпечені 
групи не мають можливості підвищити рі-
вень освіти свій і своїх дітей, тобто нерівно-
мірність розподілу доходів і освіти діють в 
одному й тому ж напрямі. У тому випадку, 
якщо зростання освіченості населення не 
торкається найбідніших груп, воно не при-
веде до зменшення бідності (а отже, і рів-
ня якості життя в цілому по країні). Таким 
чином, актуалізується питання доступнос-
ті освіти для малозабезпечених груп насе-
лення. З іншого боку, прагнення отримати 
освіту має бути мотивоване системою від-
дачі від неї: доходи повинні підвищуватися 
разом з рівнем освіченості, причому це під-
вищення має бути адекватним [2].

З огляду на сказане, автори доводять пер-
спективність побудови суспільства знань, 
тобто такого суспільства, у якому всі сфе-
ри діяльності людини базуються на знан-
нях, які створюються та ефективно вико-
ристовуються з метою подальшого розви-
тку. Економіка цього суспільства створює, 
розповсюджує та використовує знання для 
забезпечення свого зростання і підвищен-
ня конкурентоспроможності. Це можливе 
за таких умов: виробництво знань є части-
ною неперервного виробничого циклу краї-
ни, а знання – засобом забезпечення розви-
тку економіки; система застосування нових 
знань органічно інтегрована у всі види ви-
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робництва; передусім виробляються при-
кладні знання у вигляді технологій та інно-
ваційних виробництв [3; 4 та ін.].

Дослідники акцентують увагу на тому, 
що формування суспільства, заснованого 
на знаннях, супроводжується переходом 
до масової підготовки спеціалістів вищої 
кваліфікації. Нагадаємо, що для успішного 
розвитку постіндустріального суспільства 
необхідно, щоб не менше 40% дорослого 
населення мало вищу освіту. Суттєво змі-
нюються вимоги до робочої сили, необхід-
ної для господарської діяльності. Навчан-
ня упродовж усього життя стає нормою, а 
здатність до постійного здобування нових 
знань і вмінь розглядається як найважливі-
ший атрибут робочої сили [5; 6 та ін.].

Таким чином, автори логічно доходять 
висновку, що перехід до масового харак-
теру вищої освіти поряд з посиленням ви-
мог до швидкого оновлення знань вимагає 
зміни існуючих методів фінансування, які 
в нових умовах не здатні забезпечити мас-
штабну підготовку спеціалістів на належ-
ному рівні. Це ставить перед системою ви-
щої освіти, а також і перед державою про-
блему створення таких моделей і механіз-
мів фінансування, які б забезпечували роз-
ширення виробництва кадрів вищої квалі-
фікації за найефективнішого використання 
ресурсів [7; 8; 9 та ін.].

Інформаційною базою для формуван-
ня цих механізмів можуть стати аналітичні 
праці, де висвітлені тенденції та масштаби 
фінансування вищої освіти; описані сучасні 
моделі фінансування вищої освіти у різних 
країнах світу та їх вплив на інституційний 
розвиток; викладена сутність нових меха-
нізмів фінансування вищої освіти тощо [7; 8; 
9 та ін.]. Однак, крім зазначеного, важливим 
інформаційним підґрунтям для розроблен-
ня та впровадження ефективних фінансово-
економічних моделей надан ня / отримання 
освітніх послуг має бути всебічний аналіз 
існуючої практики та чинних у країні умов 
для проведення можливих змін.

Мета статті – викласти результати 
аналізу фінансово-економічних умов отри-
мання вищої освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу. Переду-
сім слід зазначити, що для характеристики 
фінансово-економічних умов здобування ви-
щої освіти в Україні ми вважали за доцільне 
розглянути сукупність таких показників: 

• ВВП на душу населення – як головний 
індикатор розвитку економіки, який характе-
ризує кінцевий результат виробничої діяль-
ності підприємств країни у сфері матеріаль-
ного та нематеріального виробництва, що 
припадає на одного громадянина держави;

• вартість споживчого кошика – як вар-
тісне значення достатніх для забезпечен-
ня нормального функціонування організ-
му людини та збереження її здоров’я набо-
ру продуктів харчування, а також мінімаль-
ного набору непродовольчих товарів і міні-
мального набору послуг, необхідних для за-
доволення основних соціальних і культур-
них потреб особистості;

• величина звичайної та підвищеної сти-
пендії – як суму коштів, призначених для 
фінансового забезпечення потреб студента, 
з чого випливає, що вони мають включати 
усі складові споживчого кошика, а також 
забезпечувати додаткові потреби, виклика-
ні необхідністю здобувати освіту; 

• вартість навчання за контрактом – як 
суму коштів, яка повинна покрити витрати 
вищого навчального закладу на навчання 
студента, а студенту гарантувати отриман-
ня якісного освітнього продукту;

• частка вартості за навчання, а також 
звичайної та підвищеної стипендії у ВВП 
на душу населення та у вартості споживчо-
го кошика – як відносні величини, що ма-
ють указати на достатність чи недостат-
ність існуючих умов для адекватної фінан-
сової підтримки та мотивації студентів на 
навчання і розвиток.

У табл. 1 подані показники вартості на-
вчання, а також звичайної і підвищеної 
стипендій у деяких університетах України 
у 2012 р. До трійки найдорожчих за вартіс-
тю здобуття освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «бакалавр» за напрямом «Менеджмент» 
увійшли (у порядку спадання) КНТЕУ, 
НаУКМА та НТУУ «КПІ». Значно дешев-
ше отримати цей же фах у ТНТУ (ранг 9), 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 201324

КНТУ (ранг 10) та СумДУ (ранг 11). При 
цьому дивує, що відмінності у вартості за на-
вчання одній і тій же спеціальності виража-
ються навіть не у відсотках, а в рази. Так, на-
приклад, стати бакалавром з напряму «Ме-
неджмент» у КНТЕУ у 2,85 раза дорожче, 
ніж у СумДУ, що наводить на питання об-
ґрунтованості такої різниці у ціні.

Трійка лідерів за вартістю навчання у 
магістратурі представлена тим же скла-
дом, однак НаУКМА обійшла КНТЕУ, по-
сівши перше місце і запропонувавши на-
вчання у 1,48 раза дорожче, ніж у НТУУ 
«КПІ» (ранг 3), та у 3,18 (!) раза дорожче, 
ніж у ВНТУ (ранг 11).

Зрозуміло, що лідери ринку освітніх по-
слуг мають можливість використати брен-
ди своїх університетів для певного під-
вищення ціни на навчання. Водночас для 
менш популярних ВНЗ у сучасних конку-
рентних умовах зменшення ціни є чи не 
найважливішим чинником виживання. Од-
нак, вважаємо, що наведені дані свідчать 
про суттєві перекоси у ціновій політиці 
державних (звертаємо на це увагу!) ВНЗ і 
наштовхують на пошуки відповідей на ряд 
запитань:

Чи за єдиними стандартами освіти на-
вчають у названих і інших ВНЗ?

Чи усі ці навчальні заклади мають іден-
тичний рівень акредитації, відповідні на-
вчальні плани та програми?

Чи настільки ж суттєво (як оплата за на-
вчання) відрізняється рівень кваліфікації 
та рівень оплати викладачів цих ВНЗ?

Чи такою ж мірою (як і вартість освіт-
ніх послуг) відрізняється матеріально-
технічна база саме у тій її частині, яка є не-
обхідною для надання якісної освіти?

Отримати відповіді на усі поставлені за-
питання можливо лише на основі прове-
дення окремого масштабного дослідження. 
Однак, з високим рівнем імовірності при-
пускаємо, що його результати доведуть не-
обґрунтованість виявлених цінових варіа-
цій. Адже усі взяті для прикладу універси-
тети є державними, тобто усі вони пропо-
нують диплом єдиного державного зразка, 
що декларативно засвідчує однаковий рі-

вень освіти, за яку студенти платять дис-
кримінаційні ціни.

Опитування студентів дозволило вияви-
ти цікаві співвідношення у системі «опла-
та за навчання – стипендія». За цим крите-
рієм усі ВНЗ можна поділити на три групи. 

До першої групи увійшли ВНЗ із спів-
відношенням «завищена оплата – зани-
жена стипендія», а саме: КНТЕУ (Б–1, 
М–2 – С–8, ПС–5); КНЕУ (Б–4, М–7 – 
С–11, ПС–11); СНУ ім. В. Даля (Б–6, 
М–5 – С–9, ПС–9). Пояснимо застосова-
ні скорочення: у дужках указані ранги по 
кожній позиції табл. 1, що увійшли до сис-
теми «оплата за навчання – стипендія». 
Наприклад, (Б–1, М–2 – С–8, ПС–5) озна-
чає 1 ранг за вартістю навчання на бакалав-
раті (Б–1), 2 ранг – у магістратурі (М–2), 
8 ранг – за величиною стипендії (С–8) та 
9 ранг – за величиною підвищеної стипен-
дії (ПС–9).

Друга група – це ВНЗ, де вказані крите-
рії мають зіставні ранги, зокрема: ДонНТУ 
(Б–5, М–6 – С–5, ПС–4); КНТУ (Б–10, 
М–9 – С–10, ПС–10); НТУУ «КПІ» (Б–3, 
М–3 – С–3, ПС–3); НаУКМА (Б–2, М–1 – 
С–2, ПС–2).

Третю групу сформували університе-
ти, у яких найбільш лояльні співвідношен-
ня досліджуваних показників: ВНТУ (Б–7, 
М–11– С–4, ПС–6); ДЕТУТ (Б–8, М–4 – 
С–1, ПС–1); СумДУ (Б–11, М–8 – С–6, 
ПС–7); ТНТУ (Б–9, М–10 – С–7, ПС–8).

Отже, проведене групування також свід-
чить про намагання деяких ВНЗ застосо-
вувати дискримінаційне ціноут ворення на 
освітні послуги і ще раз підтверджує сумні-
ви, викладені вище у формі запитань. 

Цінова політика ВНЗ до деякої міри 
мог ла б бути пояснена його позицією у рей-
тингах вищих навчальних закладів. З ме-
тою визначення цих позицій звернулися до 
трьох незалежних рейтингів: ЮНЕСКО, 
«Вебометрікс» та «Компас» [21–23].

За методикою ЮНЕСКО [21] діяльність 
ВНЗ визначається з допомогою інтегрова-
ного індексу рейтингової оцінки (Із). Цей 
індекс включає три комплексні складові 
(формула 1):
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Таблиця 1
Показники вартості навчання, а також звичайної і підвищеної стипендій 

у деяких університетах україни, 2012 р. [10–20]

Назва університету

Вартість  
1 року 
навчання 
(бакалаврат), 
тис. грн /
тис. дол. 
США

Повна 
вартість 
навчання
(бакалаврат), 
тис. грн /
тис. дол. 
США

Ранг повної 
вартості навчання 
на бакалавраті

Вартість  
1 року 
навчання 
(магістра–
тура), 
тис. грн /
тис. дол. 
США

Повна 
вартість 
навчання
(магістра–
тура), 
тис. грн /
тис. дол. 
США

Ранг повної 
вартості навчання 
у м

агістратурі

Стипендія 
за 1 рік 
навчання, 
тис. грн / 
тис. дол. 
США

Ранг стипендії
Підвищена 
стипендія 
за 1 рік 
навчання, 
тис. грн / 
тис. дол. 
США

Ранг підвищ
еної 

стипендії

Вінницький національний технічний університет 
(ВНТУ)

8,10 / 0,99 32,40 / 3,96 7 9,20 / 1,12 11,96 / 1,46 11 8,76 / 1,07 4 9,24 / 1,13 6

Держ. економіко-технологічн ун-т транспорту 
(ДЕТУТ)

8,00 / 0,98 32,00 / 3,91 8 12,00 / 1,47 18,00 / 2,20 4 8,90 / 1,09 1 9,48 / 1,16 1

Донецький національний технічний університет 
(ДонНТУ)

9,85/1,21 43,90/5,36 5 11,94/1,46 17,91/2,19 6 8,64 / 1,05 5 9,36 / 1,14 4

Київський нац. торгов.-економічний університет 
(КНТЕУ)

17,59 / 2,15 81,63 / 9,97 1 20,75 / 2,53 32,17 / 3,93 2 8,40 / 1,03 8 9,36 / 1,14 5

Київський націон. економічний університет (КНЕУ) 14,48 / 1,77 57,91 / 7,07 4 16,74 / 2,04 16,74 / 2,04 7 6,48 / 0,79 11 7,74 / 0,95 11

Кіровоградський націон. технічний університет 
(КНТУ)

7,50 / 0,96 30,00 / 3,66 10 9,56 / 1,17 14,34 / 1,75 9 7,68 / 0,94 10 8,40 / 1,03 10

Націон. технічн. університет України (НТУУ) «КПІ» 15,40 / 1,88 61,60 / 7,52 3 17,12 / 2,09 25,68 / 3,14 3 8,76 / 1,07 3 9,36 / 1,14 3

Націон. ун-т Києво-Могилянська Академія 
(НаУКМА)

20,00 / 2,44 79,99 / 9,77 2 19,00 / 2,32 37,99 / 4,64 1 8,88 / 1,22 2 9,48 / 1,16 2

Сумський державний університет (СумДУ) 7,17 / 0,88 28,68 / 3,50 11 11,00 / 1,36 16,70 / 2,04 8 8,64 / 1,05 6 9,12 / 1,11 7

Східноукраїнський національний ун-т (СНУ) 
ім. В. Даля

10,76 / 1,31 43,04 / 5,26 6 11,97 / 1,46 17,96 / 2,19 5 8,04 / 0,98 9 8,64 / 1,05 9

Тернопільський націон. технічний університет 
(ТНТУ)

7,75 / 0,95 31,00 / 3,76 9 7,27 / 0,89 12,55 / 1,53 10 8,40/1,03 7 8,88/1,08 8
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Із = Інп + Ін + Імв, (1)
де:
Інп – індекси якості науково-

педагогічного потенціалу;
Ін – індекс якості навчання;
Імв – індекс міжнародного визнання.
Усього для формування зазначених ін-

дексів використовують 20 індикаторів пря-
мого вимірювання і дві експертні оцінки. 
Дані про ці індикатори вибирають із кіль-
кох незалежних джерел (дані вузів, дані 
МОН України, дані Комітету з питань дер-
жавних премій України і премій ім. Т. Шев-
ченка, дані міжнародних асоціацій універ-
ситетів, дані інших відомств). У 2010 р. до 
комплексного оцінювання діяльності ВНЗ 
було включено два додаткові параметри:

• експертне оцінювання якості науково-
педагогічного потенціалу і якості навчання 
в університеті – 15%;

• показник інформаційних ресурсів 
(якість та функціональна повнота веб-
сайту університету – 5%.

Запровадження нових показників є ви-
кликом часу і має суттєво підвищити рівень 
об’єктивності оцінок, однак за умови неза-
лежності (а отже, і точності) експертизи.

Вебометрікс – методика, на основі якої 
визначають змістовну та інформаційну ак-
тивність сайту навчального закладу [22]. У 
процесі складання Webometrics Ranking of 
World's Universities розробниками врахо-
вується кількість проіндексованих пошу-
ковими системами сторінок сайту вищого 
навчального закладу, зовнішні посилання 
на нього, цитованість ресурсу, а також кіль-
кість завантажених на сайт файлів. Розроб-
ники також зазначають, що при складанні 
рейтингу університетів кількість відвідува-
чів сайту та його дизайн не враховуються.

Компас – методика, за якою встановлю-
ють рейтинг ВНЗ України [23]. Вона врахо-
вує дані, отримані в результаті комплексу 
соціологічних досліджень вищих навчаль-
них закладів України IІI–IV рівня акре-
дитації, які готують бакалаврів, спеціаліс-
тів або магістрів за такими напрямами спе-
ціалізації: бізнес-економічні спеціальнос-
ті; правознавство; інженерно-технічні спе-

ціальності; інформаційні технології (IT); 
архітектурно-будівельні спеціальності.

Порівняння позиції університету у за-
значених рейтингах з рейтингом вартості 
навчання (табл. 2) також указує на спро-
щений підхід деяких ВНЗ до ціноутво-
рення, на їх завищену самооцінку і не-
врахування оцінок експертів. Щодо точ-
ності наведених у табл. 2 даних вар-
то зауважити таке – рейтинг вартості на-
вчання вказує на позицію лише серед  
11-ти взятих до аналізу університетів, од-
нак для виявлення завищених цін цієї ін-
формації достатньо. Наприклад, для визна-
чення невідповідності між 7, 22 та 54 пози-
цією КНТЕУ у рейтингах та 1 і 2 – за вар-
тістю навчання.

Таблиця 2
Позиції досліджуваних університетів 

у міжнародних та українському рейтингах

Назва університету

Ю
не

ск
о

Ве
бо

м
ет

рі
кс

Ко
м

па
с

Ва
рт

іс
ть

 
на

вч
ан

ня
: Б

/М
2

Вінницький національний 
технічний університет (ВНТУ) 24 19 10 7 / 11

Держ. економіко-технологічн.
ун-т транспорту (ДЕТУТ) 179 171 10 8 / 4

Донецький національний 
технічний університет 
(ДонНТУ)

16 3 6 5 / 6

Київський націон. торгов.-
економ. університет (КНТЕУ) 22 54 7 1 / 2

Київський нац. економічний 
університет (КНЕУ) 10 35 3 4 / 7

Кіровоградський націон. 
технічний університет (КНТУ) 50 24 10 10 / 9

Націон. технічн. університет 
України (НТУУ) «КПІ» 1 1 1 3 / 3

Націон. ун-т Києво-
Могилянська Академія 
(НаУКМА)

4 17 3 2 / 1

Сумський державний 
університет (СумДУ) 67 11 10 11 / 8

Східноукраїнський 
національний ун-т (СНУ) 
ім. В. Даля

33 21 8 6 / 5

Тернопільський націон. 
технічний університет (ТНТУ) 29 27 9 9 / 10

Показники, наведені у табл. 1 та 2, до-
зволяють сформувати деяке уявлення про 
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точку зору ВНЗ щодо доцільної вартості 
пропонованих ними послуг освіти. Однак 
на ринку освітніх послуг є не менш важ-
ливий гравець – споживач, вибір якого 
детермінується цілим комплексом фак-
торів. Зрозуміло, що до найважливіших 
з цього комплексу належить купівель-
на спроможність споживача, яка в свою 
чергу визначається економічними умова-
ми в країні. З огляду на сказане, вважали 
за доцільне порівняти дані табл. 1 із най-

важливішими індикаторами економіч-
ної ситуації в державі: ВВП на душу на-
селення та вартістю споживчого кошика 
в Україні (табл. 3).

Із даних табл. 3 випливає, що частка вар-
тості навчання на бакалавраті у ВВП на 
душу населення України коливається від 
21,03% до 54,85%. Ці частки є зіставними 
лише з аналогічним показником Казахста-
ну – країни, що має спільне з Україною ра-
дянське минуле.

Таблиця 3

Вихідні дані для аналізу співвідношення вартості навчання із показниками рівня життя 
в україні, 2012 р. [розраховано за 10–25]

Назва університету

Частка у ВВП на душу населення, 
3%

Частка від вартості споживчого 
кошика, 4% 

вартості  
1 року навчання
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ка
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вр

м
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іс
тр

Вінницький національний технічний 
університет (ВНТУ) 27,59 29,77 28,35 29,90 39,47 42,59 40,56 42,78

Держ. економіко-технологічн. ун-т 
транспорту (ДЕТУТ) 25,35 32,90 28,80 30,68 36,26 47,07 41,20 43,89

Донецький національний технічний 
університет (ДонНТУ) 34,22 40,45 27,96 30,29 48,96 57,87 40,00 43,33

Київський націон. економічний університет 
(КНЕУ) 47,72 48,54 27,18 30,29 68,27 69,44 38,89 43,33

Київський нац. торгов.-економічний 
університет (КНТЕУ) 51,78 61,88 20,97 25,05 74,07 88,52 30,00 35,83

Кіровоградський націон. технічний 
університет (КНТУ) 21,03 24,78 24,85 27,18 30,09 35,45 35,56 38,89

Націон. технічн. університет України (НТУУ) 
«КПІ» 38,48 41,42 28,35 30,29 55,05 59,26 40,56 43,33

Націон. ун-т Києво-Могилянська Академія 
(НаУКМА) 54,85 54,37 28,74 30,68 78,47 77,78 41,11 43,89

Сумський державний університет (СумДУ) 23,62 35,60 27,96 29,51 33,80 50,93 40,00 42,22

Східноукраїнський національний ун-т (СНУ) 
ім. В. Даля 27,51 34,42 26,02 27,96 39,35 49,24 37,22 40,00

Тернопільський націон. технічний 
університет (ТНТУ) 21,03 24,27 27,18 28,74 30,09 34,72 38,89 41,11

Аналіз показників, наведених у табл. 3, 
пропонуємо провести у порівнянні з дани-
ми табл. 4, які засвідчують, що університети 
решти країн надають своїм громадянам осві-

ту за фінансовими умовами, які в 2–5,5 раза 
лояльніші від пропонованих ВНЗ України 
населенню нашої держави (з урахуванням 
рівня заробітної плати у кожній країні). 
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Таблиця 4
Плата за навчання в державних ВнЗ 
окремих країн у % від ВВП на душу 

населення, 2012 р. [26]

Країна
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Австралія 16,7 Корея 16,6

Канада 9,9 Нова Зеландія 11,3

Японія 12,2 Великобританія 7,2

Казахстан 32,4 США 13,3

Ще більш показовими виявилися ре-
зультати аналізу частки стипендії у вартос-
ті споживчого кошика в Україні. Нагадає-
мо, що споживчий кошик містить набір то-
варів в обсязі прожиткового мінімуму, який 
складається з двох елементів – фізіологіч-
ного та соціального. Фізіологічний міні-
мум – це вартісне вираження матеріальних 
цінностей, конче необхідних для існування 
людини. У світовій практиці він становить 
85–87% загального прожиткового мініму-
му, а решта припадає на соціальну части-
ну – певний набір духовних цінностей мі-
німально прийнятого рівня життя [25].

Таким чином, якщо частка стипендії у 
вартості споживчого кошика коливається 
від 30,0% до 41,2% – це означає, що стипен-
дія здатна задовольнити від 26,1% до 34,9% 
потреб фізіологічного мінімуму для існу-
вання людини та від 3,9% до 6,3% – соціаль-
ного. Наведені розрахунки слід проілю-
струвати двома ремарками. 

По-перше, ідеться про державну стипен-
дію студентам, тобто молодим людям, які 
можуть скласти (або ні) майбутнє держа-
ви, її інтелектуальний потенціал; перебува-
ють у молодому віці – отже, їх організм ще 
зростає і потребує посиленого харчування; 
переживають події, що мають характер нор-
мативних (пошук свого місця в житті, про-
фесійне самовизначення, шлюб, народжен-
ня дітей). Все це потребує матеріальної під-
тримки, яка в деяких державах (Іран, Кана-
да, Німеччина, Таджикистан та ін.) перерос-
ла в добре розвинену мотиваційну систему, 

що передбачає доступне і достатнє фінансу-
вання на пільгових умовах усіх перелічених 
вище нормативних потреб.

По-друге, варто окремо розглянути 
склад самого споживчого кошика в Украї-
ні, щоб визначити ступінь його адекватнос-
ті сучасним умовам. Опустимо без комен-
тарів передбачені в ньому норми продуктів 
харчування – вони не витримують жодної 
критики, оскільки суперечать нормативам, 
рекомендованим медичними працівника-
ми. Більш розлого викладемо, що ж закла-
дено у базу порівняння для багатьох ви-
дів аналізу, на основі якого формулюються 
життєво важливі висновки (табл. 5). 

Так, споживчий кошик України (нагада-
ємо – зразка 2012–2013 рр.) пропонує су-
часній сім’ї з трьох осіб мати одну-єдину 
шафу для одягу і користуватися нею 25 
років. Дійсно, така норма є цілком достат-
ньою, якщо жінка буде носити одне пальто 
протягом 8 років, одну сукню 3 роки і ще 
одну – 5 років, а чоловік не буде змінюва-
ти одного костюма протягом 5 років, єди-
них джинсів  3 роки і єдиної кепки – про-
тягом 6 років.

Щоправда, у 2013 р. у Державній службі 
статистики оновили й доповнили спожив-
чий набір українців на 39 пунктів. До нього 
увійшли товари і послуги, які відповідають 
світовим тенденціям розвитку, зокрема: 
олія оливкова, ківі, кондиціонери, бленде-
ри, міксери, послуги з ведення домашньо-
го господарства, оренда житла, страхуван-
ня особистого транспорту, ноутбуки, лінзи, 
флешки, послуги репетиторів та покоївок 
тощо. Натомість застарілі товари  – консер-
ви, згущене молоко, какао і джем – зі спис-
ку вилучили. 

Указані зміни є позитивним кроком до 
осучаснення складу споживчого кошика, 
однак, незважаючи на проведені заходи, вар-
тість споживчого кошика у 2013 р. зменши-
лася на 10% порівняно з 2012 р., і на сьогод-
ні він залишається необґрунтованим за біль-
шістю позицій, про що свідчать дані табл. 5, 
а також ті, що не ввійшли до неї. Так, до на-
ведених прикладів варто додати, що у ни-
нішньому споживчому кошику комунальні 
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послуги становлять близько 11%, тоді як у 
реальному житті – від 34% і більше.

Висновки. В умовах зростання попи-
ту на вищу освіту і переходу її до масо-
вого характеру державне фінансування 
не може забезпечити існуючих потреб 
масштабної підготовки спеціалістів на 
високому рівні. Це вимагає змін існую-
чих фінансово-економічних моделей на-
дання / отримання освітніх послуг у сис-
темі формування людського капіталу. За-
ходи з удосконалення зазначеної систе-
ми мають базуватися на вивченні сучас-
них моделей фінансування вищої освіти 
у різних країнах світу, а також всебічно-
му аналізі існуючої практики та чинних 
в Україні умов для проведення можли-
вих змін. Проведені дослідження дозво-
лили виявити суттєві перекоси у ціновій 
політиці державних вищих навчальних 
закладів України, застосування ними 
стратегій дискримінаційних цін без ура-

хування платоспроможності споживачів 
освітніх послуг. 

На нашу думку, формування цін на освіт-
ні послуги, а також розроблення фінансово-
економічних моделей матеріальної підтрим-
ки їх споживачів (вартість навчання, вели-
чини кредитів тощо) має базуватися переду-
сім на показниках, що характеризують еко-
номічну ситуацію в країні. Однак зіставлен-
ня базових показників (ВВП на душу на-
селення та вартість споживчого кошика) із 
показниками вартості навчання та величи-
ни стипендії, по-перше, ще раз підтвердило 
недосконалість цінової політики ВНЗ, а по-
друге, дозволило виявити, що чинний склад 
споживчого кошика не відповідає сучасним 
вимогам і потребує перегляду.

Перспективними напрямами подаль-
ших досліджень вважаємо розроблен-
ня системи критеріїв для формування 
фінансово-економічних моделей надан-
ня / отримання освітніх послуг.

Таблиця 5
Фрагмент складу споживчого кошика в україні, 2012–2013 рр. [25]

Побутові прилади Меблі

Вид товару Кількість
Термін 

використання, 
років

Вид товару Кількість
Термін 

використання, 
років

Однокамерний холодильник 1 15 Шафа для одягу 1 25

Телевізор 
(51 см по діагоналі)

1 10 Набір для кухні 1 25

Пральна машина 
«Малютка»

1 14 Дзеркало для ванної 
кімнати

1 20

Електропраска 1 9 Ліжко або диван 3 25

Люстра 4 25 Стіл письмовий 
(однотумбовий)

1 25

Настільна лампа 1 25

Годинник 2 12 Стілець 3 15

Одяг

для працездатного чоловіка для працездатної жінки

Зимова куртка 1 4 Зимове пальто 1 8

Костюм 1 5 Сукня 
з напіввовняної тканини

1 5

Джинси 1 3 Сукня з бавовни 1 3

Кепка 1 6 Халат 1 5

– – – Шапка 1 4
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остановка проблеми. Сучас-
не турбулентне та невизна-
чене геополітичне середови-
ще, нестабільність структур 
та процесів у соціоекономіч-
них системах різного рівня 

актуалізують одну з найважливіших про-
блем у сфері економіки та управління – 
проблему прийняття рішень. Для управ-
ління та прогнозування в сучасній економі-
ці потрібні нові технології, які зможуть під-
вищити ментальні можливості людини в 
оперуванні складними системами. В цьому 
сенсі це проблема не тільки і не стільки ін-
формаційних технологій, не пошуку нових 
інструментів або суперкомп’ютерів, а ког-
нітивна проблема [8]. Ця проблема може 
вирішуватись за допомогою вищої освіти, 
адже одне з основних її завдань – адапта-
ція людини до діяльності в соціальній ре-
альності. Але зараз адаптивності недостат-
ньо, потрібна проактивність: реагування, 
до того ж правильне та швидке, на зовнішні 
стимули, ситуації – це необхідна, але вже не 
достатня умова для ефективної діяльності 
в сучасній соціальній реальності. Проблем-
ні ситуації потрібно передбачати, також по-
трібно передбачати наслідки дій щодо їх 
вирішення. Якщо не передбачити віддалені 
наслідки своїх дій, не випередити настан-
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У статті розглядаються когні-
тивні аспекти прийняття рішень в 
соціально-економічній сфері. Воло-
діння навиками ефективного мис-
лення, уміння працювати в слабо-

структурованих системах і ситу-
аціях, знання когнітивних техноло-

гій – ось передбачуваний набір че-
кань від суб'єкта економічної діяль-
ності і, відповідно, від сучасної сис-
теми вищої освіти. Для вирішення 
цих завдань перспективним уявля-
ється використання як в практи-

ці управління, так і в системі вищої 
освіти когнітивних технологій, зо-
крема, когнітивного моделювання.

Ключові слова: вища освіта, когнітив-
ні моделі, когнітивні технології, прийнят-
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ня можливих негативних ситуацій, то мож-
на просто «захлинутися» у лавині проблем, 
що швидко виникнуть та будуть також ви-
магати негайного вирішення. Особливо це 
стосується тих осіб, які займають управлін-
ські позиції, хоча, унаслідок глобалізацій-
них та інтеграційних процесів, вплив на ін-
ших, так би мовити, «ціна помилки» кон-
кретної особистості надзвичайно зросла. До-
статньо, наприклад, згадати наслідки пси-
хологічних помилок операторів на ЧАЕС 
[4, с. 40–48], які мали фатальні наслідки не 
тільки для нашої країни, а й для всього сві-
ту. Але навіть без таких трагічних випадків 
сучасне соціально-економічне середовище 
дуже актив не, мінливе та жорстке, недар-
ма в стратегічному менедженті запозичу-
ють ідеї прусського офіцера та військового 
письменика К. фон Клаузевіца. І як на вій-
ні, якщо непідготовлені командири будуть 
вчитися приймати рішення в реальній бойо-
вій си туа ції, так і в соціоекономічній сфері 
це може бути не тільки неефективно, але й 
небезпечно. Але ефективно дія ти в склад-
них невизначених ситуаціях необхідно, а це 
означає, що вимоги до підготовки таких фа-
хівців мають бути дуже високими. Потріб-
на не просто сума знань або технологій, які, 
до того ж, швидко змінюються, а вміння реа-
гувати в режимі реального часу за умов де-
фіциту інформації та інших ресурсів. Отже, 
складним та терміновим завданням для сис-
теми вищої освіти є підготовка майбутніх 
управлінців у галузі прийняття рішень, осо-
бливо в умовах невизначених, слабострук-
турованих проблем та ситуацій. 

Ступінь розробки проблеми. У рамках 
класичних навчальних курсів у закладах ви-
щої освіти розглядають вимоги до якості й 
ефективності управлінських рішень, основ-
ні наукові підходи, технології розробки, 
реалі зації, методи аналізу і прогнозування 
навчальних рішень [9]. Подальші серйозні 
розробки стосуються методологічних основ 
ухвалення управлінських рішень. Найбільш 
актуальними підходами є системний, цільо-
вий і процесний, також до концептуальних 
засад розробки управлінських рішень мож-
на віднести синергетичний підхід. Стосовно 
розробки управлінських рішень під синер-
гетичним підходом Р. А. Фатхутдінов розу-

міє спосіб погодженого бачення складових 
цього процесу. А можна під ним розуміти і 
такий підхід до прогнозування (одного з ас-
пектів ухвалення рішень), як моделюван-
ня майбутнього замість передбачення його. 
Подібний напрям популяризувався в робо-
тах С. П. Курдюмова і Е. Н. Князевої, які на-
зивають це концепцією sustainble future, або 
кінцевої причинності [5]. Одним із надзви-
чайно перспективних напрямів у синерге-
тиці, що безпосередньо розглядає проблему 
прийняття рішень, є суб’єктивна синерге-
тика, як її визначив Г. Г. Малинецький, під-
кресливши важливість індивідуальних ког-
нітивних властивостей.

У рамках когнітивного підходу можна 
виокремити кілька напрямів до сліджень 
проблеми прийняття рішень. Один із на-
прямів – штучні комп’ютерні системи 
підтримки прийняття рішень: наприк-
лад, розробки В. Б. Силова, А. А. Кулініча, 
В. І. Максимова та ін. Це, зокрема, система 
концептуального моделювання соціально-
політичних ситуацій ПК «КОМПАС», ког-
нітивна система підтримки прийняття рі-
шень «Канва», програма когнітивного мо-
делювання проблемних ситуацій «Аналі-
тик» та інші, які допомагають у вирішенні 
слабоструктурованих проблем та ситуацій, 
прийнятті рішень в умовах невизначеності.   
Розгляд позитивних та негативних наслід-
ків просування в цьому напрямі може бути 
предметом окремого наукового досліджен-
ня. Безумовно, у процесі навчання майбут-
ніх управлінців слід приділяти увагу новіт-
нім розробкам у галузі інформаційних сис-
тем підготовки, але вони дуже швидко змі-
нюються, їх кількість досить швидко зрос-
тає, навіть у навчальному процесі, не кажу-
чи вже про реальні управлінські ситуації, 
де важко винайти чи зупинитись на якійсь 
єдиній інформаційній системі, а ще важче 
розібратися з усіма «існуючими та виника-
ючими». Тому, завважимо, не менш ефек-
тивним є інший напрям – вдосконалення 
когнітивних навичок осіб, що прий мають рі-
шення. Цей напрям менш структурований, 
навіть термінологічно більш розгалуже-
ний. Існує багато подібних між собою кон-
цепцій: когерентне мислення Г. П. Щед-
ровицького, ефективне мислення Д. Дерне-
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ра, концептуальне мислення А. Г. Тесліно-
ва, критичне мислення Д. Халперн, систем-
не мислення Дж. О’Коннора та ін.  Важли-
вими для розгляду нашої проблеми  є прак-
тичні докази того, що, наприклад, застосу-
вання навичок системного мислення при-
водить до суттєвих поліпшень якості при-
йняття рішень [6]. Можна розглядати ана-
ліз,  вивчення принципів та практик сис-
темного мислення як метод досягнення 
когнітивної ефективності. Цілком слуш-
но було б включити цей аналіз до освітніх 
курсів, наразі він переважно застосовуєть-
ся в рамках системного підходу в менедж-
менті, у фокусі тео рії управління складни-
ми соціальними системами. Проблематика 
системного підходу в менеджменті дослі-
джувалась ще в роботах Л. фон Берталан-
фі, О. Богданова, Ч. Бернарда та ін. Дослі-
дження останнього часу, на які ми спирає-
мось у власних наукових інтенціях, нале-
жать Р. Акоффу, К. Болдінгу, Д. Гараєда-
гі, Я. Макдермоту та Д. О'Коннору, вони 
суттєво збагатили методологію системно-
го підходу в управлінні соціоекономічни-
ми системами, зокрема, у сфері системно-
го мислення. 

Постановка завдання. У практиці за-
стосування системного мислення для ви-
рішення управлінських завдань існує пев-
на низка невирішених проблем, які, можна 
припустити, доцільно розглядати  саме за 
допомогою досліджень  когнітивних про-
цесів. До них можна віднести когнітив-
ні засади управління, зокрема, когнітивні 
механізми прийняття рішень, що є основ-
ним фокусом сучасної науки управління. 
Внесення здобутків когнітивних наук (зде-
більшого нейронаук)  у теорію та практику 
управління складними соціоекономічни-
ми системами, зокрема, у сферу прийнят-
тя рішень, є важливим завданням наших 
досліджень.  Також з праксеологічної точ-
ки зору важливим є завдання досліджен-
ня когнітивної ефективності управлінців у 
процесі прийняття рішень. Причому бажа-
но в режимі реального часу, що стало мож-
ливим  за допомогою сучасних методів ви-
мірювання функціональної та динамічної 
активності мозку безпосередньо в процесі 
його діяльності. 

Розробка проблеми. Специфіка прийнят-
тя управлінських рішень у соціоекономіч-
ній сфері полягає в тому, що потрібно врахо-
вувати існуючі закони коеволюції різнорід-
них систем, яким властиві свої особливості, 
темпи розвитку та ін. Тільки знання цих  за-
конів дозволяє зрозуміти засоби об’єднання 
систем різного рівня соціальної організа-
ції. Одним з основних законів є закон ево-
люційної заборони: не будь-які структури і 
не будь-як завгодно, не з будь-яким ступе-
нем зв’язку і не на будь-якій стадії розвит-
ку можуть бути об’єднані в складну структу-
ру, а мають бути виконані певні правила то-
пологічної організації [5, с. 185–186]. Вини-
кає важливе питання: яким чином визначи-
ти цю правильну топологічну організацію, 
яким чином відчути і порівняти темпоритми 
різних систем? Саме це уявляється дуже ак-
туальним завданням для управлінців. Це га-
лузь стратегічного менеджменту, у якій над-
звичайно важливою є здатність передбачати 
можливі наслідки, прогнозувати розвиток 
подій. На думку Е. Голдберга, ця здатність у 
людини біологічно визначена і залежить від 
розвитку лобових часток головного мозку 
[3].  Існує досить багато експериментів, зо-
крема у Д. Дернера, які дозволяють досліди-
ти не тільки причини, але й перешкоди в ре-
алізації успішної стратегії в типових соціо-
еконономічних ситуаціях, що моделюються 
за спеціальними сценаріями, подібними до 
реальних [4]. Це стратегічні соціоекономіч-
ні комп’ютерні ігри, які показують, що пе-
решкоди виникають уже на стадії прийнят-
тя рішень. І визна чаються вони  переважно 
невмінням  правильно ставитись до ситуа-
цій невизначеності. Але ще раз підкреслимо 
очевидний факт, що ми живемо в невизна-
ченому мінливому світі. І якщо не врахову-
вати навчальних завдань, то більшість про-
блемних ситуацій, з якими ми стикаємося в 
буденному житті, не мають, очевидно, пра-
вильних однозначних рішень. Причому рі-
шення, які ми приймаємо, не пов ністю визна-
чаються ситуаціями, з якими ми стикаємо-
ся. За однією з теорій, яку захищає Е. Голд-
берг, вони є продуктом складних взає модій 
між атрибутами си туацій і нашими власни-
ми атрибутами, нашими прагнення ми, на-
шими сумнівами і нашими історіями. А об-
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ластю, у якій сходяться вхідні сигнали ор-
ганізму і вхідні сигнали зовнішнього світу, 
є префронтальна кора. Спосіб обробки цих 
сигналів лобовими ділянками істотно від-
різняється від алгоритмічного, який, зазви-
чай, використовується при знаходженні рі-
шень для детерміністських ситуацій. Такі 
алгоритмічні рішення дедалі більшою мі-
рою делегуються комп’ютерам, калькуля-
торам та іншим технічним гаджетам. Але 
все ще залишається людським приві леєм 
прийняття рішень у невизначених ситуа-
ціях. Можна погодитися з думкою Е. Голд-
берга, що у деякому розумінні притаман-
на людині свобода вибору можлива тільки 
тоді, коли є невизначеність. І важливо, що 
відмінність рішень успішного управлінця, 
відмінність стратегічних рішень від техніч-
них рішень – відсутність абсолютних алго-
ритмічних істин. Інформація може бути ві-
дома, але голов на відповідальність полягає 
в інтерпретації відомого. Цей суб'єктивний 
процес ближче до сфери мистецтва, ніж нау-
ки – прийняття стратегічних рішень голо-
вним керуючим корпорації або, наприклад, 
головнокомандувачем у невизначеній, мін-
ливій обстановці [3, с. 115–116].

На щастя, здатність знаходити правиль-
ні рішення, як і багато інших когнітивних 
властивостей, цілком можливо розвивати. 
Це пов'язано з тим, що, як вважає  сучас-
на нейронаука, людський мозок подібний 
до складної нейронної мережі  і підлягає 
направленим змінам. Нейронні шляхи, що 
заново прокладаються, дозволяють ефек-
тивно розвивати когнітивні навички, зокре-
ма, у галузі прийняття рішень. Наприк-
лад, ті самі симуляційні ігри, комп’ютерні 
моделі допомагають учасникам побачи-
ти наслідки своїх дій та відповідно скоре-
гувати свої стратегії. Це звичайний, типо-
вий шлях навчання через власні помилки. 
Він, безумовно,  також може використову-
ватись у системі вищої освіти: використан-
ня комп’ютерних бізнес-симуляцій доціль-
но залучати до освітніх процесів для того, 
щоб підготувати студентів до майбутніх 
управлінських дій, дати їм практичні  нави-
чки прийняття рішень. 

Але для справжньої когнітивної гімнас-
тики треба розвивати навіть не когнітивні, 

а метакогнітивні технології. Це означає від-
працьовувати ефективні техніки мислення, 
рефлексуючи над тим, як вони засвоюють-
ся, –  так вважають послідовники концепції, 
наприклад, критичного мислення [10]. У ре-
зультаті когнітивна ефективність може до-
сягатися за допомогою навчання, вживан-
ня послідовних когнітивних та метакогні-
тивних технологій. Отже, одним із завдань 
вищої освіти можна вважати розробку як 
методології відпрацьовування ефективних 
технік мислення, так і методології їх імпле-
ментації в навчальний процес. А для цього 
потрібне ґрунтовне дослідження, як міні-
мум, уже існуючих когнітивних моделей, що 
складають ядро когнітивних технологій.

 У загальному сенсі когнітивні технології 
розглядаються як сучасні засоби опису склад-
них слабоструктурованих проблeм і процесів, 
а також як інтелектуальні засоби підтримки 
процесу розробки і ухвалення управлінських 
рішень у різних сферах. Причому особливу 
роль грає форма і спосіб передачі знань,  
зокрема, увага акцентується на ефективній 
візуалізації інформації [4, с. 75]. До них від-[4, с. 75]. До них від-
носяться, по-перше, когнітивні моделі. Най-
більш поширені з них – інтелект карти (mind 
maps) і карти понять (concept maps). Вони 
досить ефективно використовуються  як в 
управлінській, так і в освітній практиці, а та-
кож стали не тільки предметом, а й методом 
наукових досліджень. 

Перевага роботи з когнітивними мо-
делями полягає в тому, що вони одночас-
но є і результатом, і засобом для здобуття 
нових знань. Особливо важливі когнітив-
ні моделі на етапі якісного аналізу інфор-
мації з досліджуваної проблеми.  Когнітив-
ні моделі розглядаються як потужний су-
часний апарат  інтелектуальної підтримки  
прийняття рішень, особливо в  кризисних 
ситуаціях [4, с. 76]. Їх, на щастя, не можна 
віднести до методів «протезування» ког-
нітивних навичок, оскільки, підкреслимо 
ще раз, сама розробка, наприклад, карт по-
нять сприяє розвитку стратегічного мис-
лення. Не тільки засоби візуалізацій, але 
й інші методи розвитку творчого мислен-
ня мають застосовуватись в освітній прак-
тиці. Ефективними є методичні комплек-
си отримання знань, що базуються на пре-
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цедентах реалізацій та розробок інновацій-
них імплементацій, зокрема, технологій case 
studies [6, с. 201]. Зазначимо, що внаслідок 
різноманіття,  перспектив їх розвитку та 
впровадження в систему освіти розгляд 
когнітивних технологій навчання потребує 
окремого дослідження. У контексті розгля- У контексті розгля-
ду завдань вищої освіти, слід підкреслити, 
що  «методу побудови когнітивних карт 
притаманний суттєвий потенціал не тіль-
ки в плані когнітивного розвитку учасни-
ків освітньої діяльності, зміни мотивацій-
них та цільових настанов щодо цієї діяль-
ності, але й у плані розвитку самої освіт-
ньої практики як соціокогнітивної практи-
ки стійкого розвитку людського ресурсу» 
[2, с. 165]. Тільки стійкий розвиток освіт-
ньої практики може забезпечити реформу-
вання самої системи вищої освіти, необхід-
ні тренди проблемного самоорганізаційно-
го навчання, яке зможе забезпечити достат-
ній рівень когнітивної ефективності. 

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Отже, можемо стверджувати, 
що впровадження когнітивних технологій 
у систему підготовки майбутніх фахівців 
зможе істотно підвищити їх адаптивність 
не лише до складного динамічного сього-
дення, але й до не менш складного і неви-
значеного майбутнього. Когнітивні техно-
логії навчання, підкреслимо, – один із за-
собів навчитися ефективно мислити. Не-
зважаючи на існуючу потребу, лише остан-
німи роками з'явилися розробки навчаль-
них програм, націлених на вдосконалення 
мисленнєвих практик [1]. Як ми вже зазна-
чали, традиційна освіта вимагає, щоб сту-
денти вивчали, запам'ятовували, аналізу-
вали факти, вирішували завдання, але так 
і не показує, як це слід робити ефективно. 
Вважається, що дорослі студенти вже «вмі-
ють мислити», хоча на практиці це зовсім 
не так. «Важко уявити собі сферу життя, де 

здатність ясно мислити була б не потрібна. 
Проте лише мало кому з нас коли-небудь 
пояснювали, як саме можна навчитися 
мислити більш продуктивно» [10, с. 22]. 
І когнітивні технології дійсно можуть по-
кращити мисленнєві навички, зокрема, 
прийняття рішень, прогнозування, аналізу 
проблемної ситуації. Позитивний момент 
від дослідження принципів продуктивно-
го мислення полягає в тому, що сам процес 
їх вивчення та застосування, як метакогні-
тивний вплив, суттєво покращує мислен-
нєві стратегії в різних ситуаціях, не тільки 
в управлінських. 

Підсумовуючи, можна вважати одним з 
основних напрямів подальших досліджень 
проблеми прийняття управлінських рі-
шень (які водночас можна вважати завдан-
ням сучасної вищої освіти) – підвищення 
когнітивної ефективності, набуття навичок  
ефективного мислення управлінців. Слід 
зазначити, що потреба в цьому вже актуа-
лізована. Адже програми та курси з удоско-
налення технік мислення, оволодіння тех-
ніками креативності поширюються не тіль-
ки в середовищі бізнес-навчання, а й у сис-
темі вищої освіти.  Можна очікувати, що 
будуть поширюватися інновації саме в га-
лузі  вдос коналення технік мислення, нові 
технології high hume, які приведуть до 
справжньої, а не декларованої когнітивної 
революції. Результатом цієї революції, 
відповідно, буде стійкий інноваційний 
розвиток у соціально-економічній сфері. 
Він буде визначатись якісно новим рівнем 
мислення, зокрема, умінням приймати 
ефективні рішення в першу чергу особами, 
що знаходяться на ключових позиціях 
соціальної організації. А ці вміння вони 
будуть отримувати ще в період освіти, 
мінімізуючи індивідуальні та суспільні 
ризики від неефективних дій в умовах 
складної мінливої соціальної реальності.
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оціальний прогрес виявив-
ся можливим тому, що кожне 
нове покоління людей опано-
вувало виробничий, соціаль-
ний і духовний досвід своїх по-
передників, розвивало й пе-

редавало його нащадкам. Чим складнішим 
ставало виробництво, чим більше накопи-
чувалося знань, тим потрібнішою була спе-
ціально організована освіта як цілеспрямо-
вана передача підростаючому поколінню 
досвіду людства. 

Освіта – це формування певного образу 
(ідеальна форма відображення об’єктивної 
дійсності) людини, її особи. Для того щоб 
зрозуміти, що таке освіта, потрібно дослі-
джувати категоріальне значення цього по-
няття. Потрібно виявити зміст, сенс, при-
значення поняття через співвідношення 
його з релевантними поняттями (наприк-
лад, соціалізація). «Людина, як громадська 
істота, – пише А. В. Брушлінський, – це 
вища системна цілісність усіх її складних 
і суперечливих властивостей, щонайпер-
ше психологічних процесів, станів і рис, її 
свідомості і несвідомого» [1, с. 6]. Але прак-
тика доводить, що відразу вона не стає гро-
мадською істотою. Кожен проходить соціа-
лізацію. Це процес входження в суспіль-
ство, який може тривати усе життя, процес 
освоєння індивідом норм і ролей, прийня-
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тих в цьому суспільстві за допомогою влас-
ної і чужої активності. Цей процес відбу-
вається як стихійно, так і свідомо, цілеспря-
мовано. Освіта – це необхідна складова со-
ціалізації, оскільки без цього інституту вза-
галі немає ефективної соціалізації. Освіта 
стосовно кожної окремої людини – це сві-
домо спрямовуваний процес освоєння цін-
ностей культури, передачі досвіду, оволо-
діння і перетворення дійсності. Можна ска-
зати, що освіта – це творіння образу люди-
ни в індивідові, який потрібний конкретно-
му суспільству, формування його особи, де-
яких суспільно значимих і індивідуальних 
якостей. Зрозуміло, що освіта припускає 
наявність деякої мети, відповідно до якої 
вибудовується увесь відповідний процес. 

Процес освіти готує людину до життя в 
цьому суспільстві і позбавляє її від необхід-
ності заново пройти усі етапи громадського 
розвитку. Отже, під освітою прийнято ро-
зуміти процес і результат оволодіння лю-
диною певною системою знань, умінь і на-
вичок, а також способів мислення, які є не-
обхідними для повноцінного включення в 
соціальне і культурне життя суспільства 
і виконання певних професійних функ-
цій. Освіта – процес і результат засвоєн-
ня певної системи знань і забезпечення на 
цій основі відповідного рівня розвитку осо-
бистості. Освіту здобувають в основному в 
процесі навчання і виховання в навчальних 
закладах під керівництвом педагогів.

Функції освіти: передача досвіду, закріп-
лення досвіду людей, тиражування досвіду; 
адаптування людини до конкретної обста-
новки.

Освіта включає виховання і навчання. 
Через виховання та навчання людина осво-
ює конкретні норми і ролі, які їй належить 
виконувати в суспільстві. Вони створю-
ють цілком конкретного індивіда для пев-
ного соціального середовища, для певних 
соціаль них стосунків, з конкретними влас-
тивостями поведінки, досвіду, знання, сві-
тогляду тощо. Все це стає можливим через 
розвиток освіти, який відбувається за до-
помогою інноваційної педагогічної діяль-
ності. 

Інноваційна діяльність, будучи склад-
ним і багатоплановим феноменом, охоплює 
процес взаємодії індивідів, який є спрямо-
ваним на розвиток, перетворення об’єкта, 
на переведення його в якісно новий стан; 
системну діяльність щодо створення, осво-
єння та застосування нових засобів; осо-
бливий вид творчої діяльності, що об’єднує 
різноманітні операції і дії, спрямовані на 
здобуття нових знань, технологій, систем.

Головним результатом інноваційної 
діяль ності є педагогічний дискурс. Про-
дуктами інноваційної педагогічної діяль-
ності є нововведення, що позитивно зміню-
ють систему освіти, визначають її розвиток 
і характеризуються як нові чи вдосконале-
ні. Педагогічна діяльність завжди орієнту-
ється на певний зміст, тобто на знання, які 
слід здобути у процесі навчання, та на якос-
ті особистості, які необхідно виховати. За-
лежно від того, які цінності домінують при 
цьому, педагогічна діяльність в освітніх пе-
ретвореннях може мати формувальний 
(традиційний) або розвивальний (гуманіс-
тичний) характер.

Аналіз педагогічної літератури свідчить, 
що цільові, змістові та процесуальні особ-
ливості педагогічного дискурсу як іннова-
ційної освітньої технології моделюються, 
передусім, на основі гуманістичних педа-
гогічних ідей і технологій, вони спрямова-
ні на актуалізацію освітніх потреб особис-
тості.

Отже, педагогічний дискурс як іннова-
ційна педагогічна діяльність може здій-
снюватися як у традиційних навчальних 
закладах (дошкільних установах, школах), 
так і в закладах нового типу. У традицій-
них та інноваційних закладах упроваджен-
ня новітніх технологій здебільшого здій-
снюється емпіричним шляхом, тобто шля-
хом проб і помилок. Р. Бужикова зазначає, 
що «у закладах нового типу інноваційна ді-
яльність виконує стабілізаційну (закріп-
лення і збереження створеного раніше) і 
пошукову (спрямовану на зміну стану сис-
теми) функції, які відображають різні і 
взаємопов’язані рівні педагогічної діяль-
ності у процесі її саморозвитку – репродук-
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тивний (відтворювальний) і продуктивний 
(творчий)» [2, с. 87]. Репродуктивна діяль-
ність заснована на відтворенні традиційних 
схем дій, спрямована на одержання задано-
го результату відомими засобами. Продук-
тивна діяльність пов’язана з формулюван-
ням нових цілей і досягненням їх за допо-
могою нових засобів.

Отже, особливістю педагогічного дис-
курсу є те, що він може бути віднесеним 
до продуктивної діяльності, оскільки серед 
його обов’язкових компонентів особливу 
роль відіграє творчість. Надбання світової 
і вітчизняної педагогіки, сучасні науково-
педагогічні дослідження та практичний 
дос від багатьох поколінь педагогів пере-
конують у необхідності творчого елемен-
та в педагогічному дискурсі. Специфіка пе-
дагогічної творчості полягає в тому, що її 
об’єктом і результатом є творення особис-
тості, а не образу, як у мистецтві, чи меха-
нізму, конструкції – як у техніці. Педагогіч-
ний процес розглядають як спільну твор-
чість (співтворчість) педагога й вихованця 
в ситуації педагогічної взаємодії, у процесі 
якої відбувається педагогічне перетворення 
людини. Певною мірою цьому сприятиме 
ефективний організаційний вплив, тобто 
цілеспрямоване використання різноманіт-
них форм залучення педагога до інновацій-
ної діяльності. До них належать: організа-
ція постійно діючого наукового семінару з 
найактуальніших проблем, над якими пра-
цюють педагоги навчального закладу; ста-
жування педагогів при науково-дослідних 
інститутах і вищих навчальних закладах; 
педагогічні ради, «круглі столи», дискусії; 
ділові, евристичні ігри з генерування нових 
педагогічних ідей; творча діяльність педа-
гогів у методичних об’єднаннях; участь у 
науково-практичних конференціях; уза-
гальнення власного досвіду і досвіду своїх 
колег; заняття на спеціальних курсах під-
вищення кваліфікації; самостійна дослід-
ницька, творча робота; участь у колектив-
ній експериментально-дослідницькій ро-
боті в межах спільної проблеми, над якою 
працюють педагоги навчального закла-
ду. Такі прояви наукової діяльності та пе-

дагогічного дискурсу, як різновиду спеці-
ально клішованого спілкування, яке є обу-
мовленим соціальними функціями партне-
рів і рег ламентованим як за формою, так і 
за змістом, сприяють появі різних визна-
чень та підходів до поняття та змісту осві-
ти. Тому й не дивно, що «поняття освіти, як 
зазначає І. А. Вальдман, є досить складним 
та багатоаспектним» [3, с. 78]. У найзагаль-
нішому визначенні освіта – це процес і ре-
зультат засвоєння людиною систематичних 
знань, умінь і навичок, розвиток розуму та 
почуттів, формування світогляду та піз-
навальних інтересів. Освіченою людиною 
можна назвати того, хто володіє загальни-
ми ідея ми, принципами і методами, що ви-
значають загальний підхід до розгляду різ-
номанітних фактів і явищ; хто володіє ви-
соким рівнем розвинутих здібностей, умін-
ням застосовувати набуті знання до яко-
мога більшої кількості часткових випад-
ків; хто одержав багато знань і, крім того, 
може швидко й правильно застосовувати 
їх у конкретному випадку; у кого поняття 
і почуття отримали благородне і піднесене 
спрямування. Отже, поняття освіта перед-
бачає не лише знання, уміння й навички як 
результат навчання, але й уміння критично 
мислити, творити, оцінювати з моральних 
позицій усе навколишнє.

Освіта – це суспільно організований і 
нормований процес (і його результат) по-
стійної передачі попередніми покоління-
ми наступним соціально значущого досві-
ду, який в онтогенетичному плані станов-
лення особистості є її генетичною програ-
мою і соціалізацією. У чому ж суть змісту 
освіти?

У сучасній вітчизняній педагогічній нау-
ці існують різні концепції змісту освіти, ко-
рені яких варто шукати в минулому – в тео-
рії формальної і теорії матеріальної осві-
ти. Кожна з них пов’язана з певним трак-
туванням місця і функції людини в світі і 
суспільстві. Диктатура, авторитаризм, з од-
ного боку, і демократія та гуманізм – з ін-
шого, по-різному підходять до розуміння 
цих функцій: людина – мета чи засіб, сус-
пільство для неї чи вона для суспільства? 
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Навіть тимчасова поступка, теоретична чи 
практична, на користь концепції людини 
як засобу (авторитаризм), а не мети сус-
пільного розвитку, не абсолютної цінності, 
неминуче суперечить гуманізму.

Вияв авторитаризму у визначенні зміс-
ту освіти надзвичайно різноманітний. Роз-
глянемо деякі існуючі і найбільш поширені 
концеп ції змісту освіти з точки зору відпо-
відності їх завданням формування творчої, 
самостійно мислячої людини демократич-
ного суспільства.

Одна з концепцій змісту освіти трактує 
його як адаптовані основи наук, що вивча-
ються в школі або ВНЗ, залишаючи поза 
увагою такі якості особистості, як здібність 
до творчості, уміння реалізувати свободу 
вибору, справедливе ставлення до людей. 
Цей підхід спрямований на пристосування 
студентів до науки та виробництва, але не 
до повноцінного самостійного життя в де-
мократичному суспільстві. Фактично лю-
дина тут є чинником виробництва.

Інша концепція розглядає зміст освіти 
як сукупність знань, умінь і навичок, які по-
винні засвоїти учні або студенти. «Під зміс-
том освіти, за словами К. Коліна, слід розу-
міти ту систему наукових знань, практич-
них умінь і навичок, а також світоглядних 
і морально-естетичних ідей, які необхід-
но засвоїти учням у процесі навчання» [4, 
с. 21]. Це означення цілком узгоджу ється з 
конформістськими позиціями, оскільки не 
розкриває характеру цих знань і умінь і не 
ґрунтується на аналізі всього складу куль-
тури людини. Передбачається, що оволо-
діння знаннями та уміннями дозволить лю-
дині адекватно функціонувати в середині 
існуючої суспільної структури.

У сучасних умовах розвитку середньої 
та вищої освіти всього цього недостатньо. 
Вирішення завдань, пов’язаних з функціо-
нуванням окремих сфер життя суспільства, 
вимагає від учнів та студентів не лише ово-
лодіння певним навчальним змістом, але й 
розвиток у них таких якостей, як сила волі, 
відповідальність за свої дії, за долю сус-
пільства і країни, за охорону навколишньо-
го середовища, непримиренність до про-

яву несправедливості й бездушності, не-
достатньої уваги до технічного та суспіль-
ного прогресу і т. п. Розвиток у вихован-
ців саме таких якостей, формування в них 
ціннісно значимих запитів і прагнень, за-
лучення їх до самоосвіти є важливою сфе-
рою суспільного життя, будучи одночас-
но умовами функціонування інших його 
сфер. У найбільшій мірі відповідає цим за-
садам гуманістичного мислення концепція 
змісту освіти як педагогічно адаптованого 
соціаль ного досвіду у всій його структур-
ній повноті. Крім «готових» знань і досвіду 
здійснення способів діяльності, ця концеп-
ція передбачає також досвід творчої діяль-
ності і досвід емоційно-ціннісних відношень.

Отже, освіта – процес розвитку і само-
розвитку людини, що залежить від оволо-
діння соціально вагомим досвідом людства, 
який  втілений у знаннях, уміннях, творчій 
діяльності та емоційно-ціннісному став-
ленні до світу.

Освіта є необхідною умовою збереження 
і розвитку матеріальної та духовної культу-
ри людства.

Зміст поняття «освіта» на основі аналізу 
людської культури, переконує І.Я. Лернер, 
можна розглядати як «сукупність: 1) сис-
теми знань (про природу, суспільство, тех-
ніку, людину, космос), що розкриває кар-
тину світу; 2) досвіду здійснення відомих 
для людини способів діяльності; 3) досвіду 
творчої діяльності з вирішення нових про-
блем, що забезпечує розвиток здатності в 
людини подальшого розвою культури, нау-
ки й суспільства» [5, с. 118]; 4) досвіду цін-
нісного ставлення до світу.

Знання, засвоєна інформація допома-
гають людині зорієнтуватися в навколиш-
ньому світі. Засвоєні способи діяльності, 
уміння забезпечують відтворення навко-
лишнього світу. Досвід творчої діяльності 
припускає перенесення раніше засвоєних 
знань у нову ситуацію, самостійний аналіз 
проблеми, можливість альтернативи її ви-
рішення, комбінування раніше засвоєних 
способів у новий тощо. Індивід, що не за-
своїв досвіду творчої діяльності, не спро-
можний творчо перетворювати дійсність. 
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Енциклопедична освіченість людини зо-
всім не гарантує творчого потенціалу.

Академік С.У. Гончаренко під освітою ро-
зуміє «духовне обличчя людини, яке скла-
дається під впливом моральних і духов них 
цінностей, що є надбанням її культурного 
кола, а також процес формування людини» 
[6, с. 23]. 

Це ознаки загальновідомого психолого-
педагогічного характеру. Вони, безпереч-
но, стосуються і вищої професійної осві-
ти, яка базується на концепції системно-
діяльнісного підходу.

Термін «системно-діяльнісний підхід» 
поєднує два значення: «системний підхід» 
і «діяльнісний підхід». «Системний під-
хід» – термін збірний. Ним позначають ме-
тодологічні напрями, запозичені з різних 
наук й об’єднані тенденцією вивчення сво-
їх об’єктів як систем. В основі цього підхо-
ду – відмова від однобічних аналітичних, 
лінійно-причинних методів дослідження, 
а основний акцент зроблено на цілісності 
інтегрованих якостей об’єкта, їх походжен-
ні, тому увагу зосереджено на виявленні 
зв’язків і взаємин і в межах об’єктів, і з нав-
колишнім середовищем.

Відповідно, найближчі до терміна – 
«система» – «структура» і «середовище». 
Якщо термін «система» окреслює ціліс-
ність об’єкта, то термін «структура» – його 
внутрішню дискретність, зібраність із час-
тин, які перебувають у взаємозв’язках та 
певних взаєминах, завдяки чому й утворю-
ють цілісність. 

Згідно з діяльнісним підходом, зміст на-
вчальних предметів і навчальних практик 
потрібно проектувати, спираючись на все-
бічне врахування майбутньої соціально-
виробничої (професійної) діяльності ви-
пускника навчального закладу.

З позицій педагогічної психології діяль-
нісний підхід до навчального процесу по-
лягає у виявленні особливостей пізнання 
на дбань культури, накопичених людством, 
передавання студентові загальноісторич-
ного досвіду, виробленого соціальною 
практикою: знань, навичок, здібностей, ви-
дів і засобів діяльності, а також психологіч-

ного розвитку студентів. Процес навчання 
відбувається у формі співдружності, спіль-
ної діяльності того, хто навчає, і студентів. 

Цілі освітньої системи, як зазначає 
А. Г. Антип’єв, – «конкретний опис програ-
ми розвитку людини засобами освіти, опис 
системи знань, тих норм діяльності й відно-
син, які має опанувати той, хто навчається, по 
закінченні навчального закладу» [7, с. 50]. 

Неодноразово були спроби репрезенту-
вати таку програму, як модель випускни-
ка школи чи вищого навчального закладу 
у вигляді професіограми фахівця конкрет-
ного навчального закладу. У сучасних умо-
вах, вибираючи цілі, звісно, враховують со-
ціальний запит держави й суспільства та 
мету окремої людини, яка бажає здобути 
освіту в певній освітній установі, її інтере-
си і схильності.

Результати досягнення цілей називають 
освітотворчістю, рівні якої характеризують 
і індивіда, і суспільство. Вони виявляють-
ся і в особливостях свідомості, і в характе-
рі поведінки. Відстежуючи результати осві-
ти, отримуємо необхідний для її удоскона-
лення «зворотний зв’язок». Зіставлення ці-
лей з результатами освіти сприяє відповіді 
на запитання: чи необхідні та достатні на-
явні форми, методи і зміст освіти з позиції 
затрачених зусиль?

У контексті гуманістичної парадигми 
поняття «освіта» переживає суттєву транс-
формацію. Освіта є складовою виховання, 
але дещо вужчою категорією. Під нею ро-
зуміють усе те, що сприяє формуванню сві-
тогляду особистості, її професійних знань, 
навичок і вмінь. Сюди входить здобуття 
спеціально запланованої певної суми знань 
та їх систематизація. «Освіта – сукупність 
знань, умінь, навичок, поглядів і переко-
нань, а також певний рівень розвитку піз-
навальних сил та практичної підготовки, 
що досягаються в результаті цілеспрямова-
ної навчально-виховної роботи» [2, с. 88]. 

Смисл і мета освіти – людина у постій-
ному розвитку, її духовне становлення, гар-
монізація її відносин із собою та іншими 
людьми, зі світом. Система освіти створю-
ється для людини, функціонує і розвива-
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ється в її інтересах, слугує повноцінному 
розвитку особистості і в ідеалі її призна-
чення – щастя людини. 

«Гармонійно розвинена особистість має 
бути головною метою і змістом усієї сис-
теми освіти. Замість пріоритету держави 
в освітянському просторі на перше місце 
має бути поставлена людина... орієнтація 
на людину, фундаментальні цінності, рі-
шуча демократизація освіти – ось ті підва-
лини, на яких має базуватися освіта тре-
тього тисячоліття» [8, с. 56], – підкреслює 
В. Г. Кремень. 

Відповідно, у теорії навчання поняття 
«освіта» має вживатися в трьох значеннях: 

1) як процес інтелектуальної підготов-
ки особистості учня до умов життя в сус-
пільстві шляхом засвоєння систематизова-
них знань і формування на їх основі нави-
чок, умінь і світогляду. «Під освітою розу-
міється процес входження людини в життя 
суспільства, в цілісний світ живої і «нежи-
вої» природи»; 

2) як результат процесу навчання та рі-
вень досягнення освіченості, сформованості 
навичок і вмінь. «...Кінцевий підсумок осві-
ти – внутрішній стан людини на рівні потре-
би пізнавати нове, здобувати знання, вироб-
ляти матеріальні і духовні цінності і допома-
гати ближньому, бути добротворцем»; 

3) як сукупність навчально-виховних на-
станов. У цьому аспекті, на думку І.Д. Беха, 
особливе значення має «категорія «став-
лення» в контексті розвитку образу «Я» 
особистості» [9, с. 22]. Ця категорія є клю-
човою для формування й розвитку осо-
бистості учня в педагогічному процесі, 
оскільки за його допомогою розкриваєть-
ся становлення смислового зв’язку, єдність 
навчально-пізнавальної та професійної ді-
яльності особистості учня, позитивна спря-
мованість його ціннісних орієнтацій. В осо-
бистісно орієнтованому навчанні важливу 
роль відіграють гуманні стосунки між його 
учасниками: «...Гуманне ставлення – це 
ставлення перехідне від взаємин за потре-
бою до взаємин за сформованим гуманним 
мотивом», тому що «в центрі гуманного пе-
дагогічного процесу має бути не метод, не 

спосіб, а сама дитина, її почуття, пережи-
вання і проблеми» [9, с. 23]. 

Протягом останніх десятиліть XX сто-
ліття у світлі ідеї гуманізації освіти все біль-
ше утверджувався особистісно орієнтовний 
підхід до виявлення сутності освіти. Так, 
І. Лернер та М. Скаткін під змістом осві-
ти розуміли «педагогічно адаптовану сис-
тему знань, умінь і навичок, досвіду твор-
чої діяльності і емоційно-вольового став-
лення, засвоєння якого покликане забезпе-
чити формування всебічно розвиненої осо-
бистості, підготовленої до відтворення (збе-
реження) і розвитку матеріальної і духов-
ної культури суспільства» [5, с. 124]. Отже, 
в особистісно орієнтованому підході до ви-
значення сутності змісту освіти абсолют-
ною цінністю є не відчужені від особистості 
знання, а сама людина. Такий підхід забез-
печує свободу вибору змісту освіти з метою 
задоволення освітніх, духовних, культур-
них і життєвих потреб особистості, гуманне 
ставлення до особистості, становлення її ін-
дивідуальності і можливості самореалізації 
в культурно-освітньому просторі.

Особистісно орієнтований зміст освіти 
спрямований на розвиток цілісної людини: 
її природних особливостей (здоров’я, здат-
ності мислити, відчувати, діяти); соціаль-
них властивостей (бути громадянином, 
сім’янином, трудівником) і властивостей 
суб’єкта культури (свободи, гуманності, 
духовності, творчості). При цьому розви-
ток і природних, і соціальних, і культурних 
чинників здійснюється в контексті змісту 
освіти, що має загальнолюдську, національ-
ну і релігійну цінність. Кожний із зазначе-
них видів соціального досвіду є специфіч-
ним видом змісту освіти:

- знання про природу, суспільство, тех-
ніку, мислення і способи діяльності. Засво-
єння цих знань забезпечує формування в 
свідомості школяра наукової картини сві-
ту, озброює його науковим методологічним 
підходом до пізнавальної і практичної ді-
яльності;

- досвід здійснення відомих способів ді-
яльності, які разом із знаннями перетво-
рюються в уміння і навички особистос-
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ті, що засвоїла цей досвід. Система загаль-
них інтелектуальних та практичних нави-
чок і вмінь, що складає зміст цього досві-
ду, є основою сукупності конкретних видів 
діяльності і забезпечує здатність підроста-
ючого покоління до збереження соціальної 
культури народу;

- досвід творчої, пошукової діяльності, 
спрямованої на вирішення нових проблем, 
що виникають перед суспільством. Він по-
требує самостійного перетворення раніше 
засвоєних знань і умінь у нових ситуаці-
ях, формування нових способів діяльності 
на основі вже відомих. Цей вид соціально-
го досвіду забезпечує розвиток здібностей 
у молодого покоління до подальшого роз-
витку культури. Звичайно, самостійність 
та ініціативність, як показники сформова-
ності у людини умінь творчо працювати, 
формуються у кожної дитини індивідуаль-
но, але програмувати їх треба вже в змісті 
освіти;

- досвід ціннісного ставлення до об’єктів 
чи засобів діяльності людини, її ставлення 

до навколишнього світу, до інших людей. 
Цей елемент змісту освіти полягає не в зна-
ннях і в уміннях, хоча й передбачає їх. Нор-
ми ставлення до світу, до самого себе і до 
інших людей передбачають не лише знання 
світоглядних ідей, але й переконаність у 
їх істинності, позитивне ставлення до них. 
Це ставлення виявляється в поведінці лю-
дини, у діяльності практичного та інтелек-
туального характеру, це сплав знань, пере-
конань і практичних дій. Засвоєння учнем 
зазначених елементів соціального досвіду 
спрямоване на трансформацію його в осо-
бистий досвід, на перенесення соціально-
го в індивідуальне на основі певним чином 
організованої діяльності учнів.

Таким чином, зміст загальної освіти, з од-
ного боку, є важливою умовою навчально-
пізнавальної діяльності учнів, оскільки він 
відображає поточні й перспективні потре-
би суспільства, з іншого – інструментарієм 
конструювання і здійснення учнями цієї ді-
яльності і тим самим є змістом особистіс-
них потреб індивіда в навчанні.
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новІтня нАукА тА сучАснА освІтА

настанням ХХІ століття заго-
стрилися світові екологічні, 
політичні, культурні, еконо-
мічні й демографічні пробле-
ми, а тому підвищилися спо-
дівання на те, що спільний 

розвиток вищої освіти разом з науково-
технологічним поступом змінить ситуа-
цію на краще. Однак сама вища освіта пе-
ребуває у кризовій ситуації, наблизившись 
до межі своїх можливостей. Понад тисячу 
років вона залишалася високоелітарною, 
оскільки охоплювала дуже незначний від-
соток молоді відповідної вікової групи в 
провідних, переважно європейських, дер-
жавах світу. Але після Другої світової вій-
ни спершу у США, а пізніше в інших краї-
нах з дуже ліберальним доступом до ви-
щої освіти (Канада, Австралія, Нова Зе-
ландія, Японія, Південна Корея, держа-
ви Скандинавії) аж 2000 року вища осві-
та спочатку стала масовою, а пізніше – за-
гальною, охоплюючи майже всю вікову 
групу 18–23 років.

Набули розголосу різноманітні «білі 
книги» й інші матеріали про стан і пер-
спективи подальшого розвитку вищої шко-
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ли, яка більше не може розвиватися лише у 
кількісному вимірі. У дискусіях основним 
поняттям стало словосполучення «якість 
освіти», що характерне не тільки для вказа-
них держав [14], а й для України, де доступ 
до ВНЗ отримала кожна особа з атестатом 
про середню освіту [7 та ін.]. 

Найбільш серйозна і складна для вирі-
шення проблема: як успішно навчати в се-
редніх і вищих школах аж до рівня високої 
професійної компетентності не кілька від-
сотків інтелектуально талановитих осіб, а й 
тих, чиї здібності значно нижчі від посеред-
ніх? Пошуки відповіді на це питання ста-
ли особливо актуальними в сучасних умо-
вах зростання деструктивного освітньо-
го впливу неконтрольованих ЗМІ і відсут-
ності методології успішного використання 
Інтернету. У цій статті ми пропонуємо нові 
засоби підвищення якості вищої і середньої 
освіти в умовах сучасності і найближчого 
майбутнього.

На наш погляд, проблему забезпечен-
ня прийнятної якості роботи освітньої сфе-
ри можна вирішити легше і в повнішому 
обсязі, якщо використати в середній і ви-
щій школі досягнення тих молодих природ-
ничих наук, які вивчають закони діяльнос-
ті людського мозку, а також якомога доціль-
ніше врахувати видово-генетичні програми 
розвитку кожного індивідуума разом з його 
реакціями на чинники свого довкілля. Саме 
тому в цій статті вивчатимемо залучення до 
навчально-виховного процесу новітніх нау-
кових досягнень, що стосуються фундамен-
тальних основ людської психіки, і особливо 
законів діяльності мозку Homo Sapiens. 

Ця скерованість пошуків пов'язана з 
тим, що в останні десятиріччя XX століт-
тя стався справжній науковий прорив з ви-
никненням кількох молодих наук, які да-
ють надійну наукову інформацію для по-
яснення багатьох помічених, але непоясне-
них феноменів поведінки і вчинків дітей, 
підлітків і молоді. До цих наук ми відноси-
мо насамперед етологію (інші назви – «ево-
люційна психологія», «зоопсихологія» та 
ін.), генетику, нейромолекулярну біологію 
та інші [4; 7; 15].

Якихось 600–800 років тому Європа 
була «як усі», не вирізняючись якимись до-
сягненнями над іншими континентами. Та 
після вибору точних наук й інженерії як 
бази для теорії та практики виробництва 
Старий Світ став стрімко випереджати всіх 
інших. Натепер з ним можуть змагатися 
лише ті, хто сповідує принцип «Знання – 
це сила». Найуспішніше в останні 20 ро-
ків це робить Китай, поєднуючи розвиток 
промисловості з іще швидшою розбудовою 
свого освітньо-наукового комплексу.

Неупереджений аналіз причин виви-
щення Західної Європи над рештою світу 
неминуче приводить до висновку про те, 
що в основі успіху був прогрес у науках і 
технологіях, зокрема, процеси поділу, від-
окремлення, специфікації і спеціалізації. 
Це, з одного боку, дало грандіозні практич-
ні здобутки, з іншого – гранично ускладни-
ло інтеграцію десятків (якщо не багатьох 
сотень) «наук про людину». Рамки статті 
не дають змогу детально висвітлити при-
чини неуспіху спроби здійснення академі-
ком І. Фроловим подібної інтеграції шля-
хом створення у Москві «Інституту люди-
ни». Обіцяючи у 1970-х роках інтегрувати 
знання 72 наук, у 1990-х І. Фролов поєднав 
інформацію з чотирьох-п’яти [12]. Цей ін-
ститут працює і зараз, але не відзначається 
«проривними» успіхами, про що свідчить 
зміст численних статей у його друковано-
му виданні з назвою «Человек». 

І все ж ситуацію з інтегруванням у педа-
гогіку і психологію середньої і вищої школи 
новітніх наукових досягнень і відкриттів ми 
розглядаємо з достатньо оптимістичних по-
зицій. Аналіз баз даних Інтернету і тексту 
все менш численних науково-популярних 
журналів свідчить про інтенсифікацію тих 
досліджень, що скеровані безпосередньо на 
людину, на вивчення роботи її мозку. Ми 
сподіваємося на цій новій науковій основі 
на усунення багатьох педагогічних і психо-
логічних міфів та упереджень. Залучення до 
цього нанонаук і нанотехнологій породжує 
дуже широкі перспективи.

Серед усіх нових людинознавчих наук 
визначальною стала нейромолекулярна 
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біо логія, а в широкому аспекті – вся група 
нанонаук, завданням яких є створення за-
собів «будівництва» штучних речовин на 
рівні наперед заданого розташування кож-
ного атома.

Для психології і педагогіки особливо 
важливі всі ті відкриття, що стосуються за-
конів розвитку мозку в дитячому та юнаць-
кому віці та тих основ, на які спираються 
механізми різних видів пам'яті, сприйнят-
тя та ідентифікації факторів впливу дов-
кілля тощо.

Для вивчення процесів, що відбуваються 
в мозку, використовуються сучасні методи 
функціональної нейровізуалізації, засновані 
на новітніх технологіях, створених фізика-
ми та іншими представниками точних наук. 
Функціональна магнітно-резонансна томо-
графія, сканування й інші види магнітної ен-
цефалографії вперше дали змогу безпосеред-
ньо спостерігати розумовий процес (перебіг 
акту мислення), детально відстежувати, як 
характер інформації, що надходить у мозок, 
визначає структурно-функціональний стан 
кори головного мозку.

Наприклад, завдяки використанню 
функціональної магнітно-резонансної то-
мографії вченим удалося визначити зна-
чення лобних зон у діяльності мозку [1]. 
Історично лобні зони сформувалися на дуже 
пізньому етапі еволюції нервової системи. 
Вони, на відміну від багатьох інших відді-
лів мозку, не зв'язані ні з якими спрощени-
ми і дуже вузькими функціями, властиви-
ми іншим областям кори головного мозку. 
Лобні зони покликані координувати робо-
ту всіх мозкових структур. Вони регулюють 
мислення, реакції, вчинки і дії найвищого 
порядку – визначення мети, постановку за-
дачі і пошуки шляхів її розв’язання, оцінку 
результатів, цілеспрямованість, лідерство, 
самоідентифікацію особистості. Ці зони ві-
діграють важливу роль у когнітивному роз-
витку і навчанні, від них залежить успішне 
освоєння знань, розвиток уваги і правиль-
на мотивація.

Магнітно-резонансна томографія дала 
можливість виявити порушення мозку, 
що відбуваються при травмах, отриманих 

у бійці, заняттях боксом і екстремальними 
видами спорту. Останнім часом отримані 
незаперечні докази того, що багаторазові 
удари по голові, особливо фронтальні, не-
минуче позначаються на здоров'ї людини 
та більшості її розумових здібностей. Це 
ж можна сказати й про одиничні випад-
ки у тому разі, коли струс речовини мозку 
виявляється надто сильним, а отже, шкід-
ливим.

Здатність мозку змінюватися під впли-
вом навчання називають «пластичність 
мозку» [10]. Зміни в поведінці, що вини-
кають у результаті досвіду, розвиваються 
на основі навчання і запам'ятовування й за-
кріплюються на структурному рівні, впли-
ваючи на нейрони. Це закріплення полягає 
у посиленні біохімічних зв'язків між ней-
ронами, а синапси швидше і легше переда-
ють сигнал від одного нейрона до іншого. 
Пам'ять і спроможності мозку до мислен-
ня мають потребу в тренуванні навіть біль-
ше, ніж м'язи. Не можна не використову-
вати інтервали особливої чутливості моз-
ку до певних зовнішніх впливів (без звуків 
голосу матері і рідні не може завершитися 
формування «мовних» зон мозку, не може 
з’явитися спроможність до спілкування). 
Процес формування інтелекту дітей і мо-
лоді має бути неперервним. Саме тому за-
рубіжні фахівці вважають серйозною по-
милкою існування в Україні надто довгих 
літніх канікул. У розвинених країнах вони 
коротші на 1–2 місяці, а кількість робочих 
днів за навчальний рік може сягати 220–
230 (в Україні – ледь 160).

Хоч інформація про механізми дії нашої 
пам'яті постійно зростає, невідомого знач-
но більше доведеного. Прикладом є ме-
ханізм довгострокової пам'яті, що забез-
печує людині тривале збереження знань, 
умінь і навичок, які потрібні в житті. Для 
навчання дуже важливо, що вже встанов-
лено, так це те, що інформація найкраще 
запам'ятовується, якщо до неї повертати-
ся через визначені проміжки часу [8]. Пер-
ший складає 15–20 хв, що зв'язано з робо-
тою короткочасної пам'яті. Через 2 годи-
ни в людини включаються функції довго-
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строкової пам'яті. Найкраще повернути-
ся до вивченого через 8 годин і через добу. 
Якщо ж матеріал не повторювати, він за-
вжди буде сприйматися як новий, а вивчен-
ня іноземної мови розтягнеться на роки і не 
дасть успіху.

Переписування тексту – надійний і пе-
ревірений спосіб вироблення грамотності і 
гарної фіксації у пам'яті. Пізніше навіть по-
біжний погляд на власноруч написаний кон-
спект дає можливість відновити в пам'яті 
весь текст. Удосконалюючи пам'ять, краще 
тренувати не ті види, що і так розвинені у 
даної особи, а будь-які інші. Читати текст 
уголос – це подвійне запам'ятовування: ба-
чити і чути одночасно.

Доведено, що позитивні враження й 
емоції значно посилюють процеси за-
пам'ятовування. Щоб запам'ятати нові дані 
і враження, ми мимоволі пов'язуємо їх з 
доб ре знайомою інформацією, шукаємо за-
кономірності, асоціації. «Образна пам’ять», 
що складається з образів – зорових, слухо-
вих, тактильних, нюхових, смакових, зна-
чно розширює можливості людини, є осно-
вою гарного запам'ятовування, що, як відо-
мо, намагається використати ейдетика.

Для вивчення процесів, що відбувають-
ся в мозку, широко використовуються різ-
ні моделі, у тому числі й комп'ютерне моде-
лювання [2]. Але в цілому пам'ять людини 
не редукується до електронно-цифрових 
процесів (операцій із сигналами «0» та 
«1»), а тому не відтворюється наявними 
комп'ютерними моделями.

Система пам'яті мозку принципово від-
різняється від бінарної системи пам'яті 
комп'ютера: пригадування нами інформа-
ції не відбувається шляхом звертання до 
постійної адреси збереження. У комп'ютері 
кожна одиниця інформації має свою адре-
су – код, що потрібний для її отримання. 
Біологічна пам'ять теж використовує адре-
си, але варіює їх залежно від асоціацій і ду-
мок. Постійно накопичується все більше 
доказів того, що у людини та інших високо-
розвинених істот пам'ять виникає як влас-
тивість мозку в цілому, а не як властивість 
окремих компонентів.

На відміну від комп'ютера мозок люди-
ни – це відкрита система. Мозок має здат-
ність змінювати свою реакцію за різних об-
ставин і в результаті набуття досвіду. Де-
термінована пам'ять комп'ютера є закри-
тою системою.

Пам'ять людини є живим процесом, що 
змінюється і наповнюється новим змістом 
щораз, коли ми його оживляємо. Вона визна-
чає нашу індивідуальність, це усвідомлення 
нашого колишнього досвіду і всього людства. 
Пам'ять – це не тільки те, що пам'ятаємо ми, 
але й те, що пам'ятають про нас.

Велике значення для педагогіки і пси-
хології мають ті відкриття, які пов'язані з 
розвитком мозку, зокрема, з перетворен-
ням певних ембріональних структур у пов-
ноцінні зони чи частини лише під впливом 
специфічних зовнішніх збудників. Напри-
клад впливу голосу матері і близьких на 
появу спроможності до мовлення. Але по-
дібне можна сказати й про інші зони моз-
ку, які розвиваються й активізуються лише 
в певних, а не в будь-яких умовах. 

Для підкріплення сказаного, наведемо 
ще один приклад – кризу підліткового віку. 
Ідеться про те, що кілька груп науковців у 
США і Канаді отримали перші надійні до-
кази того, як саме і в яких зонах відбуваєть-
ся перебудова структур мозку підлітків 12–
14 років [13]. Був використаний безпечний 
для тканин мозку магнітно-резонансний 
метод дослідження росту кори та інших зон 
головного мозку. Підтвердилися припу-
щення про те, що зона нижніх рівнів кори, 
відповідальна за такі базові функції, як сен-
сорика і моторика, дійсно стабілізується в 
ранньому дитинстві й не зазнає помітних 
перетворень під час підліткової кризи. А от 
тім'яна і лобна зони кори, що спеціалізу-
ються на зорово-просторовій спроможнос-
ті, на функціях самоконтролю, виконан-
ні завдань прогнозів і планування, засвід-
чують стрибок зростання в інтервалі 10–
12 років (у дівчаток це відбувається дещо 
раніше). Швидке зростання пізніше пере-
ходить у повільніший розвиток до моменту, 
коли вказані зони мозку не досягають до-
рослих пропорцій у віці 20 років. Як відомо, 
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фронтальні частини півкуль мозку відпові-
дальні за критичність і соціальні оцінки.

Ці відкриття істотно змінили устале-
ні і внесені в усі підручники з психології і 
фізіо логії погляди на формування мозку в 
різних стадіях життя людини [6; 11 та ін.]. 
У них слушно зазначено, що у перші міся-
ці й роки життя відбувається швидке збіль-
шення маси мозку і складності його струк-
тур. Це забезпечує належні здібності до за-
своєння мов і розвитку моторних функцій. 
Нерідко наголошується той факт, що маса 
мозку дитини п'яти років досягає 95% маси 
мозку дорослої людини. Це настільки висо-
кий показник, що часто припускалося – у 
подальшому відбуваються неістотні проце-
си, а дитячий чи підлітковий мозок є фак-
тично дорослим, поступаючись останньо-
му лише обсягом індивідуального досвіду 
і вражень.

Та цей висновок хибний – мозок підліт-
ків не можна вважати сформованим мозком 
дорослої особи, він ще функціонально незрі-
лий, відзначаючись аномальною чутливістю 
до соціально-рольової та іншої інформації, 
до емпатійно-емоційних вражень.

Педагоги і батьки, як і всі особи, які що-
денно стикаються з різноманітними виява-
ми так званої «підліткової кризи», мають ве-
лику потребу в інформації, подібної до вка-
заної вище, щодо особливостей розвитку 
структур мозку підлітків 10–12 років і до-
сягнення стадії сформованості мозку у віці 
20 і більше років. Ця інформація є корисною 
для більш релевантного вибору черговос-
ті використання у процесі навчання різних 
предметів і дисциплін, а також методик ви-
кладання й формування у підлітків належ-
ної сукупності знань і навичок громадянина 
демократичного і правого соціуму.

Та сучасна наука цікавиться не тіль-
ки діть ми і підлітками. Для успішної ро-
боти викладача ВНЗ особливо важливі ті 
відкриття, що стосуються тонких проце-
сів змін мозку і формування особистості 
у віці 18–23 років. З них випливає, що не 
можна переносити методи і зміст навчання, 
придатні для старших курсів ВНЗ, на пер-
ший курс, методику вищої школи – у сис-

тему початкової та основної освіти з метою 
«прискорення формування людини», поя-
ви основ громадянської компетентності в 
якомога молодшому віці.

Окрім сказаного нами вище, у знаннях 
про людину слід відзначити великі здо-
бутки генетики. Наприклад, у педагогі-
ці постійно дискутується проблема ролі 
спадковості і середовища, природи і ви-
ховання. У разі замкнення цього обгово-
рення межами педагогіки думки неми-
нуче поляризуються й фактично обме-
жуються двома протилежними позиція-
ми – повного «генетичного приречення» і 
tabula rasa. Перший підхід акцентує роль 
спадковості й виключає можливість будь-
якого значного розвитку особистості ме-
тодами навчально-виховного психолого-
педагогічного впливу. Другий (гіпотеза 
tabula rasa) вважається «науковим дока-
зом» необмеженої ефективності системи 
освіти – мозок дитини розглядається як 
«чистий листок», який має запов нити ото-
чення і система освіти [3 та ін.].

Ця невиправдана поляризація поглядів 
останнім часом поступається місцем обґрун-
тованим науковим фактам: для будь-якої 
особи всі її серйозні морфологічні і біо-
хімічні ознаки завжди є спадковими і гене-
тично детермінованими. Для їх зміни мало 
психолого-педагогічного впливу – необхід-
не втручання на генетичному рівні.

Наприклад, темперамент – сукупність 
стійких характеристик поведінки і реа-
гування на фактори середовища, частина 
яких дуже важлива для процесу навчання. 
Це інтенсивність, швидкість, темп і ритм 
психічних процесів, зокрема, активність і 
емоційність людини. Середовище накла-
де свій відбиток на формування особистос-
ті людини, але рівень активності людини, 
ритм циклів її сну, реакція на новизну, рі-
вень енергії у вираженні емоцій, швидкість 
зміни поведінки, поріг реагування – цілий 
ряд характеристик зберігаються в основно-
му на все життя. Темперамент залишаєть-
ся незмінним, оскільки складається з уро-
джених, генетично закріплених ознак осо-
бистості.
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Є генетичне захворювання – фенілке-
тонурія, що призводить до помітної розу-
мової відсталості [3]. Захворювання було 
невиліковним, доки вчені не встановили, 
що його фізіологічною причиною є пору-
шення метаболізму амінокислоти фені-
лаланіна. Нагромадження фенілаланіна в 
рідинах тіла приводить до необоротного 
ушкодження мозку. Якщо ж захворювання 
діагно стувати досить рано, то негативним 
наслідкам у формуванні і діяльності мозку 
можна запобігти за допомогою спеціально-
го раціону. Це лише один з багатьох можли-
вих прикладів того, що уроджені порушен-
ня метаболізму, які призводять до розумо-
вої відсталості, тепер піддаються регуляції. 
Немає сумнівів у тому, що в майбутньому 
терапевтична позитивна корекція роботи 
мозку та інших систем організму людини 
пошириться на всі гени.

Ще один приклад, що стосується пси-
холого-педагогічного вимірювання можли-
востей людини. Коефіцієнт інтелектуаль-
ності IQ генетично обумовлений і спро-
би підвищити його за допомогою спеціаль-
ної освітньої програми поки що не надто 
успішні. Це відкриття стало причиною чер-
гової кризи в системі освіти США, орієнто-
ваної саме на пошуки шляхів підвищення 
IQ у тієї частини молоді, яка мала найниж-
чі чи середні показники. Науковці США 
змушені шукати відповідь на засадниче пи-
тання: які ж методи навчання і які предме-
ти найбільш доцільні для розвитку інтелек-
ту випускників шкіл, і як краще розширю-
вати людський капітал країни – виховува-
ти свій чи просто платити долари за зару-
біжний?

Не слід, однак, вважати, що згадана вище 
спадковість є цілковито жорсткою і спеціа-
лізованою. Насправді генотип організму ви-
значає не фіксований набір ознак, а діапазон 
можливих відповідей на дію середовища. У 
сенсі виконання цілей навчально-виховного 
процесу спадковість є просто безліччю мож-
ливостей. Яка частина з них буде реалізо-
вана – визначається факторами середови-
ща, біографією індивіда. Саме біографією, а 
не просто «середовищем», тому що значною 

мірою людина сама робить себе такою, якою 
вона хоче бути. Життя кожного припускає 
безліч варіантів, з яких тільки частина реа-
лізується. Монозиготні близнюки генетич-
но майже ідентичні, але можуть досягти різ-
ного інтелектуального рівня і соціально-
економічного статусу.

Навченість – це результат прояву спро-
можності навчатися в інших людей та отри-
мувати уроки з власного досвіду. Здібності 
й схильність до навчання кількісно і якіс-
но дуже варіюють серед людей. Мінливість 
людини, у тому числі мінливість розумо-
вих здібностей, визначається і генетични-
ми і середовищними факторами, їхня від-
носна роль не однакова для різних ознак.

Унаслідок того, що люди розрізняються 
за своїми природними даними, оптимальні 
умови для розвитку і самовираження не мо-
жуть бути тотожними для всіх. Жодна сис-
тема освіти не може бути однаково гарною 
та ефективною щодо навчання всього скла-
ду учнів і студентів. Успадкована від інду-
стріального періоду централізована й стан-
дартизована система виховання й освіти 
орієнтована на «середню людину». Вона не 
враховує розмаїтість людей і дуже обмежує 
можливості розвивати наявні нестандартні 
обдарування.

Система, що забезпечує спеціальні умо-
ви для розвитку всіх індивідів з найрізно-
манітнішими здібностями, вимагає надмір-
них кадрових і матеріальних ресурсів. Тому 
соціально і економічно виправданими мо-
жуть бути тільки такі програми, що вихо-
дять з усвідомлення генетичної розмаїтос-
ті й генетичної пластичності розумового 
розвитку людини, які включають рівність 
можливостей і одночасно забезпечують до-
статньо широкий вибір шляхів, що ведуть 
до різних досягнень.

Кожна людина являє собою неповтор-
ну особистість. Оскільки індивіди від-
різняються один від одного як на рівні 
генотипу, так і фенотипу, то вони законо-
мірно схильні обирати різні шляхи само-
реалізації. Світові конвенції з прав лю-
дини і захисту дітей фактично передба-
чають, що у правовому і демократично-
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му суспільстві люди повинні мати мож-
ливість вибору шляхів самовираження й 
самореалізації.

Суспільство багато виграє від розвит-
ку і цілковитої реалізації соціально ко-
рисних здібностей усіх своїх членів через 
ефективну вищу освіту, зміст якої відпові-
дає запитам ринку, а методи спираються не 
на досвід Середньовіччя, а досягнення но-

вих наук. Використання новітніх відкрит-
тів, подібних до виявлення законів «дорос-
лішання» мозку [9], зниження його спро-
можностей у разі захопленості релігійним 
чи іншим фанатизмом [5], дають сподіван-
ня на те, що модифікація навчального про-
цесу забезпечить ефективність вищої шко-
ли і якість дипломів навіть у разі приско-
рення настання суспільства знань. 
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ніверсальність, духовне ба-
гатство людини визначають-
ся тим, наскільки вона може 
охопити і критично перероби-
ти гігантський масив знань та 
культурних цінностей, нако-

пичених багатовіковою історією людської 
цивілізації, наскільки їй вдалося перетво-
рити ці цінності на основу своєрідності, не-
повторності власної особистості, на власне 
надбання й інтелектуальну зброю. Під та-
ким кутом зору постає низка гострих пи-
тань до системи освіти, бо саме вона є осно-
вним каналом зв’язку між духов ним багат-
ством цивілізації та особистістю, що фор-
мується. 

Філософський розгляд якості освіти є 
способом осмислення того, якою є сучас-
на людина. Розвиток нанотехнологій ра-
зом із корегуванням моральних ідеалів, но-
вим рівнем усвідомлення одвічних духов-
них цінностей, синергетичним прозрін-
ням і формуванням екологічної та «плане-
тарної» свідомості Н. Сухова слушно від-
носить до викликів для освіти, що набуває 
нової якості, здатної підготувати людину 
до нових випробувань [9].

Аналіз творчості сучасної людини, що 
використовує нанотехнології в різних сфе-
рах життя, свідчить про зміни в характері 
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людського капіталу, креатосфера якого роз-
ширюється. Однією з тенденцій цих змін у 
сучасному суспільстві є зростання значен-
ня творчості в трудовій діяльності людини. 
Творчий характер праці виявляється в ге-
нерації нових ідей, технологіях, видах про-
дукції, енергії, які обумовлюють подальший 
розвиток людських потреб. Нанотехнології 
принципово змінюють людський капітал у 
сучасному суспільному виробництві. 

Слід зазначити, що модернізація освіти в 
умовах стрімкого розвитку нанотехнологій 
має спиратися на міцний фундамент. За-
безпеченню конкурентоспроможності на-
шої країни в наноіндустрії сприяє Держав-
на цільова науково-технічна програма «На-
нотехнології та наноматеріали» на 2010-
2014 рр., яку затверджено Постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовт-
ня 2009 р. № 1231. Її метою є створення в 
Україні наноіндустрії шляхом забезпечен-
ня розвитку її промислово-технологічної 
інфраструктури, використання результа-
тів фундаментальних та прикладних дослі-
джень, а також підготовки висококваліфі-
кованих наукових та інженерних кадрів. 

Отже, нині українська держава виявляє 
все більшу зацікавленість у створенні тако-
го фундаменту, надаючи матеріальну під-
тримку науковим та освітнім закладам, що 
працюють у сфері нанотехнологій, а також 
розширюючи зовнішні контакти цих інсти-
туцій. Так, зокрема, МОН України і Феде-
ральне агентство з науки та інновацій Росій-
ської Федерації підписали програму спів-
робітництва, яка передбачає закупівлю су-
часного устаткування й проведення спіль-
них українсько-російських досліджень у га-
лузі нанотехнологій. В Україні досліджен-
ня здійснюються також у рамках програми 
Національної академії наук України й про-
грами Міністерства промислової політики 
України. Загальний обсяг державних бю-
джетних асигнувань на зазначені цілі склав 
до 2008 р. 150 млн грн [10].

До основних напрямів модернізації осві-
ти в контексті підвищення її ролі у підготов-
ці людини до сприйняття й реалізації вимог 
нанотехнологічного розвитку ми передусім 

відносимо відкриття відповідних спеціаль-
ностей у ВНЗ. Так, у 2009–2010 навчально-
му році у Східноукраїнському національ-
ному університеті імені Володимира Даля 
здійснено набір студентів на спеціальність 
«Мікро- і наноелектроніка». В університе-
ті імені Володимира Даля одержують нано-
матеріали, іде спільна науково-дослідна ро-
бота з ученими з різних країн. Також в цьо-
му університеті були розроблені 14 прин-
ципово нових технологічних процесів, три 
з них – спільно з японським Космічним ін-
ститутом та Інститутом електроніки Японії 
[2, с. 54].

На теренах України створюються спе-
ціаль ні центри підготовки фахівців у галу-
зі нанотехнологій. Перший з них відкрито 
у 2007 р. за програмою «Стійкість геотех-
нічних систем» у Національному гірничо-
му університеті у Дніпропетровську, дру-
гий – у 2009 р. у Прикарпатському універ-
ситеті імені Василя Стефаника в Івано-
Франківську за програмою «Наноматеріа-
ли у пристроях генерування і накопичен-
ня енергії». В галузі матеріалознавства та 
нанотехнологій інтенсивно працює також 
інженерно-фізичний факультет Київського 
політехнічного інституту [1]. 

Перспективною стратегією модернізації 
системи вищої освіти України в контексті 
підвищення її ролі у підготовці людини до 
сприйняття й реалізації вимог нанотехно-
логічного поступу постає також розвиток 
зв’язків ВНЗ з виробництвом. З цією ме-
тою доцільно запозичувати передовий до-
свід інших країн. Зокрема, дослідники роз-
глядають переваги такого методу, як аут-
сорсинг, на прикладі розвитку Південно-
го федерального університету (Ростов-на-
Дону). Нині аутсорсинг розглядається як 
дієвий інструмент підвищення ефектив-
ності і конкурентоспроможності виробниц-
тва й управління ризиками. Компанії, що 
створюють наукомісткі виробництва, зо-
середжують увагу на інноваційних роз-
робках та високих технологіях виробни-
цтва продукції, підвищуючи ефективність і 
конкурентоспроможність шляхом передан-
ня частини функцій, робіт, бізнес-процесів 
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стороннім організаціям. Це звільняє за-
мовника аутсорсингових послуг від части-
ни виробничих витрат, водночас дозволяю-
чи отримувати від аутсорсера послуги ви-
сокої якості, у необхідному обсязі, у бажа-
ний термін, за прийнятною ціною. До цілей 
створення Центру науково-дослідного аут-
сорсингу в Південному федеральному уні-
верситеті належать:

• удосконалення інфраструктури сис-
теми управління науково-освітнім про-
цесом і ефективних технологій для його 
здійснення в межах навчально-науково-
інноваційних комплексів університету;

• прискорене впровадження, комерціалі-
зація, поширення нових знань та інновацій, 
що створюються в університеті;

• розширення інтеграції і кооперації на-
вчальної, наукової, проектної, консалтин-
гової, виробничої діяльності університету;

• розвиток матеріально-технічної бази 
Центру науково-дослідного аутсорсингу 
високих технологій [7, с. 170].

Розвиток кадрового потенціалу ВНЗ, 
що готують фахівців у галузі нанотехноло-
гій, має поєднувати перепідготовку і підви-
щення кваліфікації науково-педагогічного 
складу, адміністративно-управлінських 
працівників, обслуговуючого та інженерно-
технічного персоналу. На наш погляд, ба-
жано змінити старі нормативи, які передба-
чали, що працівник повинен підвищувати 
кваліфікацію 1 раз на 5 років, оскільки на-
нотехнології оновлюються значно швидше. 
Слід також збільшувати витрати на підви-
щення кваліфікації персоналу, переходити 
до нових методів підвищення кваліфікації 
із застосуванням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, створюва-
ти програми електронних університетів 
не лише для студентів, магістрів, аспіран-
тів, а й для навчання різних категорій пра-
цівників ВНЗ у системі підвищення квалі-
фікації. Ця система має охоплювати участь 
працівників у:

• науково-дослідній роботі, упроваджен-
ні її результатів;

• виробничій практиці, просуванні нано-
технологій на ринок;

• науковій і проектній роботі, орієнтова-
ній на вирішення завдань, що мають прак-
тичне застосування і зазнають експерти-
зи фахівців-практиків, яка сприяє вияв-
ленню недоліків у теоретичній, методич-
ній, організаційній, управлінській, техніко-
технологічній підготовці окремих праців-
ників. Задля цього варто розробляти спе-
ціальні програми цільових семінарів, спря-
мованих передусім на окремого слухача, а 
не на великі аудиторії;

• програмованій самоосвіті кадрів, забез-
печеній матеріальним стимулюванням, за-
охоченням додаткових зусиль працівників, 
спрямованих на підвищення кваліфікації. 
Цього можна досягти створенням програм 
атестації персоналу і системи моніторин-
гу ефективності праці, оцінки й експертизи 
кваліфікації працівників;

• наставництві, яке має спиратися на 
плани роботи наставників та їх учнів, що 
передбачають конкретні форми подання і 
випробування результатів.

Іншим важливим напрямом модерніза-
ції системи вітчизняної освіти постає впро-
вадження до навчальних програм комплек-
сних курсів, що відображають цілісність, 
єдність буття світу. Так, зокрема, учителі 
природничих дисциплін, які з 2007 р. про-
водили експертизу і попередню апробацію 
програми і підручника «Природознавство» 
для профільної школи, зазначають, що про-
грама «Природознавство» для учнів стар-
ших класів – це єдина з усіх програм при-
родничого циклу, яка відповідає Стандар-
ту освіти. Вона містить весь зміст компо-
нентів освітньої галузі, у тому числі й за-
гальноприродничої компоненти, поняття 
природничо-наукової картини світу, загаль-
них закономірностей природи, які є осно-
вою інтеграції в цілісність змісту фізичної, 
хімічної, біологічної компонент, що відсут-
нє в чинних програмах окремих природни-
чих предметів профільної школи. Програ-
ма з «Природознавства» за кількістю годин 
відповідає навчальному плану для гумані-
таріїв, за змістом – стандарту освіти. Уті-
лювати її в навчальному процесі можуть 
учителі фізики, хімії, біології – кожен свій 
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модуль відповідно до змісту компоненти. 
Підручник з природознавства обійдеть-
ся державі майже втричі дешевше, ніж три 
окремі підручники (фізики, хімії, біології). 
На думку В. Ільченко, наукова група якої 
відома створенням перших в Україні екс-
периментальних підручників з інтегрова-
ного природознавства для основ ної школи, 
він дасть учням цілісні, фундаменталізова-
ні знання і позбавить їх від не ефективних 
одногодинних предметів [3].

Зауважимо, що існують й альтернатив-
ні до згаданої пропозиції вибору змісту по-
дібної інтегрованої дисципліни. Напри-
клад, хімік і філософ (історія наук) з Дніп-
ропетровська Є. Смотрицький та його ко-
леги переконані в тому, що подібний курс 
слід скерувати на формування у молоді су-
часного світобачення, підвищення моралі й 
духовності, тому у своїх варіантах програ-
ми наголошують на історії розвитку нау-
кової думки та значенні й наслідках світо-
глядних наукових криз [8 та ін.]. 

Можливо, що набагато перспективні-
шою є ґрунтовно розроблена програма кур-
су «Природознавство ХХІ ст.», якою на са-
мому початку 1990-х років К. Корсак ви-
грав державний конкурс, що тривав кілька 
років і мав на меті заміну цим курсом гру-
пи природничих дисциплін у гуманітарних 
класах старшої середньої школи [5; 6 та ін.]. 
Підручник на основі викладу еволюції двох 
головних форм матерії узагальнює найно-
віші знання сучасного людства про Приро-
ду, оскільки спирається на останні відкрит-
тя і досягнення практично всіх провідних 
сучасних наук. Мабуть, на цьому шляху 
буде легше повідомити старшокласникам 
найновіші знання, не витрачаючи надмір 
годин на повторення того, що учні вивчали 
на уроках основної школи.

На наш погляд, однак, для остаточних 
висновків щодо переваги єдиної дисциплі-
ни «Природознавство» над вивченням фі-
зики, хімії, біології слід апробувати запро-
понований курс в окремих школах (бажа-
но – різного профілю). Лише за умови по-
зитивних результатів такої апробації варто 
рекомендувати подальше розповсюдження 

дисципліни «Природознавство» в усій сис-
темі освіти. 

Корисно створити поряд із курсами фі-
зики, хімії, біології для учнів, які обирають 
шлях отримання фаху науковця, інжене-
ра чи технолога, спеціальний курс «Осно-
ви нанотехнологій». Зрозуміло, що цілі і 
завдання цього курсу, принципи нанотех-
нологій, наноелектроніки, наносенсори-
ки сформулювати для учнів надзвичайно 
складно. Спроби встигнути за технічним 
прогресом і модою в галузі нанотехнологій 
все одно ні до чого не призведуть: будь-яка 
інформація про нові результати може за-
старіти протягом півріччя. Тому необхід-
но зосередитись на загальних принципах, 
які у найближчому майбутньому не зазна-
ють змін. А головним результатом навчан-
ня при цьому має бути не сума переданих 
знань (тобто інформації), а розвиток мис-
лення, формування уявлення про фунда-
ментальні основи природничих наук, неза-
вершеності пізнання і можливості його по-
дальшого розвитку, про можливості вико-
ристання нанотехнологій для реалізації по-
треб людства. Крім того, повинні неухиль-
но дотримуватися найважливіші принципи 
викладення матеріалу: доступність для ро-
зуміння і цікавість.

Метою, що досягається у процесі ви-
вчення курсу «Основи нанотехнологій», є 
пробудження у школяра бажання пізнати 
більше, самостійно доповнити свої знан-
ня, а також дійти думки про важливість 
фундаментальних природничих наук, їх 
взаємозв’язок між собою і практичним ви-
користанням у техніці. Навчальний курс 
«Основи нанотехнологій» покликаний:

• сформулювати поняття нанотехноло-
гії, наноелектроніки, нанохімії, наноопти-
ки; показати міждисциплінарний харак-
тер цього напряму науки, його перспекти-
ви для реалізації потреб людства;

• обґрунтувати фундаментальні принци-
пи, що лежать в основі застосування нано-
технологій (квантування – загальний дис-
кретний характер взаємодії, молекулярне 
розпізнавання – здатність молекул притя-
гувати і пов’язувати цілком різні молекули; 
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самоорганізація (самозбирання) – як наслі-
док принципів рівноваги систем, що спи-
раються на досягнення мінімуму вільної 
енергії);

• ознайомити учнів з основними інстру-
ментами дослідження нанотехнологічних 
процесів: електронною мікроскопією ви-
сокої роздільної здатності; атомною, сило-
вою, тунельною та іншими видами мікро-
скопії; оптичною спектроскопією та її мож-
ливостями у світі нанотехнологій;

• ознайомити учнів з основними напря-
мами прикладної нанотехнології: нано-
електронікою, нанооптикою, сенсорами і 
датчиками, біосенсорами, біочипами – ла-
бораторіями, побудованими на макрорівні, 
що використовують досягнення нанотех-
нології (створення нових матеріалів, біо-
сенсорів, біоелектронних пристроїв, нано-
машин із біологічними компонентами, біо-
роботів для внутрішньоклітинних маніпу-
ляцій і доставки речовин (гормонів, фер-
ментів та ін.) у середину клітини);

• ознайомити учнів з різними напрямами 
наноматеріалознавства: нанопорошками, 
напівпровідниковими пристроями, вугле-
цевими матеріалами (нанотрубками, кіль-
цями, фулеренами), високоміцними нано-
кристалічними й аморфними матеріалами, 
негорючими нанокомпозитами на полімер-
ній основі, матеріалами для виготовлення 
пристроїв надщільного запису інфор мації, 
нанопористими матеріалами для хімічної 
і нафтохімічної промисловості, паливни-
ми елементами, електричними акумуля-
торами та іншими перетворювачами енер-
гії, пристроями для зберігання енергії, по-
лімерними матеріалами. Показати можли-
вість поширення методів нанотехнології у 
сферу живої матерії;

• показати взаємозв’язок і взаємозумов-
леність природничих та технічних наук, 
синергетику їх інтеграції в нанотехнології 
[1].

Важливим напрямом модернізації осві-
ти постає також удосконалення професій-
ної підготовки в системі вітчизняної школи. 
Футурологами складено перелік професій, 
які з’являться у найближчі двадцять років. 

Основні сфери, у яких виникатиме потре-
ба в нових спеціальностях, – це наука, меди-
цина, погода, інформація та Інтернет. О. Ан-
дреєв наводить приклади деяких професій, 
які, імовірно, знадобляться в майбутньому:

• фахівець із виробництва органів (роз-
виток науки зробить можливим виробниц-
тво живих органів і навіть окремих систем 
людського організму, тому знадобляться 
професіонали у цій сфері);

• фахівець із наномедицини (досягнен-
ня в розвитку нанотехнологій у сфері суб-
атомних механізмів і методів лікуван-
ня сприятимуть істотним змінам в охоро-
ні здоров’я, а отже, будуть потрібні фахів-
ці у сфері наномедицини, які практикува-
тимуть нові методи лікування);

• фахівці з вирощування генномодифі-
кованих сільськогосподарських культур і 
розведення худоби із застосуванням генної 
інженерії (у майбутньому фермери засто-
совуватимуть методи генної інженерії для 
збільшення обсягів урожаю, виробництва 
білків, корисних для здоров’я людей. Учені 
вже працюють над вирощуванням томатів 
із вакциною та над отриманням лікуваль-
ного молока від корів, кіз, овець);

• хірург зі збільшення пам’яті (з’явиться 
нова спеціалізація хірургів – збільшення 
ресурсу пам’яті людини. Їхнє головне за-
вдання – допомога тим, у кого переобтяже-
на пам’ять, хто відчуває проблеми із засво-
єнням нової інформації);

• фахівець з етики нової науки (з розвит-
ком клонування та інших новітніх галузей 
науки можуть знадобитися фахівці з ети-
ки, які допомагатимуть суспільству у про-
веденні тих чи інших розробок);

• космонавти, космічні гіди та архітекто-
ри (з розвитком сфери космічного туриз-
му в перспективі можуть знадобитися кос-
мічні гіди і пілоти, а також архітектори, які 
проектуватимуть інфраструктуру для пе-
ребування в космосі);

• фахівці вертикальних ферм (до 2020 р. 
науковці планують істотно збільшити ви-
робництво продовольства за рахунок зве-
дення вертикальних ферм у міських хмаро-
чосах);
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• фахівці з питань боротьби зі зміною 
клімату (нині, коли наслідки зміни кліма-
ту надзвичайно відчутні, виникає необхід-
ність у фахівцях-інженерах, які допомо-
жуть послабити чи навіть відвернути нега-
тивні ефекти цього явища) [1].

Отже, уже зараз визначається низка но-
вих професій, опанування яких стає можли-
вим завдяки модернізації освіти в контексті 
підвищення її ролі у підготовці людини до 
сприйняття і реалізації вимог нанотехноло-
гічного розвитку. Завдання системи освіти 
в цих умовах – забезпечити здатність своїх 
структур працювати на випередження, за-
кладаючи фундамент майбутніх педагогіч-
них технологій і здійснюючи підготовку не-
обхідних суспільству спеціалістів.

Результатом модернізації системи осві-
ти в контексті підвищення її ролі у під-
готовці людини до сприйняття і реаліза-
ції вимог нанотехнологічного розвитку 
на соціально-економічному рівні має ста-
ти структурна перебудова світового госпо-
дарства. Логічно виглядає позначення та-
кої системи, як «наноекономіка». К. Кор-
сак позначає цим поняттям економіку сус-
пільства майбутнього, існування і розвиток 
якого спиратиметься на справжні нанотех-
нології – досконалі виробничі засоби, які не 
шкодять дов кіллю [4, с. 11]. Зауважимо, що 
у подальшому для позначення перших еко-

логічно безпечних технологій ним запро-
понований точніший термін – ноотехноло-
гії (тобто багато похідних, включаючи ноо-
економіку, ноосуспільство та ін.). 

Підсумовуючи наголосимо на тому, що в 
аспекті духовного розвитку людини модер-
нізована система освіти має сприяти фор-
муванню і зміцненню таких значущих осо-
бистісних рис, як відповідальність, актив-
ність, гуманізм, творче мислення.

Таким чином, глобалізація й індивідуалі-
зація, породжені новітніми технологіями, є 
основними тенденціями зміни ролі люд-
ського капіталу в суспільстві знань. Осмис-
лення дійсності цього суспільства знань, 
системний підхід до його сутності свідчить 
про зміни характеру праці в цьому соціу-
мі, які передусім визначаються поширен-
ням нанотехнологій. Зазначені зміни по-
лягають у переході від системності пра-
ці до систем інтелектуальної праці, носієм 
і суб’єктом якої є людина. Філософія на-
нотехнологій визначає, що наука й осві-
та мають стати основою цілеспрямованої 
підготовки людини до життя в суспільстві 
знань. Така підготовка, яка має забезпечу-
ватися реформуванням системи середньої 
та вищої школи, скеровуватиме людську 
особистість на усвідомлення і збереження 
гармонії природи, суспільства, людини як 
основи буття світу.
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а даними ЮНЕСКО [2], кіль-
ка років тому загальна кіль-
кість студентів у світі переви-
щила межу 150 млн і зберіга-
ла такі високі темпи зростан-
ня, що у даний момент гіпо-
тетична держава «Studentia» 

виявилася б шостою у світі, поступаючись 
тільки Китаю, Індії, США, Індонезії і Бра-
зилії. У цій статті головну увагу звернемо 
на той важливий і недооцінений в наукових 
працях українців та в урядових рішеннях, 
які стосуються модернізації освіти, факт, 
що це безприкладно швидке збільшення 
студентства є насамперед наслідком вибо-
ру найбільш населеними державами сві-
ту основою свого соціально-економічного 
розвитку не «підвищення грамотності й 
правильного виховання», а точні науки й 
масове виробництво на базі найновіших 
технологій. 

Утім, загальновідомо, що з моменту 
своєї появи у Візантії добре організована 
державна вища освіта університетського 
рівня, хоч і нерівномірно, але загалом до-
статньо переконливо розширювала терени 
свого існування і засвідчувала підвищен-
ня свого суспільного та економічного зна-
чення. Особливо успішно скористалася по-
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тенціалом вищої освіти у Нові часи Захід-
на Європа, перетворившись у світового ге-
гемона.

Надалі прогрес тільки прискорився. З 
інструменту формування клерикальної і 
світської еліти, військових інженерів і фор-
тифікаторів у наш час мережа університет-
ських і неуніверситетських закладів вищої 
освіти перетворилася в головний засіб со-
ціалізації практично усієї молоді (адже по-
стійно зростає середній відсоток охоплен-
ня навчанням у ВНЗ) і джерело необхідної 
кількості добре підготовлених професіона-
лів для всіх секторів економіки. Сучасна 
вища школа, реагуючи на глобалізацію і де-
сятки інших важливих і комплексних сві-
тових процесів [6], намагається вирішити 
одразу цілу низку дуже важливих завдань:

• утримувати всередині себе до доросло-
го віку переважну більшість молоді 18–23 
років і гарантувати їм отримання профе-
сії, значно знижуючи цим імовірність без-
робіття і формування високого відсотка су-
спільно небезпечних маргіналів; 

• інтенсифікувати наукові дослідження 
не лише в традиційних для університетів 
сферах гуманітарних наук, а й найновіших 
фундаментальних – молекулярної біології, 
генної інженерії, нанонаук та ін.;

• взяти активну участь у перетворенні 
комплексу «вища освіта і наука» в найбільш 
активний засіб нарощування людського ка-
піталу нації та підвищення її продуктивних 
спроможностей. Для цього система вищої 
освіти має удосконалити і розширити підго-
товку фахівців найвищого можливого (док-
торського) рівня для власних потреб і лабо-
раторій промислового сектору, інтегрувати-
ся в інноваційні фірми, невпинно генерува-
ти високі і надвисокі технології та впрова-
джувати їх у виробництво та ін. 

Якщо керівники освітньої системи Ук-
раї ни й усвідомлюють необхідність при-
скореного розвитку вищої школи та її інте-
грування через Болонський процес в євро-
пейський простір вищої освіти і науки [7], 
то наші вищі адміністративні і законодавчі 
інстанції ще далекі від усвідомлення того, 
що справжній прогрес розпочнеться не на 
основі індустріалізації птахівництва, наро-
щування виробництва вугілля, чавуну і ста-

лі, а після відновлення національного нау-
кового потенціалу і його використання для 
розвитку високотехнологічного сектору 
промисловості – літако- і ракетобудуван-
ня, наноелектроніки і кібернетичних сис-
тем, виготовлення зброї нових поколінь та 
ін. Час упроваджувати у виробництво генні 
технології, підвищувати за рахунок нано-
розділів провідних точних наук спромож-
ності української медицини, машинобуду-
вання й інших секторів економіки. 

На жаль, ці питання мало цікавлять ви-
щих керівників України. Наприклад, інколи 
вони й використовують у підготовлених їх 
секретаріатами доповідях ці та інші сучас-
ні наукові терміни і поняття, але на практи-
ці набагато більше цікавляться «престиж-
ними» діями і проектами на кшталт запро-
шення в Україну частини європейської пер-
шості з футболу (другу частину, як відомо, 
прийняла Польща) чи ще масштабніших 
ідей, мріючи про світові олімпіади. 

Досить песимістично виглядає у нас нау-
кове та інформаційне забезпечення перспек-
тив технологічного прогресу. ЗМІ практич-
но не цікавляться точними науками і важ-
ливими сучасними технологіями, віддаючи 
перевагу політичним або сенсаційним по-
діям. Якщо познайомитися зі змістом голо-
вних науково-економічних видань України, 
то виявиться, що у центрі уваги стоять теми 
світової фінансової кризи 2008 року та роз-
витку її наслідків, ускладнення обмінів з Ро-
сійською Федерацією й ін. Дуже рідко до-
слідники економіки і суспільства аналізу-
ють стан і перспективи розвитку нано наук 
і надвисоких технологій, не цікавлячись 
тим, як саме рухаються вперед розвине-
ні країни Європи, які, як і США та Японія, 
вважають точні науки пріоритетною сфе-
рою капіталовкладень. Саме про це свід-
чать навіть головні наші державні плани і 
проекти [11; 12]. Шкода, що Росія значно 
випереджає у цій сфері Україну – там ство-
рені відповідні стратегічно-дослідницькі 
агентства, продукція яких скеровується не 
лише керівникам країни, а й усьому насе-
ленню через науково-популярні часописи 
на кшталт «Науки и жизни» [9]. У нас по-
дібні видання зникли повністю, а тому ли-
шається сподіватися на те, що Інтернет на-
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даватиме легший і повніший доступ до нау-
кової інформації, а молодь і все населення 
України отримає можливість користувати-
ся нею безперервно.

Слід, однак, зауважити, що в сучасних 
умовах початку побудови суспільств знань 
на основі принципових модифікацій його 
індустріального попередника, головна на-
дія людства пов’язана зовсім не з приско-
ренням масової комп’ютеризації побуту, 
навіть виробництва, а з появою роботів-
няньок і цілковито автоматизованих діля-
нок зварювання кузовів автомобілів на за-
водах розвинених країн. Ці засоби лише під-
вищують продуктивність праці і сприяють 
появі засобів безперервного дистанційного 
навчання (краще інших цією можливістю 
користуються США, створюючи MOOC – 
Massive Open Online Courses [4]), незалеж-
но від того, де саме на поверхні Землі знахо-
диться людина, яка бажає отримати освітні 
послуги через Інтернет чи іншим способом. 
Без втручання в індустріальні виробництва 
одні лише інформаційно-комп’ютерні тех-
нології не можуть припинити забруднен-
ня довкілля, зняти загрозу «парниково-
го ефекту», вирішити енергетичні та інші 
проб леми всього людства. 

А от нанонауки, які виходять у світ зо-
всім інших законів природи, з легкістю да-
ють змогу реалізувати всі ті завдання, які 
неможливо вирішити іншим способом.

Саме тому найбільш помітним позитив-
ним явищем останніх десяти років у сфе-
рі природничих наук ми вважаємо так зва-
ну «нанореволюцію» – вихід фізики, хімії, 
біо логії, матеріалознавства та інших діля-
нок знань на рівень точних маніпуляцій з 
окремими атомами чи їх групами й форму-
вання структур, які хоча б в одній коорди-
наті близькі до нанометра (10-9 м). 

Головний виграш подібного переходу по-
лягає не у зменшенні в мільйони і мільярди 
разів потреб у матеріалах (металах, криста-
лах та ін.), хоч і це дуже важливо. Найбіль-
шу користь люди отримають від виходу у 
світ керованих штучних квантових струк-
тур, де діють незвичайні закони квантово-
го світу. 

Ідеться про те, що вперше в своїй істо-
рії людина розпочинає використовувати 

на свою користь не природні, а цілковито 
штучні матеріали і вироби, усередині яких 
владарюють не класичні закони Ньютона, 
Гука, Кулона, Ома, Джоуля-Ленца тощо, а 
квантові формули і рівняння. У них спов-
на виявляють себе хвильові властивості 
частинок, а також нелінійні взаємодії між 
ними й різноманітними полями. 

Та це тільки частина спокусливих мож-
ливостей, подібних до перспектив ство-
рення надпровідних матеріалів, що не мають 
опору навіть при температурах земного 
оточення, а тому спроможні без наймен-
ших втрат передавати електричну енер-
гію, наприклад, з центру Сахари в будь-
яку іншу точку Землі (ми вказали на над-
провідність тому, що вона є квантовим 
ефектом і не може бути поясненою на 
основні класичних законів електродина-
міки зразка ХІХ століття). Іс нують до-
стоту безліч інших хоча б тому, що в рам-
ках нанотехнологій можна створювати 
нескінченну кількість комбінацій з де-
сятків елементів, що входять у таблицю 
Менделєєва. Навіть доволі примітивне 
поєднання нанофрагментів з традиційни-
ми вже приводить до несподіваних і ко-
рисних наслідків. 

Обмежимося одним з найновіших при-
кладів – результати поєднання графену 
(одноатомної плівки вуглецю, що є голов-
ним елементом структури м’якого і поши-
реного графіту) і тонких шарів металів. 
Після тривалих експериментів, змінюючи 
товщину і склад плівок металів, науковці 
підвищили міцність утвореної структури 
до фантастичних значень, що у багато де-
сятків разів перевищують рекордні показ-
ники вказаних чистих металів. І все це до-
сягнуто в умовах, коли вміст графену ста-
новить не більше 0,00004% від усієї маси 
цього графено-металічного композиту. У 
випадку міді кінцева міцність зросла аж у 
500 разів, що робить цей матеріал набага-
то кращим від алюмінієвих сплавів [8]. Че-
рез високу вартість композиту (технології 
виробництва перебувають тільки на почат-
ковій стадії, і ціна має в майбутньому змен-
шитися) його у найближчому майбутньому 
сподіваються застосувати у космічній тех-
ніці, можливо, також в авіації. 
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Не витрачаючи час на додаткові пояснен-
ня, зауважимо, що поняття «нанотехнології» 
є певним узагальненням, що в своєму змісті 
охоплює молекулярні, атомні і навіть ядерні 
технології. Через цю свою загальність у ба-
гатьох наукових статтях на цю тему автори 
змушені включати у назви якісь уточнюю-
чі слова, що полегшують читачам розуміння 
даної праці у вужчому значенні. 

Оскільки молекулярні й атомні техноло-
гії мають понад сторічну історію, то насправ-
ді ще до 2000-го року, коли проголосили офі-
ційний початок нанореволюції, фізики та хі-
міки винайшли і запропонували для вико-
ристання багато нанотехнологій. Сьогоден-
ня відрізняється лише тим, що системи ви-
щої освіти стали змінюватися через відкрит-
тя ряду спеціальностей зі словом «нано-» 
(найпопулярніші – наномедицина і нанома-
теріалознавство). На офіційному рівні серед 
лідерів були США, що вже 12 років викону-
ють низку державних проектів нанотехно-
логічного спрямування, Німеччина, Ізраїль 
та кілька інших держав. Росія випередила 
Україну на кілька років, розпочавши підго-
товку фахівців з подібною спеціалізацією, а 
пізніше зробила ще два кроки – організува-
ла державну організацію «Роснано» для під-
тримки перспективних ідей і будує під Мос-
квою у Сколково навчальний і дослідниць-
кий центр, який концентруватиметься саме 
на нанонауках і нанотехнологіях.  

Після приєднання до подібних дій Ки-
таю та Індії, можна бути переконаним у 
тому, що у найближчі роки у царині нано-
наук і нанотехнологій будуть сконцентро-
вані не сотні, а мільйони науковців, техно-
логів та інженерів [10]. Саме в цьому особ-
ливо перспективному секторі з’явилися 
можливості не просто відкрити щось нове, 
а втілити в життя технології, які дадуть 
змогу забезпечувати життєдіяльність люд-
ства без шкоди для біосфери. 

Нанотехнології вже довели, що цілком 
можливо використати природні процеси 
для здійснення усіх тих завдань, які у ме-
жах індустріальної цивілізації вимагають 
великих витрат енергії і внесення у довкіл-
ля величезної кількості шкідливих речо-
вин разом з порушенням усього нормаль-
ного життя суходолу і морів. 

Рамки статті і неможливість детальних 
пояснень відмінностей між класичними і 
квантовими законами примушують нас об-
межитися лише порівняно спрощеними 
прикладами. 

Нанофізика і нанохімія нашого часу вже 
запропонували перші нанотехнології отри-
мання бездефектних структур і матеріалів. 
Прикладом подібних матеріалів є так зва-
ні «нанотрубочки» з карбону (вуглецю). Ці 
нанотрубочки за своїми механічними влас-
тивостями переважають кращу сучасну 
сталь приблизно у 100 разів [3; 5]. Якщо ж 
пощастить стисненням чи іншим способом 
перетворити азот у метал, то виявиться, що 
він поєднуватиме легкість зі ще більшою 
міцністю на розрив. Ще одна очевидна пе-
ревага – висока опірність корозії чи іншим 
деструктивним діям. 

Інженери Японії, США й інших держав 
вже розпочали серйозне проектування так 
званого «ліфту у космос», що являтиме со-
бою канат довжиною понад 36 000 км. По-
дібний канат з нанотрубочок чи металіч-
ного азоту дає змогу ліквідувати всі ве-
личезні витрати хімічних продуктів і ме-
талу під час виведення супутників зв’язку 
та інших пристроїв, які використовують у 
сучасних ракетах українського чи іншого 
виробниц тва. Канат для космоліфта зви-
сатиме униз з платформи, яка робитиме 
оберт за добу на так званій «стаціонарній 
орбіті». Цей вертикальний канат торкати-
меться поверхні екватора, а тому може ві-
дігравати роль опори для ліфта, який ру-
хатиметься між Землею і «стаціонарною 
платформою».

Сонячні елементи дадуть енергію для 
того, щоб цей ліфт з вантажем міг, не по-
спішаючи підніматися з екватора у космос. 
Так можна поступово вивести на стаціонар 
частини супутника зв’язку, якоїсь дослід-
ної станції, міжпланетного корабля та ін. 
Старт з такої орбіти не вимагає значних ви-
трат пального чи енергії, цілком вистачить 
електронного чи іншого двигуна, які мають 
набагато кращі показники, ніж звичні для 
нас хімічні ракетні двигуни. 

З появою подібних платформ космос 
стане забезпечувати прогрес набагато ефек-
тивніше, ніж у даний момент, а звичні для 
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нас сателітарно-інформаційні послуги ста-
нуть у десятки і сотні разів дешевшими. 

Та це лише одна з багатьох можливос-
тей, які спроможна забезпечити нанофізи-
ка. Оволодіти знаннями на цьому рівні не-
просто. Нанопроцеси, як вже було вказано, 
є суто квантовими і, як правило, нелінійни-
ми. Це означає, що в рамках класичної фізи-
ки чи хімії їх навіть неможливо зрозуміти. 

Тому перетворення наносфери в провід-
ну сферу наукових досліджень та інженерно-
технологічних розробок вимагатиме докорін-
ного перегляду програми викладання точних 
наук у старшій середній школі і переважній 
більшості вищих навчальних закладів. 

Перше, що необхідно буде зробити, – 
слід значно скоротити розділи «Механіка», 
«Молекулярна фізика» і «Електрика» у 
курсах фізики. Не можна витрачати трети-
ну часу в дев’ятому класі на нудні і прості 
питання прямолінійного руху – ці втрати 
пізніше неможливо надолужити інтенсифі-
кацією викладу якихось питань квантової 
фізики в завершальному класі школи. 

Очевидно, усе більш деструктивною є 
політика скорочення курсів загальної фі-
зики в профільних університетах і акаде-
міях – аграрних, педагогічних, транспорт-
них та всіх інших. Можливо, це сталося 
тому, що попередні програми були надто 
класичними і в багатьох аспектах повторю-
вали на трохи вищому рівні шкільний курс 
фізики. Фізика та інші точні науки мають 
повернутися у вказані вищі навчальні за-
клади на цілком новій основі як нанонау-
ки – лише в цьому разі стає виправданим 
виділення на них не десятків, а кількох со-
тень навчальних годин. 

Коли можуть розпочатися в Україні по-
дібні зміни і чи маємо ми фахівців, спро-

можних успішно працювати у сфері нано-
наук і нанотехнологій? Без жодних сумні-
вів, це цілком можливо, якщо за прикла-
дом не лише США, але й Росії постійно 
розширювати фінансування цієї наукової 
сфери. Звернімо увагу, Росія проголоси-
ла й доволі успішно виконує план масової 
підготовки фахівців з нанотехнологій. Ба-
зою для цього стали не лише провідні ВНЗ 
Москви і Петербурга, а й багато інших ре-
гіональних університетів і політехнічних 
інститутів [1].  

У даний момент Україна у сфері нано-
наук набагато відстає не лише від більшос-
ті розвинених країн, а й від Росії. Це дуже 
прикро, якщо пригадати, що майже всі де-
сятиріччя другої половини ХХ ст. Київ і 
Харків були визнаними світовими лідера-
ми у розвитку теорії твердого тіла, криста-
ло- і матеріалознавства. Усе це – ті основи, 
на яких пізніше стала рости нанонаука (на-
приклад, найперші кроки до появи світло-
діодів були зроблені у Київському інститу-
ті напівпровідників). 

На наш погляд, Україна ще не цілком 
втратила можливість відновити своє світо-
ве лідерство, розвиваючи фізику, хімію, ма-
теріалознавство на нанорівні. Просто для 
цього слід пріоритетно фінансувати не спо-
рудження церков, а науково-дослідних ін-
ститутів і передових підприємств. 

Для прискорення розвитку нанореволю-
ції в Україні доцільно максимально інтен-
сифікувати співробітництво наших нау-
ковців і різноманітних дослідницьких уста-
нов з європейськими, які безперервно за-
свідчують зацікавлення в цьому. Взаємо-
дія у межах Болонського процесу повинна 
бути розширена за рахунок спільних нау-
кових досліджень. 
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етодичні аспекти досліджен-
ня знань

Актуальність завдання ав-
томатичної перевірки знань 
студентів та їх контрольова-
ного самоновчання обґрунто-

вується такими обставинами:
1. Розроблення програмного та на-

вчально-методичного забезпечення підви-
щує якість освіти, що є метою навчальних 
закладів.

2. Основним елементом діяльності сту-
дента є самостійна робота, що сприяє під-
вищенню активності студента, розвитку 
творчих здібностей, забезпечує збільшен-
ня активності.

3. Можливість застосування технологій 
самонавчання на різних освітніх рівнях: 
бакалавр, спеціаліст, магістр.

4. Організація індивідуальної роботи 
студента розглядається як сукупність дій 
суб’єктів навчального процесу, спрямова-
них на врахування особливостей підго-
товки спеціаліста в певній сфері, визна-
чення моделі взаємодії та технологій, які 
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У роботі подано концепцію, прин-
ципи розроблення електронного під-
ручника. Визначено елементи елек-

тронного підручника та факто-
ри комплексності оцінювання знань 

студента. Описано процедуру пе-
ревірки та оцінювання отрима-

них знань. Побудовано алгоритм 
автоматичної перевірки тесто-

вих завдань з формульним записом. 
Формалізовано подання вхідних-

вихідних даних для тестових 
завдань. 
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слід застосувати при виконанні навчаль-
ного плану.

5. Для високої ефективності індивіду-
альної роботи студента слід дотримуватись 
таких вимог: чітке керування навчальною 
діяльністю, що відображається в контро-
лі процесу самонавчання; високі вимоги до 
рівня навчання при використанні програм-
них засобів; надання можливості самокон-
тролю; збільшення продуктивності та обся-
гу роботи у процесі самонавчання; створен-
ня умов, наближених до реального робочо-
го місця, що пов’язане з майбутньою про-
фесією; урахування індивідуальності кож-
ного студента; використання в навчально-
му процесі науково-дослідних проектів, ро-
бота з проблемними галузями для підви-
щення рівня навичок.

6. Необхідно вести контроль за навчаль-
ним процесом та за рівнем його ефектив-
ності.

Завдання, запропоновані студентам для 
самонавчання, можуть бути різного типу. 
Кожний тип завдання припускає певну 
діяльність студента під час його виконання 
і формування відповіді. Виділимо наступні 
типи візуалізації завдань:

• меню (вибір однієї правильної відпові-
ді з декількох);

• обчислення (введення цілого, дійсного 
числа або декількох чисел);

• слово (введення одного або декількох 
слів);

• фраза (введення речення);
• формула (введення формули);
• відповідність (вибір вірної відповіді з 

меню для кожного із заданих речень, ри-
сунків або фото);

• послідовність (введення послідовності 
дій або вибір її з меню).

Іншим методичним аспектом контро-
лю є формування набору контрольних зав-
дань. Залежно від вигляду і мети контролю 
можна виділити наступні підходи до ком-
плектуваня груп завдань [7]:

• послідовність питань і завдань різної 
складності і значущості, що оформлена у 
вигляді розгалуженого або багаторівневого 
алгоритму і може бути використана для по-

точного дослідження і самоконтролю рівня 
знань;

• спеціальний набір завдань різної склад-
ності, сформований для перевірки певного 
або комплексного рівня підготовки (знань, 
умінь, навичок), який надається в зада-
ній послідовності: довільно, у порядку са-
мостійного вибору студента або в порядку 
зростання їх рівня складності; 

• група завдань, що формуються за допо-
могою випадкової вибірки з банку завдань 
з урахуванням динаміки і наповнення дис-
танційного курсу дисципліни та складнос-
ті завдань.

Перелічені підходи можуть бути допов-
нені, а також скомбіновані один з одним.

Аналіз ринку технологій електронного 
самонавчання

Формою отримання знань, що набуває 
зараз широкого розповсюдження в Украї-
ні та світі, є самонавчання – спрямована ін-
дівідуумом діяльність на самостійне отри-
мання знань і (або) досвіду. На Заході ця 
форма з'явилася вже досить давно і має ве-
лику популярність серед студентів та ви-
кладачів через її економічні показники і на-
вчальну ефективність. 

Є такі технології, що використовуються 
для самонавчання.

Moodle – безкоштовна, відкрита систе-
ма дистанційного навчання. Система реа-
лізує філософію «педагогіки соціального 
конструктивізму» та орієнтована насампе-
ред на організацію взаємодії між виклада-
чем та учнями, хоча підходить і для орга-
нізації традиційних дистанційних курсів, а 
також підтримки очного навчання. Moodle 
перекладена на десятки мов, є переклад й 
українською. Національний університет 
«Львівська політехніка» широко викорис-
товує цю систему для розміщення навчаль-
них матеріалів. Також потрібно зазначити, 
що цей проект є відкритим [8].

ATutor є системою керування на-
вчальним матеріалом (Learning Content 
Management System, LCMS). Програма є 
простою у встановленні, налаштуванні та 
підтримці для системних адміністраторів; 
викладачі (інструктори) можуть досить 
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легко створювати та переносити навчальні 
матеріали і запускати свої онлайн-курси. А 
оскільки система є модульною, то вона від-
крита для модернізації і розширення функ-
ціональних можливостей. Використовуєть-
ся в Іспанії, Болгарії, Сербії [4].

Claroline є спільною електронною 
навчальною платформою (Learning 
Management System), випущеною за ліцен-
зією Open Source. Платформа використо-
вується більш ніж у 80 країнах та перекла-
дена більш ніж 30 мовами [5].

eCollege – програмне забезпечення як 
послуга (SaaS), постачальник електронно-
го навчання програмного забезпечення і 
послуг для середніх та вищих навчальних 
закладів [6].

Проте недоліком перелічених вище тех-
нологій є те, що вони працюють зі «стан-
дартними тестами», тобто не допускається 
автоматична генерація вхідних даних для 
задач. Це призводить до того, що за обмеже-
ного набору завдань та багатократного са-
монавчання студент може не розв’язувати 
задачі, а вгадувати правильну відповідь, 
що не сприяє підвищенню його вправнос-
ті. Отже, на сьогодні немає програмних за-
собів, які б могли ефективно вирішувати 
проблему самонавчання, а саме дозволяти 
студентові на обмеженому наборі тестових 
завдань роз’язувати нові задачі, вхідні дані 
для яких не повторюються.

Тому актуальним стає створення алго-
ритмічних та інструментальних засобів 
управління навчанням і контролю знань, 
адекватних сучасним тенденціям розвитку 
інформаційних технологій і дидактичним 
принципам організації та проведення на-
вчальної роботи.
елементи навчального матеріалу, подані в 

електронному підручнику
Концепція електронного підручника ба-

зується на врахуванні таких факторів:
• комплексності навчального процесу, 

яка полягає в інтегрованості різних форм 
занять;

• наявності засобів для самонавчання; 
наданні рекомендацій щодо послідовності 
проходження навчального матеріалу;

• відповідності обсягу завдань кількості 
виділених кредитів;

• важливості самоконтролю знань і ефек-
тивності підготовки до виконання лабора-
торних робіт.

Залежно від дисципліни, для якої проек-
тується підручник, необхідно передбачити 
усі або деякі з форм занять:

• лекційних,
• практичних,
• лабораторних,
• підсумкових.
Лекційна форма заняття передбачає 

пов не подання навчального матеріалу (на-
вчання) або короткі викладки (самостійна 
робота). 

Практичні заняття передбачають на-
явність теоретичного матеріалу для пояс-
нення принципів розв’язання задач, вияв-
лення закономірностей тощо, а також ви-
користання автоматизованих засобів гене-
рації завдань та перевірки правильності їх 
розв’язання студентом. 

Лабораторні заняття передбачають ви-
користання засобів імітаційного моделю-
вання, середовища розроблення тощо для 
виконанням студентом практичного зав-
дання та автоматизованої перевірки пра-
вильності отриманих результатів.

Підсумкові заняття використовують-
ся для оцінювання рівня знань студента з 
тео ретичної та практичної підготовки. Від-
повідно до цього використовуються тесто-
ві завдання з різними рівнями складності 
(у тому числі з мультивибором правильних 
варіантів), задачі (введення відповіді з кла-
віатури), графічні завдання (засоби малю-
вання діаграм, графіків тощо).

Для забезпечення відповідності обсягу 
завдань кількості виділених кредитів необ-
хідно визначати:

• час для проходження завдання кожно-
го типу з кожної теми;

• час на вивчення матеріалу;
• час на виконання лабораторних (прак-

тичних робіт).
Компоненти електронного підручника
Особливістю програмного засобу, що ви-

користовується для самонавчання, є:
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• наявність мультимедіа матеріалу, що 
включає звук, зображення, відео тощо;

• необхідність відображення грецьких 
та інших символів у стандартному вікні 
Windows як елемента контенту, а не зобра-
ження;

• випадкове формування тестового зав-
дання;

• випадкове формування вхідних даних 
задачі;

• формування відповіді у вигляді фор-
мул, таблиць;

• наявність завдань, що передбачають 
кілька варіантів відповіді тощо.

Процес самонавчання передбачає наяв-
ність двох складових:

1) Навчального матеріалу М – містить 
короткі або повні теоретичні викладки. Ор-
ганізований у вигляді дерева, у якому гли-
бина відповідає рівню вкладеності тем Mi 
та підтем Mij. Характеризується кількістю 
тем (підтем) Mij та часом, відведеним ви-
кладачем на самонавчання ti, кількістю за-
питань певних рівнів складності Qik та від-
веденими балами Rik. Необхідно передбачи-
ти засоби автоматичного визначення кіль-
кості кредитів.

2) Тестових завдань T – складаються з 
питань Qti, варіантів відповідей Vij, рівня 
складності Ski та типу завдання Tqi.

До кожної теми викладач задає кіль-
кість питань певної складності та відво-
дить час на виконання завдань. Якщо за 
відведений час студент не відповідає на 
всі питання, тест автоматично припи-
няється, і виставляється кількість балів, 
отримана за ті питання, на які студент 
встиг дати відповідь:

,

де n – кількість підтем, за якими тестуєть-
ся студент, Ts – час виконання тесту сту-
дентом.

Студенту виводиться випадковим чином 
сформований набір тестових запитань:

• якщо студент набирає 71–100 балів, то 
йому рекомендується приступити до ви-
вчення наступного розділу;

• якщо студент набирає 40–70 балів, то 
пропонується пройти 2-й варіант для уточ-
нення його рівня знань;

• якщо – 0–39 – то рекомендується по-
вторити увесь розділ.

Для проектування електронного підруч-
ника рекомендовано розробляти такі алго-
ритмічні блоки:

1) розбір арифметичного виразу та його 
автоматичний розрахунок – для реалізації 
питань-задач на основі згенерованих пара-
метрів;

2) формування алфавіту спеціальних 
символів, їх опрацювання, перемальовуван-
ня вікна для відображення символів та вве-
дення формульних виразів з клавіатури;

3) визначення типу відповіді та запитан-
ня і відображення їх у вигляді тексту, фор-
мули, малюнка, таблиці чи змішано;

4) перевірка правильності формування 
тестового завдання – аналіз на наявність 
помилок з боку викладача – вказання не-
правильної кількості варіантів відповідей, 
неіснуючого типу запитання тощо;

5) формування випадковим чином бан-
ку питань для студента з урахуванням за-
даної викладачем кількості питань за рів-
нями складності;

6) перевірка правильності відповіді сту-
дента;

7) визначення сумарної оцінки студента;
8) налаштування таймера тестування;
9) визначення суміжних тем, які необ-

хідно вивчити студентові для досягнення 
кращого результату.

Опишемо розбір арифметичного виразу 
та його автоматичний розрахунок.

Лексичний аналіз – процес аналітично-
го розбору вхідної послідовності символів 
з метою отримання на виході послідовнос-
ті лексем – найменших синтаксичних оди-
ниць, які мають значення [1–2]. 

Синтаксичний аналіз (парсинг) – процес 
зіставлення лінійної послідовності лексем 
(слів, токенів) мови з її формальною грама-
тикою. Результатом його є деяка структура 
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даних, наприклад, синтаксичне дерево роз-
бору. Як правило, парсинг застосовується 
спільно з лексичним аналізом. 

Синтаксичний аналізатор (парсер) – 
програма або частина програми, що вико-
нує синтаксичний аналіз. 

Розрізняють два типи алгоритмів син-
таксичного аналізу: 

• спадний синтаксичний аналіз – побу-
дова дерева розбору, починаючи з кореня і 
створюючи вузли дерева розбору в прямо-
му порядку обходу або, що те саме, спадний 
синтаксичний аналіз можна розглядати як 
пошук лівого породження вхідної стрічки;

• висхідний синтаксичний аналіз будує 
дерево розбору для вхідної стрічки, почи-
наючи з листів (знизу) і йдучи у напрямку 
до кореня (вгору).

Для опису вхідних даних для тестово-
го завдання, відповідь на яке визначається 
формулою, використано нотацію Бекуса-
Наура:

<змінна>::=’v’ цифра 
число ::= цифра {цифра}
ціле число ::= [знак] число
знак ::= + | 
кома ::= ,
розділювач ::= ;
цифра::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
дробове число ::= число [ 

кома ціле число ]
операція ::= знак | * | /
функція ::= sin | cos | exp | ln | sqrt |sqr 

| tan | atan
дужка вх ::= ( 
дужка вих ::= ) 
лексема ::= функція дужка вх 

дробове число дужка вих |
функція дужка вх  змінна  

дужка вих | 
[дужка вх ] дробове число 

операція дробове число [дужка 
вих ] | 

[дужка вх ] змінна операція 
змінна [дужка вих ] | 

[дужка вх ] змінна операція 
дробове число [дужка вих ] |

[дужка вх ] дробове число 
операція змінна [дужка вих ]

складена лексема ::= [ дужка вх ] 
лексема операція лексема 
[дужка вих ] | [дужка вх ] 
функція дужка вх  лексема  
дужка вих [дужка вих]
вираз ::= { складена лексема }
параметр ::= дробове число 

‘’ дробове число розділювач 
{дробове число ‘’ дробове число 
розділювач }

Для прикладу, вираз   , 

де параметри змінюються в межах
X=20..70, Y=0..20, Z=10..90, W=1..100,
описується як:
sin(v3-v4)*v1/v2
10-90;1-100;20-70;0-20.
Це означає, що змінній x відповідає па-

раметр v3, змінній y – v4, змінній z – v1, 
змінній w – v2. 

Автоматичне визначення значення ви-
разу здійснюється за таким алгоритмом:

1. Зчитування ВИРАЗу і ПАРАМЕТРа.
2. Формування динамічного масиву за 

кількістю елементів ПАРАМЕТРа.
3. Заповнення елементів утвореного ма-

сиву випадковими значеннями, межі гене-
рації яких указані для кожного елемента.

4. Методом рекурсивного спуску заміня-
ємо почергово ЗМІННу у ВИРАЗі на зна-
чення з утвореного масиву.

5. Побудова синтаксичного дерева розбору. 
Синтаксичне дерево – позначене орієнто-

ване дерево, у якому внутрішні верши-
ни зіставлені з операторами мови програ-
мування, а листя з відповідними операн-
дами. Воно є вихідною структурою даних, 
отриманою в результаті роботи парсера.

Для відображення грецьких символів у 
стандартному Windows-вікні використано 
регулярні вирази і перевантаження основ-
ного класу TLabel.

Регулярний вислів – це рядок, що опи-
сує або збігається з множиною рядків, від-
повідно до набору спеціальних синтаксич-
них правил. Регулярні вислови використо-
вуються в багатьох текстових редакторах 
та допоміжних інструментах для пошуку 
та зміни тексту на основі заданих шабло-
нів. Елементи виразів наведені в таб лиці 
квантифікаторів (табл. 1) 
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Таблиця 1 

Квантифікатори регулярних виразів

Позначення Число повторів

* Нуль або більше

+ Один або більше

? Нуль або один раз

{n} Точно n відповідностей

{n,} n або більше відповідностей

{n,m} Мінімум n та максимум m відповідностей

Висновки. Розроблений підручник де-
монструє новий підхід до навчально-
методичного забезпечення для вивчення ба-
зових дисциплін. 

Авторському колективу вдалося об’єд нати 
типові види занять в електрон ному підруч-
нику, який забезпечує вивчення теоретично-
го матеріалу з використанням сучасних ме-
тодів доступу до інформації, засвоєння прак-
тичних навиків за допомогою як традицій-
них підходів, так і комп’ютерних методик, а 
також виконання лабораторних завдань.

Електронна частина також дає змогу 
здійснити самостійне оцінювання знань в 
інтерактивному режимі.
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остановка проблеми. В умо-
вах упровадження принци-
пів диференціації та гума-
нітаризації в освітній про-
цес вищої школи загально-
прийнятим є положення, що 

здатність опановувати математичні ідеї 
та тео рії притаманна не кожному суб’єкту 
навчання. У дослідженнях, присвячених 
питанням методики навчання матема-
тики у середній та вищій школах, часто 
стикаємося з твердженнями про високу 
складність і трудність для певного кон-
тингенту учнівської молоді в розумінні 
математичних термінів, понять, їх влас-
тивостей тощо. Зокрема, існує думка, що 
учні та студенти гуманітарної спрямова-
ності у процесі навчання математичних 
дисциплін не спроможні осягнути мате-
ріал певного рівня складності, розв’язати 
нестандартні, творчі завдання з матема-
тики. Проте переважає точка зору, з якою 
ми погоджуємось, що використання спе-
ціальних засобів у процесі навчання ма-
тематики дозволяє успішно формувати 
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вміння застосовувати математичні зна-
ння до розв’язування нестандартних зав-
дань незалежно від спрямованості осо-
бистості учня та студента. Одним з та-
ких засобів є електронні освітні ресур-
си, які тісно пов’язані з математикою та її 
вивченням. Сучасні технології навчання 
математики дозволяють широкому зага-
лу використовувати ці ресурси як універ-
сальний інструмент, спектр дії якого – від 
спрощення розуміння математичних фак-
тів до ґрунтовних наукових пошуків у га-
лузі математики. 

З одного боку, такі ресурси дійсно мо-
жуть «полегшити» математичні розрахун-
ки для дослідників і вивільнити час для 
якісних наукових пошуків, а з іншого боку, 
їх вільне поширення призводить до актив-
ного, але часто невдумливого використан-
ня всіма суб’єктами навчання. Як показує 
аналіз досвіду роботи учителів і викладачів 
математичних дисциплін Сумщини, при-
родними є факти «автоматичного спожи-
вання» молоддю інформаційних засобів та 
результатів їх застосування, через що спо-
стерігаємо тенденції відмови міркувати, 
аналізувати, критично мислити у молоді 
вже з середньої школи. 

Такі негативні явища породжують проб-
лему виваженого використання електрон-
них ресурсів у процесі навчання, причому 
не лише галузі математики, та змушують 
науковців і педагогів переглядати та пере-
осмислювати методичні системи навчан-
ня, які до настання ери інформаційного су-
спільства були напрацьовані та усталені. 

Аналіз актуальних досліджень. Остан-
нім часом велика кількість наукових ста-
тей присвячується ефективності впрова-
дження електронних освітніх ресурсів у 
навчальний процес середніх, професійно-
технічних та вищих закладів, авторами яких 
є В. Биков, В. Глушков, Р. Гуревич, М. Жал-
дак, Ю. Машбиць, Н. Морзе, С. Семеріков, 
Ю. Триус, С. Раков та інші науковці. 

Серед досліджуваних ресурсів згадає-
мо бібліотеки математичної літератури, 
комп’ютерні програми, які дозволяють бу-
дувати графіки, здійснювати чисельні роз-

рахунки та символьні перетворення, систе-
ми комп’ютерної математики, що містять 
у своєму складі універсальні математичні 
інструменти, онлайн-розв’язувачі типових 
математичних задач, навіть з покроковим 
відтворенням проміжних результатів. 

Науковці [1; 2; 4] відзначають, що се-
ред дидактичних задач, розв’язанню яких 
сприя ють такі засоби, є:

• удосконалення організації навчання 
через інтенсифікацію навчального процесу 
і вивільнення часу з рутинних операцій на 
аналіз умови та дослідження розв’язків;

• усе більша індивідуалізація навчання 
через навчання власними темпами, влас-
ною освітньою траєкторією, індивідуаль-
ною системою допомоги тощо;

• доступ учнів та студентів до досяг-
нень математичної практики через ресур-
си Інтернет, соціальні мережі, системи 
відеозв’язку тощо;

• посилення мотивації вивчення матема-
тики через її популяризацію в різноманіт-
них іграх, залучення до роботи у віртуаль-
них динамічних математичних середови-
щах тощо;

• активізація пізнавальної діяльності 
учнів та студентів, залучення їх до дослід-
ницької діяльності через автоматизацію 
процесів обчислювальної та інформаційно-
пошукової діяльності і опрацювання ре-
зультатів.

Разом з цим ґрунтовний аналіз мето-
дичних систем, елементів сучасних мето-
дик і технологій навчання математики го-
ворить про дещо «точкове» використання 
інформаційних засобів у вивченні окре-
мих тем чи розділів математики, а також 
недостатню кількість досліджень, при-
свячених психолого-педагогічному впли-
ву ІТ математичного спрямування на тен-
денції у навчанні математики та наслід-
кам залучення спеціалізованих професій-
них середовищ у навчальний процес ви-
щої школи. 

Мета статті – висвітлити зафіксова-
ні нами наслідки впровадження ІТ у на-
вчальний процес педагогічного університе-
ту та обґрунтувати необхідність зміщення 
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акцентів у методиках навчання, зокрема, на 
формування у молоді критичного ставлен-
ня до кожного результату, одержаного засо-
бами ІТ у процесі навчання на прикладі на-
вчання математики.

Виклад основного матеріалу. Лаборато-
рією використання інформаційних техно-
логій в освіті, яка діє на базі СумДПУ іме-
ні А. С. Макаренка, наразі досліджуються 
наслідки використання комп’ютерних ма-
тематичних пакетів у навчальному проце-
сі загальноосвітніх та вищих педагогічних 
навчальних закладів [3; 6; 7]. Аналіз ре-
зультатів досліджень окресленої пробле-
ми дозволяє виділити як позитивні факто-
ри, так і негативні тенденції у галузі впли-
ву інформаційних технологій на особис-
тість не лише з позицій психології, але і 
педагогіки та методик навчання. Серед 
різних наслідків такого впливу виділимо, 
на нашу думку, найсуттєвіші. 

1. Повсюдне, не завжди доцільне і часто 
«бездумне», використання ІТ. 

Сучасні навчальні плани і робочі програ-
ми підготовки учнів та студентів у галузі ма-
тематики побудовані на базі освітніх стан-
дартів, у яких зафіксовано необхідність ви-
користання інформаційних технологій. У 
вишах це зумовило появу спецкурсів з ви-
вчення комп’ютерних математичних серед-
овищ, а викладачі-математики активно ста-
ли використовувати системи комп’ютерної 
математики (СКМ) не тільки для спрощен-
ня символьних перетворень і побудов, ві-
зуалізації геометричних об’єктів, а й для 
демонстрації потужності сучасних напра-
цювань у галузі комп’ютерної математики 
для розв’язування широкого кола приклад-
них задач. Досвід роботи у школі дозволяє 
стверджувати про активне залучення педа-
гогічних програмних засобів з математики 
і часткове використання більш потужних 
математичних пакетів у класній і позаклас-
ній роботі.

Аналіз психолого-педагогічної літерату-
ри, досвіду роботи колег та власного досві-
ду роботи дозволяє констатувати, що учні 
та студенти, наслідуючи наставників, та-
кож намагаються технологічно спрощува-

ти свій процес навчання, але досить фор-
мально підходять до пошуку і відбору елек-
тронних освітніх ресурсів (ЕОР): найчасті-
ше йдуть у напрямі «найменшого опору» і 
не аналізують, який з ЕОР є найефектив-
нішим для розв’язування конкретної мате-
матичної задачі. Разом з цим вони, як пра-
вило, також не оцінюють критично й одер-
жаний результат, не сприймають спеціалі-
зовані пакети як істотну допомогу у вирі-
шенні завдань індивідуальних робіт, напи-
санні курсових чи дипломних проектів, а 
якщо вже залучили деяку СКМ, то одержа-
ним за її допомогою результатам вірять без-
умовно (!).

Нами велися пошуки причин явища 
«бездумного, але активного» використан-
ня інформаційних технологій учнями і сту-
дентами. Ми дійшли висновку, що тенден-
ція споживання готового продукту замість 
створення власного (будь-то курсовий про-
ект чи навіть напрацювання «нейронних» 
зв’язків у власному мозку) узгоджується із 
принципом «економії сил», притаманним 
будь-якій системі: при «споживанні» ін-
формаційних ресурсів не варто витрача-
тися на всебічне дослідження невідомого 
поняття, не варто напрацьовувати вміння 
оперувати об’єктами та їх властивостями, 
не варто напрацьовувати «власні» між-
предметні зв’язки, оскільки вже існує або 
відповідь, яку потрібно лише знайти в ме-
режі, або спеціалізоване середовище, яке 
спроможне розв’язати такий клас задач. 
На думку більшості вчителів та виклада-
чів, це не сприяє підвищенню ефективнос-
ті навчання математики як у школі, так і в 
підготовці вчителя математики. 

Додатково наведемо факти [8] про 
старшокласників та абітурієнтів, зафіксо-
вані нами на підтвердження цього прин-
ципу. Так, за результатами опитування, 
проведеного нами у 2010–2013 роках, абі-
турієнти, що навчалися у класах немате-
матичних профілів, складали 73,3% за-
гального числа першокурсників матема-
тичних спеціальностей СумДПУ імені 
А. С. Макаренка. Підставою вибору стар-
шокласниками навчання в класах гума-
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нітарних профілів є бажання зменшити 
для себе рівень вивчення природничо-
математичних дисциплін. Відповідно, 
при вступі до ВНЗ і виборі спеціальнос-
ті вони орієнтуються на конкурс (кіль-
кість претендентів на місце), можливість 
бути зарахованим на бюджетній основі. 
Зазначимо, що частина абітурієнтів, ма-
ючи середній рівень навчальних досяг-
нень, також вступає у педагогічні ВНЗ на 
фізико-математичні факультети з тих же 
причин.

2. Активного споживання інформаційних 
продуктів не уникнути (!).

Тенденція саме споживання готових ре-
сурсів наразі вказує на необхідність сьо-
годні не стільки навчити учня чи студен-
та самому вести розрахунки, спрощувати, 
обчислювати, проводити побудови тощо, 
як показує досвід, він це може зробити 
сам, скільки показати різні можливі спо-
соби одержання розв’язків до поставле-
ної математичної задачі, у тому числі із за-
лученням різних інформаційних засобів, з 
обов’язковим критичним аналізом кожно-
го проміжного результату і доцільності ви-
бору середовища у кожному конкретному 
випадку. 

У зв’язку з цим робимо висновок, що до-
цільно приділити увагу шляхам формуван-
ня та розвитку критичного мислення учнів 
та студентів у процесі навчання матема-
тичних дисциплін, оскільки саме під час 
опрацювання інформації, розв’язування за-
вдань, критичної оцінки ефективності об-
раного способу розв’язування тощо і ство-
рюються плідні умови для цього. Крім того, 
саме формування компонентів критичного 
мислення є важливим напрямом набуття 
математичної компетентності учнями, яка 
є важливим показником якості математич-
ної освіти. 

Тому ми акцентуємо увагу у процесі на-
вчання математики на необхідності форму-
вання навичок самоконтролю та критично-
го оцінювання одержаних результатів по-
ряд із залученням ІТ і наполягаємо на ви-
сновку, що вищеописаного явища «спожи-
вання» інформаційних ресурсів не уникну-

ти, а тому актуальними наразі є пошуки но-
вих прийомів або технік навчання, які б з 
урахуванням тенденції споживання забез-
печували достатню якість математичної 
освіти. 

3. Поява типових підходів та типових 
помилок у використанні комп’ютерних ін-
струментів.

Необхідність формування навичок са-
моконтролю та критичного оцінюван-
ня результатів зумовив аналіз типових 
помилок студентів під час використан-
ня комп’ютерних інструментів. Протя-
гом 2010–2013 років при навчанні студен-
тів фізико-математичного та природничо-
го напряму користуватися комп’ютерними 
інструментами під час розв’язування задач 
природничого та суто математичного зміс-
ту ми спостерігали наступне.

Часто студенти, майбутні вчителі, вва-
жають, що використання інформаційних 
технологій у навчанні зводиться лише до 
використання якогось одного програмно-
го засобу (як правило, стандартний офіс-
ний пакет програм). Як показує студент-
ська виробнича практика, традиційно в на-
вчальний процес залучаються офісні про-
грами – текстовий і табличний процесори 
та програма для презентацій. Аргументація 
проста: комп’ютер і пакет офісних програм 
дуже поширені, і не буває проблем з реалі-
зацією напрацьованих дидактичних мате-
ріалів на уроці. Спеціалізоване ж програм-
не забезпечення професійного спрямуван-
ня або вимогливе до ресурсів, або потребує 
додаткового часу на встановлення і вивчен-
ня, або має незрозумілий інтерфейс тощо. 
Такі аргументи призводять до того, що мо-
лодь вчасно не дізнається про інші можли-
вості залучення сучасних технічних рішень 
та інформаційних засобів до розв’язання 
життєвих задач, крім мережі Інтернет, со-
ціальних мереж та програм, що вивчають-
ся у курсі інформатики. Це «збіднює» сві-
тосприйняття молоді.

Аналіз використання у навчальному 
процесі підготовки вчителів математики 
спе ціа лізованих програмних середовищ 
узагальнено нами у таблиці 1. 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 42013 75

Таблиця 1
Використання в навчальному процесі систем комп’ютерної математики

Назва курсу Назва СКМ
Використання 

СКМ 
викладачем

Використання 
СКМ студентом Примітка 

Лінійна алгебра  
та аналітична геометрія

Maple 
MS Excel 
Gran
DG
GeoGebra
Жива математика

-
-
-
-
-
-

-
+
-
-
-
-

1, 2-й роки навчання,
162 ауд. год

Математичний аналіз

Maple 
MatCad
MathLab
Mathematica
Maxima
MS Excel

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

+

1, 2-й роки навчання,
286 ауд. год

Проективна геометрія та 
методи зображень

Жива математика
GeoGebra

+
+

-
+ 2-й рік навчання, 70 ауд. год

Математичне 
програмування

MS Excel
GeoNext

+
+

+
-

2-й рік навчання,
72 ауд. год

Методи обчислень Maple 
MS Excel

+
+

-
+

3-й рік навчання,  
60 ауд. год

Методика навчання 
математики

Gran 
(Gran1, Gran2d, Gran3d) + + 3, 4-й рік навчання, 

72 ауд. год

Теорія ймовірностей  
і матстатистика

Maple 
MS Excel

-
+

+
+

4-й рік навчання,
94 ауд. год

Застосування комп’ютера 
в навчанні математики

Gran
DG
GeoGebra
Жива математика

+
+
+
+

+
+
+
+

4-й рік навчання,  
50 ауд. год

Комп’ютерний практикум Maple + + 4-й рік навчання,  
54 ауд. год

Спецлабпрактикум  
з математики

Maple
MatCad
MathLab
Mathematica
Maxima
MS Excel

+
+
+
+
+
+

+
-
-
-
-
+

5-й рік навчання,  
36 ауд. год

Дані таблиці підтверджують, що більш 
активно спеціалізовані середовища студенти 
використовують на старших курсах, оскіль-
ки до того часу мало стикаються на заняттях 
зі спеціалізованими професійними середо-
вищами. Найбільш «рідним» для студентів 
є табличний процесор (вважаємо тому, що 
він вивчався ще зі школи). Студентами час-
тіше використовуються системи, які мають 
російськомовний інтерфейс (зокрема, про-
грами динамічної математики). Викладачі 
старшого віку частіше користуються офіс-
ним пакетом програм (MS PowerPoint, MS 
Excel), аніж спеціалізованими математич-
ними середовищами, що пояснюється нами 
небажанням вивчати щось не зовсім знайо-

ме в галузі ІТ. До того ж, старше покоління, 
яке виросло на «крейдяних дошках», часто 
вважає використання інформаційних засо-
бів на заняттях забаганкою, яка лише від-
повідає часу, але не є необхідністю у системі 
сучасної освіти. Також чомусь ними вважа-
ється, що вивчення класичних курсів мате-
матичного аналізу, алгебри тощо має відбу-
ватися саме з паперовою книгою, зошитом 
і олівцем, і аж ніяк не за допомогою спеціа-
лізованих комп’ютерних інструментів. За-
значимо, що молоде покоління викладачів 
з більшим ентузіазмом упроваджує ІТ і ви-
користовує віртуальні середовища, але об-
меженість навчального часу не дозволяє не 
тільки їм самим освоїти більшу кількість 
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програм, а й продемонструвати застосуван-
ня комп’ютерних математичних інструмен-
тів з їх порівняльним аналізом.

Наші спостереження виявили, що типо-
вою помилкою студентів є невміння вибра-
ти з розмаїття програмних засобів профе-
сійного спрямування продукт, який най-
краще підходить до розв’язуваного класу 
задач, – тільки одиниці з них уміють оціни-
ти можливості використання того чи іншо-
го програмного засобу професійного при-
значення, а також час, потрібний на реалі-
зацію розв’язання в обраному середовищі. 

Вивчення спеціалізованих математичних 
середовищ, зокрема систем комп’ютерної 
математики, студентами дозволяє говори-
ти про такі типові помилки або проблеми:

неправильне або некоректне написання 
синтаксису команди (дуже часто студенти, 
знаючи результат команди, не прописують 
правильно саму команду; не витримують 
порядок параметрів, не вказують додатко-
ві ключі, що призводить або до відсутності 
результату, або до його некоректного виве-
дення, або взагалі до одержання помилко-
вих даних);

• неправильне розуміння чи інтерпретація 
результату (наприклад, при інтегруванні);

• невміння перевірити результат додат-
ковими або оберненими до застосованих 
методами (розв’язок рівняння і побудова 
графіка, знаходження найбільшого значен-
ня аналітично і графічно тощо);

• невміння вдосконалити подання одер-
жаного результату (зокрема, змінити мас-
штаб побудови, «згладити» криву, побудува-
ти кілька зображень на одному рисунку, змі-
нити межі виводу графіка на екран тощо);

• невміння визначити результат дії окре-
мої команди через систему допомоги і при-
клади або зрозуміти вже написаний блок 
команд (незнання математики, англійської 
мови, частково програмування);

• тощо.
Це змушує вести пошук таких методичних 

прийомів, які б забезпечували майданчик для 
оцінювання молоддю правильності результа-
ту і адекватності вибору комп’ютерного про-
дукту. Розв’язання проблеми ми бачимо в ак-

тивному залученні технологій проблемного 
навчання, а також використанні індивідуаль-
них дослідницьких завдань, завдань із недо-
статньою або надлишковою кількістю даних, 
завдань на виявлення суперечності, на рецен-
зування, творчих завдань пошукового харак-
теру тощо.  

Так, з метою акцентування уваги на кри-
тичному оцінюванні результатів, одержа-
них через ЕОР, студентам четвертого курсу 
було запропоновано перевірити засобами 
інформаційних технологій результати влас-
них індивідуальних робіт з різних матема-
тичних курсів, які писалися і захищалися 
ними протягом усього навчання. Зазначи-
мо, що серед математичних комп’ютерних 
середовищ, з якими були знайомі студен-
ти – майбутні вчителі математики, – СКМ 
MAPLE, ППЗ Gran1, пакети динаміч-
ної геометрії «Жива математика», «Мате-
матичний конструктор», Gran2d, Gran3d, 
GeoGebra, різні графопобудовники, та-
бличний процесор.

Реалізація поставленої задачі виявила, 
що дуже часто студенти ведуть пошуки в 
Інтернеті готових розв’язань (близько 80% 
учасників експерименту), активно викорис-
товують онлайн-спілкування на форумах 
(близько 40%), навіть платять кошти (!) за 
комп’ютерну реалізацію завдання замість 
самостійного вивчення можливостей вико-
ристання середовища чи написання коду 
(близько 10%). Також ми зафіксували тен-
денцію використовувати обмежене коло ко-
манд пакета без аналізу наявних додаткових 
підпакетів (близько 15%) або навіть створю-
вати власні процедури з уже відомих про-
стих команд замість використання готової, 
але невідомої команди (близько 5%). Остан-
ні учасники експерименту, до речі, виявляли 
схильність до програмування. 

Також нами були зафіксовані локальні 
студентські «обурення» з приводу відсут-
ності результату або неправильного резуль-
тату, який з’являвся на екрані монітора, – не 
завжди студенти критично оцінювали свій 
запис (синтаксис) команди (близько 70%), 
уведені параметри (близько 30%), а також 
форму подання результату, що особливо від-
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чувалося при перетвореннях, зокрема триго-
нометричних виразів (близько 30%). І лише 
підказки студентам на необхідність само-
аналізу кожного етапу розв’язування зада-
чі за допомогою СКМ сприяло одержанню 
правильного результату, а розв’язування на-
ступних задач – до формування навичок їх 
критичного оцінювання. 

Результати розв’язування задач на за-
лучення спеціалізованих програмних за-
собів виявили активність у використанні 
комп’ютерних інструментів за аналогією до 
розв’язуваних задач уже аналізованого типу, 
як-то інтегрування, побудова графіка тощо 
(близько 90%), і деяку пасивність у само-
стійних пошуках усередині математичного 
середовища, що пояснюється нами не лише 
невисоким рівнем знань англійської мови, а 
й природною лінню витрачати сили на осво-
єння нового знання (близько 80%).

Варто також зазначити, що з роками сту-
денти (а такі спостереження ведуться нами з 
2010 року) усе ж таки більш активно і з біль-
шою виваженістю залучають професійні ін-
формаційні засоби для розв’язування задач, 
аніж шукають відповідь письмово (80% про-
ти 20%). Але на думку студентів, знайому 
для них задачу простіше розв’язати, маючи 
перед очима еталонну і вже розв’язану (кра-
ще, якщо версія розв’язання наявна в елек-
тронному вигляді). Незнайома математична 
задача для них не стає «рушієм» у власних 
наукових пошуках комп’ютерних інстру-
ментів її розв’язання – частіше вони відмов-
ляються її розв’язувати, оскільки розумі-
ють, що для цього потрібно не тільки вивчи-
ти теоретичне підґрунтя проблеми, а й ви-
тратити час на пошук і освоєння потрібного 
комп’ютерного інструменту. Також опиту-
вання підтвердило тезу про те, що проміж-
ні результати, хоч їх одержання і напрацьо-
вано у віртуальних середовищах, у більшос-
ті випадків студентами будуть вираховува-
тися вручну без застосування віртуальних 
середовищ. 

Потужні математичні пакети типу Maple у 
пересічного студента викликають «страх» – 
англомовний інтерфейс, велика кількість 
незрозумілих команд, невміння розібрати-

ся у системі допомоги стають непереборною 
перешкодою у використанні комп’ютерних 
інструментів. Але ті студенти, які володіють 
математичним апаратом і основними мате-
матичними методами та які вже спробували 
і оцінили зручність і швидкість використан-
ня «вшитих» інструментів СКМ Maple, при 
розв’язуванні задач, які допускають їх мате-
матичне моделювання, спираються саме на 
це віртуальне середовище, оскільки осягну-
ли потужність математичного апарату, пе-
редбаченого розробниками, особливо, якщо 
потрібно розв’язати не одну, а кілька одно-
типних задач. 

За опитуваннями студентів, майбут-
ніх учителів математики, у власній профе-
сійній діяльності вони обов’язково будуть 
використовувати віртуальні середовища 
для моделювання умов задач, досліджен-
ня розв’язків чи демонстрації властивос-
тей гео метричних об’єктів. Серед програм-
них засобів такого використання називають, 
як правило, програми динамічної математи-
ки зі зрозумілим інтерфейсом (в основному 
програми українського виробництва, реко-
мендовані МОН, – Gran1, Gran2d, Gran3d, 
DG, у меншості випадків україномовну вер-
сію GeoGebra та російськомовні програми 
Живая математика, Живая геометрия, Ма-
тематический конструктор). Окремі студен-
ти говорили про використання більш по-
тужних СКМ на гурткових заняттях з мате-
матики або на уроках інформатики при ви-
вченні алгоритмів (зокрема, СКМ Maple).

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Наразі викладачі фіксують у мо-
лоді тенденцію відмови власноруч здійсню-
вати математичні обчислення для напрацю-
вання навичок «бачити» типову задачу та 
класичний шлях її розв’язування. Більш за-
требуваним і використовуваним стає елек-
тронний ресурс з готовими результатами. 

Разом з цим, як свідчить власний до-
свід навчання предметів інформатично-
го та природничо-математичного циклів, 
уміння у молоді «контролювати» себе у 
власних пошуках, навички самоконтролю 
або побудови «тестових» задач чи контр-
прикладів не встигають напрацюватися у 
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сучасних навчальних закладах не тільки 
при розв’язуванні задач на папері, а й із за-
лученням ІТ. 

Використання електронних ресурсів з 
математики може сприйматися позитив-
но за умови сформованості умінь цей ре-
зультат критично оцінити, зрозуміти та ін-
терпретувати. Напрацювання таких умінь 
може забезпечуватися зміщенням акцен-
тів у методиках навчання в бік формування 
критичного мислення молоді. 

На нашу думку, молодь вже не відмо-
виться від «споживання» комп’ютерних 
математичних систем, і головне завдання 

методистів полягає не в наголошенні ви-
важеного використання ІТ математичного 
спрямування, що теж важливо, а у пошуку 
таких технологій навчання, які б не відки-
дали активне використання вже існуючих 
комп’ютерних пакетів і могли сформувати 
науковий та обґрунтований з позицій кла-
сичної науки, економний та раціональний з 
позицій споживання ресурсів, діяльнісний 
та системний з позицій методики навчан-
ня, креативний та критичний з позицій 
творчого мислення підхід до розв’язування 
будь-якого класу математичних задач саме 
засобами інформаційних технологій.
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сучасному світі людина будь-
якої професії та сфери діяль-
ності потребує достатньо ви-
сокого рівня економічної 
освіченості, культури та сві-
домості, що особливо стосу-

ється тих, хто обрав для своєї професій-
ної самореалізації сферу підприємницької 
діяльності. Соціально-економічна сфера 
життєдіяльності загальносуспільної сис-
теми в глобальному інформаційному сві-
ті домінує над іншими, що вимагає для до-
стеменної орієнтації людини в цивілізацій-
ному та соціокультурному просторі фор-
мування певного рівня економічних знань, 
цінностей, орієнтирів та вмінь. «Життє-
діяльність людини протікає в соціально-
му просторі, де вона, як суб’єкт, характе-
ризується, зокрема, і формами включен-
ням в економічну діяльність. Розгортан-
ня суб’єктності в процесі економічної со-
ціалізації зумовлює формування у люди-
ни соціально-економічних настановлень, 
орієнтацій на певні економічні цінності, 
професійних знань та навичок, інших пси-
хологічних якостей, набутих особистістю 
при підготовці до економічної діяльнос-
ті. Від успішності економічної соціалізації 
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залежить активність людини в економіч-
ній сфері, її самореалізація протягом усьо-
го життя. Актуальність дослідження проб-
лем формування соціально-економічних 
настановлень визначається необхідністю 
розкриття ролі суб’єкта в процесі економіч-
ної соціалізації особистості, що дасть мож-
ливість активізувати розгортання потенцій 
суб’єкта, від чого залежить успішність са-
мореалізації людини в економічній сфері» 
[1, с. 31]. Особливо активною та ефектив-
ною економічна соціалізація має бути для 
тих суспільних суб’єктів, які цілеспрямова-
но орієнтуються на самореалізацію в рам-
ках певних форм підприємницької актив-
ності. Одним з ключових, фундаменталь-
них структурних елементів соціалізації, у 
тому числі економічної, у сучасному світі є 
система освіти і виховання, від якісних та 
кількісних показників якої багато в чому 
залежить міжнародна конкурентоспро-
можність національної економіки, а також 
її внутрішня стабільність, прогресивність, 
здатність до інноваційного саморозвитку.

Особливо актуальною проблемати-
ка економічної освіченості та соціалізо-
ваності постає для молоді трансформа-
ційних суспільств, у яких не сформова-
ний ціннісно-орієнтаційний, світоглядно-
феноменологічний, національно-культур-
ний фундамент для становлення підпри-
ємливої особистості в її сучасному цивілі-
зованому розумінні. У зв’язку з цим, саме 
перед системою економічної освіти і ви-
ховання постає комплексне завдання під-
готовки молоді до життя та самореаліза-
ції у фінансово-економічному середовищі 
сучасної світобудови. «Глибокі соціально-
економічні зміни в світі, перехід до рин-
кової економіки ставлять перед сучасним 
суспільством важливу педагогічну пробле-
му – сформувати економічну культуру мо-
лодої людини, яка сприятиме здійсненню 
ефективної економічної діяльності та до-
зволить оцінювати цю діяльність з позиції 
не тільки економічної доцільності, а й мо-
ральної цінності» [6, с. 86]. У такій ситуа-
ції економічна освіта і виховання поста-
ють не лише як професійна необхідність, 

але й як засіб становлення світоглядно-
ціннісних, морально-етичних засад сучас-
ного українського підприємця. «Перехід 
до ринкової економіки, який вимагає гли-
боких соціально-економічних змін у дер-
жаві, висуває перед суспільством важли-
ву педагогічну проблему формування еко-
номічної культури молоді, її підготовки 
до входження в життя за нових умов, зна-
чної перебудови змісту шкільної та вищої 
освіти» [3, с. 141]. Таким чином, перед ук-
раїн ською освітньою спільнотою та широ-
кою громадськістю сьогодні стоїть важли-
ве завдання щодо створення відповідних 
умов для освітньо-виховної та світоглядно-
моральної соціалізації національної молоді 
до складних економічних умов функціону-
вання сучасного глобального інформацій-
ного світу.

В цьому аспекті постає важлива проб-
лема, яка потребує концептуально-
теоретичного аналізу, а саме: чи є нагаль-
ною сьогодні потреба в загальній профе-
сійній та економічній освіті людини як 
суб’єкта ринкових відносин? Відповідь на 
це питання, на нашу думку, може бути лише 
однозначною, адже волею істо ричної долі 
ми опинилися в соціально-економічній си-
туації, коли ринкова економіка диктує свої 
правила поведінки, а су спільна свідомість 
знаходиться під значним впливом ідео-
логем, вироблених тоталітарною маши-
ною командно-адміністративної системи. 
«Ломка економічного і життєвого укладу 
співвітчизників йде дуже болісно. Сформо-
вана система цінностей радянського спо-
собу життя, правил і норм поведінки, тра-
дицій і звичаїв господарювання ще зали-
шається діючою і вступає в протиріччя з 
новими реальними умовами» [7, с. 42]. 
Така ситуація нагально вимагає вироб-
лення на загальнонаціональному рівні 
ефективних механізмів формування но  вих 
світоглядно-аксіологічних, професійно-
ін телектуальних та творчо-інноваційних 
основ соціально-економічного, підприєм-
ницького менталітету українського насе-
лення, особливо молоді. «Ринкові відноси-
ни, навіть у зрілих, цивілізованих формах, 
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породжують численні суспільні та особис-
тісні проблеми, до адекватного сприйнят-
тя та вирішення яких необхідно направ-
лено готувати, особливо молодь. Саме за-
безпечення належного рівня життєздат-
ності особистості, уміння орієнтуватись у 
швидкозмінних умовах дійсності і при цьо-
му зберігати високу толерантність до неви-
значеності стає актуальним в рамках дослі-
дження економічного аспекту соціалізації 
особистості» [11, с. 227]. Ці та інші викли-
ки, що постають перед сучасною людиною, 
особливо молодою, визначають за необ-
хідне отримання принаймні загальної еко-
номічної освіти, а для майбутніх підпри-
ємців – і професійної. Крім того, на нашу 
думку, у світі, що швидко змінюється, особ-
ливо в його фінансово-економічному вимі-
рі, існує постійна необхідність збільшувати 
свою економічну компетентність, навчаю-
чись упродовж життя.

Сучасна економічна освіта, як загаль-
на, так і професійна, є необхідною умо-
вою формування особистісних та профе-
сійних компетенцій людини, необхідних 
для всебічної самореалізації в умовах гло-
балізаційних інформаційно-інноваційних 
тенденцій. При цьому така освіта має но-
сити не тільки вузькоспеціалізований, 
але й загально-світоглядний, особистісно-
формувальний характер. «В умовах глоба-
лізації інформаційно-інноваційних тенден-
цій та створення системи безперервної осві-
ти першочергового значення набуває про-
блема формування особистості сучасного 
фахівця, виховання в нього якостей діло-
вої людини, що характеризують можливос-
ті особистісного потенціалу в суспільно-
громадській, державно-політичній, вироб-
ничій сферах. Отже, виникає потреба у пере-
осмисленні та теоретико-методологічному 
обґрунтуванні процесу підготовки май-
бутніх фахівців, зокрема, економічного 
профілю» [2, с. 176]. Дійсно, економіко-
педагогічна спільнота як один з ключо-
вих елементів української системи осві-
ти має сьогодні докладати надзвичайних 
зусиль заради забезпечення методологіч-
ної, навчально-виховної, компетентнісно-

формувальної, світоглядно-ціннісної єд-
ності у викладанні дисциплін економічного 
профілю як для майбутніх фахівців підпри-
ємців, так і для спеціалістів в інших сферах 
професійної діяльності. Учені наголошу-
ють, що «в нових соціально-економічних 
та соціокультурних умовах існування не-
залежної України освіта в економічній га-
лузі має бути спрямована не тільки на фор-
мування певної кількості компетенцій, але 
й на виховання в майбутніх фахівців праг-
нення до діяльності в економічній галузі, 
формування самостійного дбайливого гос-
подаря, який відчуває потребу в особистій 
економічній культурі, в інноваційному за-
стосуванні знань на практиці, у прагнен-
ні до ділового успіху» [6, с. 49–50]. Таким 
чином, загальна та професійна економічна 
освіта сьогодні для будь-якого суспільства, 
особливо трансформаційного, є ключовим 
фактором забезпечення його поступально-
го розвитку в рамках загальносвітових гло-
бальних тенденцій. Це, у свою чергу, актуа-
лізує проблему диверсифікації та урізно-
манітнення форм, методів та організацій-
них режимів надання громадянам України 
високоякісних освітніх послуг у сфері еко-
номічних наук та навчальних дисциплін.

У країнах з розвинутою формою рин-
кової економіки економічна освіта, про-
світництво, виховання є необхідною умо-
вою та обов’язковим складовим елементом 
функціонування національної соціально-
економічної системи. Високий рівень еко-
номічної освіченості, культури та свідомості 
в таких країнах забезпечується як наявніс-
тю економічної реальності сучасного типу, 
так і розвинутою економічною освітою, 
тоді як у трансформаційних суспільствах, 
зокрема в Україні, ці два елементи знахо-
дяться в зародковому стані. «Перехід нашої 
країни до ринкової економіки висуває ак-
туальну проблему сучасності − формування 
готовності молоді та студентів до адаптації 
в умовах соціально-економічного життя, 
що змінюється. Ця проблема може бути ви-
рішена тільки за умови розвитку в молоді 
підприємницьких здібностей, які забезпе-
чуватимуть досягнення реальних успіхів у 
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будь-якій області вибраної ними професій-
ної діяльності. Особливості сучасного адап-
таційного процесу в Україні обумовлені не 
тільки глибокою трансформацією всього 
устрою суспільства, радикальною зміною 
форм власності, становленням і розвитком 
ринкових відносин, що визначають якісні 
зміни в соціально-економічній поведінці 
людей, але й у високому ступені нестабіль-
ності самого середовища, темпи зміни яко-
го далеко не завжди враховують адаптивні 
можливості населення» [12, с. 13]. Таким 
чином, розвиток економічної системи на-
шого національного суспільства прямо за-
лежить від того, чи в змозі буде україн ська 
освітня спільнота виробити адекватні меха-
нізми прищеплення молоді високого рівня 
економічної та підприємницької культури 
сучасного типу. Тоді як і реальні економіч-
ні процеси, безумовно, впливають на еко-
номічну соціалізацію молоді та на рівень її 
економічно-підприємницької освіченості та 
вихованості.

Тому професійна економічна осві-
та сьогодні має формуватися у тісному 
взаємозв’язку з підприємницькою кон-
кретною діяльністю, що забезпечувати-
ме більш повноцінну соціалізацію підпри-
ємливої молоді в умовах надшвидких змін 
у соціально-економічному житті транс-
формаційного суспільства глобалізаційної 
доби. «Одним із важливих аспектів теорії 
формування і розвитку економічних знань, 
що, власне, і вказує на їх зміст, є професій-
на підготовка. Саме вона є однією з голо-
вних ланок побудови ефективної систе-
ми економічної освіти особистості. Еконо-
мічна освіта дозволяє виявити певний рі-
вень забезпечення особистості знаннями, 
необхідними для формування морально-
економічних рис студента, підготовки його 
до навчально-пізнавальної та господарсько-
побутової діяльності» [10, с. 56]. Надалі 
саме від креативно-інноваційних здатнос-
тей самої особистості безпосередньо зале-
жатиме успішність її професійної підпри-
ємницької активності. Водночас необхід-
но чітко усвідомлювати, що саме освіта, у 
тому числі загальна та професійна еконо-

мічна, покликана розвивати в людині пере-
творювальне і креативне ставлення до дій-
сності, до буденної та професійної саморе-
алізації, що є необхідною умовою й для ве-
дення успішної підприємницької діяльнос-
ті в умовах розвитку ринкової економіки.

Таким чином, в умовах становлення моло-
дої ринкової економіки, коли загальносвіто-
ві, глобальні тенденції диктуються на осно-
ві знаннєвих принципів, концептуально-
теоретичний аналіз національної системи 
освіти є надзвичайно актуальним. Отже, 
вважаємо за необхідне зупинитися на ана-
лізі сучасного стану та головних супереч-
ностей економічної освіти в Україні. Со-
ціальні зміни, що відбулися в нашій краї-
ні, зумовлюють значні перспективи у жит-
ті українського народу, переоцінку й онов-
лення всіх сфер його діяльності, у тому чис-
лі науки, освіти і культури. Одним із голо-
вних напрямів такого оновлення є пошук 
нових засобів формування кваліфікованих 
фахівців для всіх галузей, і в першу чергу 
спеціалістів з економіки, які будуть здат-
ні в найближчому майбутньому організува-
ти та здійснити такі економіко-соціальні пе-
ретворення, що дозволять молодій незалеж-
ній Україні стати в один ряд з розвинутими 
європейськими державами. «На сучасному 
етапі вищі навчальні заклади, які готують 
економістів, повинні більш ретельно вирі-
шувати актуальні завдання подальшого по-
ліпшення їхньої професійної підготовки, зо-
середжувати свої зусилля на вдосконален-
ні змісту освіти, упровадженні в навчаль-
ний процес нових, більш ефективних мето-
дів, форм і засобів організації навчання, на 
формуванні в майбутніх спеціалістів актив-
ного творчого ставлення до економічної ді-
яльності. Нагальне зростання вимог до під-
готовки економістів-спеціалістів, які будуть 
відповідати перед народом за визнання дер-
жави в цивілізованому світі, продиктова-
не самим часом» [13, с. 175]. Звідси випли-
ває необхідність світоглядно-ціннісного, 
науково-методичного, інструментально-ін-
новаційного поліпшення стану економіч-
ної освіти в нашій країні, а також подолання 
ключових суперечностей в її структурі, які, 
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на нашу думку, виникають насамперед че-
рез невідповідність об’єктивної економічної 
реальності, що наявна в Україні, та провід-
них теоретичних розробок підприємницької 
діяльності в умовах ринкової економіки та 
глобального світорозвитку.

Провідні європейські та північноамери-
канські країни, розвиваючи сучасні форми 
ринково-економічних відносин, здійсню-
вали це в гармонійному зв’язку з новітніми 
досягненнями економічної науки й осві-
ти, що сприяло формуванню інноваційно-
креативного типу підприємницького мис-
лення. Відсутність такого типу мислен-
ня в трансформаційних посткомуністич-
них краї нах сьогодні має компенсувати-
ся навздоганяльними темпами розвитку 
економічної освіти. Однак сучасна ситуа-
ція засвідчує нездатність учасників рин-
ку менеджмент-освіти – університетів і 
бізнес-шкіл – забезпечити потребу бізнесу 
у відповідних фахівцях. Особливо це сто-
сується підготовки фахівців, які повинні 
вирішувати завдання на стику інформацій-
них технологій з менеджментом, економі-
кою, фінансами, кадрами, готових до робо-
ти в галузях нової економіки. Серед таких 
потрібних та водночас недостатньо пред-
ставлених на ринку праці спеціальностей – 
бізнес-аналітика, управління інформацій-
ними ресурсами підприємства, організація 
інформаційних систем тощо. Слід зазна-
чити, що загальними недоліками сучасної 
української економічної освіти, які потре-
бують негайного втручання, є такі:

• відсутність довготривалих традицій 
вивчення менеджменту; 

• відірваність від реальних потреб еко-
номічної діяльності; 

• недостатній рівень підготовки фахів-
ців щодо володіння методами економіко-
математичного аналізу; 

• неврахування вимог ринку праці при 
підготовці фахівців економічного напряму; 

• низька середня якість підготовки сту-
дентів; 

• невідповідність світовому рівню під-
готовки фахівців у переважній більшості 
ВНЗ [8, с. 131].

Як бачимо, у стані сучасної економіч-
ної освіти в нашій країні існує ще достат-
ньо багато дисфункціональних та супереч-
ливих явищ, фундаментальними причи-
нами чого, на нашу думку, є як недостатня 
ідейно-принципова та науково-методична 
сформованість самої української еко-
номічної освіти, так і невідповідність 
реально-об’єктивних форм економічно-
підприємницької дійсності України тим 
ринково-економічним реаліям, на які орієн-
тується західна економічна освіта і нау-
ка, а також підприємницька інноваційно-
професійна сфера.

Ще однією важливою суперечністю су-
часної української економічної освіти є її 
намагання використовувати інноваційно-
гуманістичні методи для формування силь-
ної особистості підприємця, тоді як реаль-
ні умови «нецивілізованого» ринку в нашій 
державі вимагають від підприємця не стіль-
ки знань, умінь та високої моралі, скільки 
здатності, викручуючись, пристосовуватись 
до корупційного економіко-державного се-
редовища. Ця суперечність може вирішу-
ватися виключно за умов реформування 
і становлення національної ринкової еко-
номіки, коли знадобиться дійсно сучасний 
суб’єкт підприємницької та соціокультур-
ної активності. «Ринкова економіка сучас-
ної України потребує такого суб’єкта еконо-
мічних відносин, у якого б особистісні риси 
узгоджувались з принципами лібераліза-
ції виробництва, фінансів, пріоритету при-
ватної власності» [9, с. 211]. Саме на осно-
ві таких цінностей та орієнтирів, з нашої 
точки зору, долати згадані вище супереч-
ності національної економічної освіти, а та-
кож сприяти більш активній та більш креа-
тивній соціалізації української молоді до 
нових економічно-підприємницьких реа-
лій. «Економічна соціалізація особистос-
ті розглядається як процес входження під-
ростаючої людини в економічну сферу сус-
пільства, як формування у неї економічно-
го мислення, як процес інтеріоризації но-
вої реальності, що включає пізнання еко-
номічної дійсності, засвоєння економічних 
знань, набуття навичок економічної по-
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ведінки. У ході його відбувається процес 
формування і розвитку певного типу осо-
бистості у відповідності з потребами і ви-
могами соціально-економічної сфери сус-
пільства» [5, с. 7]. Враховуючи це, у струк-
турі економічної освіти, як загальної, так і 
професійно-підприємницької, необхідно 
передбачати змістовні елементи, спрямо-
вані на світоглядно-ціннісну та компетент-
нісну підготовку молодої людини до еконо-
мічних реалій трансформаційного суспіль-
ства, а також на підготовку майбутніх під-
приємців до компетентного подолання су-
перечностей, у такому суспільстві наявних.

Зрештою, саме освіта є суспільною під-
системою, у якій у найактивніший та най-
адекватніший спосіб долається невідпо-
відність між сферою знання і цінностей та 
об’єктивно-реальними умовами. На еко-
номічну освіту сьогодні в нашій країні по-
кладається завдання виховання не лише 

професіоналів-підприємців, але й людей з 
високими особистісно-духовними, творчо-
вольовими здатностями. «У контексті тео-
рії людського капіталу освіта розглядаєть-
ся як підготовка людей до трудової реаліза-
ції, тому перевага віддається професійним 
предметам. З погляду людського розвитку 
навчання має самостійну цінність, тому що 
разом з професійними предметами важли-
вого значення набувають гуманітарні дис-
ципліни як засіб глибшого розуміння при-
родних і соціальних явищ, місця людини 
в житті» [4, с. 123]. Саме на потенціал по-
долання через економічну освіту і просвіт-
ництво розриву між усвідомлено бажаною 
дійсністю та наявною об’єктивною реаль-
ністю покладається багато сподівань, адже 
саме від цього залежить здатність майбутніх 
поколінь до активно-творчої, креативно-
інноваційної самореалізації в економіко-
підприємницькій та управлінській сфері.
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оловна місія інженерно-педа-
гогічної діяльності полягає у 
творенні матеріальної куль-
тури та прикладної науки, у 
результаті чого постає «тех-
нологічний добробут» люд-

ства й одночасно здійснюється виховання і 
навчання людини, прилучення її до загаль-
нокультурних цінностей. Тому інженерно-
педагогічна діяльність – це інтегративне 
поєднання технічного й гуманітарного ас-
пектів складного процесу професійного на-
вчання і виховання [12, с. 335]. Інформати-
зація освіти і виробництва висуває перед 
сучасними інженерами-педагогами ряд до-
даткових вимог до їх професійної кваліфі-
кації, які полягають в оволодінні новими 
інформаційними технологіями інженерної 
праці, зокрема, готовності організовувати 
й супроводжувати професійну діяльність 
засобами сучасних комп’ютерних техно-
логій. На якість підготовки інженерно-
педагогічних фахівців суттєво впливають 
інноваційні зміни, які стосуються навчаль-
них планів, прийомів та методів навчан-
ня, використання навчальних технологій, у 
тому числі комп’ютерних тощо.

УДК 37.011.33
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інженера-педагога до використан-
ня комп’ютерних технологій у про-
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ня інтегральної особистості май-
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хом поєднання мотивів, теоретич-
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Упровадження інформаційних педаго-
гічних технологій ставить за мету форму-
вання готовності майбутнього інженера-
педагога до використання комп’ютерних 
технологій у професійній діяльності як ре-
зультату спеціальної підготовки. Така під-
готовка має сприяти утворенню інтеграль-
ної особистості майбутнього фахівця, що 
виникає в поєднанні мотивів, тео ретичних, 
професійно значущих знань, умінь, навичок 
і педагогічного досвіду, які відповідають на-
пряму за профілем інженерно-педагогічної 
діяльності. Інакше кажучи, професійно-
педагогічна готовність майбутніх інженерів-
педагогів у галузі комп’ютерних техноло-
гій розглядається як підсистема загальної 
професійно-педагогічної готовності, а саме: 
здатність інженера-педагога застосовува-
ти комп’ютерні технології для аналізу, об-
робки і пошуку навчального матеріалу, роз-
робки та використання комп’ютерних тех-
нологій навчання у навчальному процесі 
закладів І-ІІ рівня акредитації або в діяль-
ності інструктора, методиста та інспекто-
ра на виробництві, а також уміння пере-
давати учням спеціально відібраний і ди-
дактично опрацьований навчальний мате-
ріал за допомогою комп’ютерних техноло-
гій [9, с. 176]. Для освоєння інформаційних 
технологій недостатньо розробки техноло-
гій навчання та забезпечення матеріальної 
бази, необхідно сформувати в майбутніх 
інженерах-педагогах основи відповідної 
інформаційної культури.

Під інформаційною культурою, перш 
за все, розуміється рівень розвитку інфор-
маційних зв'язків у суспільстві і характе-
ристика інформаційної діяльності лю-
дей. Інформаційна культура також трак-
тується як єдність інформаційної спромож-
ності і творчої інформаційної діяльності, 
що реалізуються в інформаційній взаємо-
дії суб'єктів у процесі створення, зберіган-
ня, перетворення, передавання, сприйман-
ня і використання інформації в суспільстві. 
У сучасних словниках інформаційна куль-
тура визначається як рівень інформати-
зації, ступінь її освоєння і якість викорис-
тання людиною, а також як опанування за-
собів інформатики. Інформаційна культу-
ра – це сукупність знань про основні спо-

соби подання знань, даних та інформації 
разом з уміннями застосувати їх на практи-
ці для вирішення і постановки змістовних 
задач [14, с. 6]. Дослідниками визначено й 
обґрунтовано п'ять компонентів сформо-
ваності інформаційної культури студентів 
інженерно-педагогічного ВНЗ, майбутніх 
учителів: знання про пристрої і принципи 
функціонування комп'ютера; навички гра-
мотної постановки задач для їх розв’язання 
за допомогою комп'ютера; уміння формалі-
зованого опису поставлених задач; уміння 
побудови алгоритмів розв’язання задач за 
їх математичними моделями; навички ви-
користання прикладних систем для вирі-
шення практичних задач. Ці компоненти 
носять інтегрований характер – кожний з 
них вимагає наявності певних знань, умінь 
i навичок. 

До складу інформаційних технологій 
входять мультимедійні технології, пов’язані 
зі створенням мультимедіа продуктів: елек-
тронних книг, енциклопедій, комп’ютерних 
фільмів, баз даних. У цих продуктах 
об’єднуються текстова, графічна, аудіо- та 
відеоінформація, анімація. Мультимедіа 
технології дозволяють учням, не виходячи 
з навчальної аудиторії, будинку, офісу, бути 
присутніми на лекціях видатних учених, 
брати участь у конференціях, діалогах, вести 
кореспонденцію. Мережеві технології при-
значені для телекомунікаційного спілкуван-
ня учнів з викладачами, колегами, працівни-
ками бібліотек, лабораторій, установ освіти 
тощо. Телекомунікаційний доступ до баз да-
них здійснюється через всесвітню мережу 
Інтернет [11, с. 24]. 

Комп’ютерні технології у професій-
ній діяльності створюють для майбутньо-
го інженера-педагога широкі можливос-
ті. Основними напрямами використання 
є: підготовка до проведення занять, поза-
навчальних заходів; проведення занять, зо-
крема з використанням комп’ютерних за-
собів навчання та спеціальних програм 
прикладного призначення згідно з напря-
мом підготовки майбутнього інженера-
педагога; розробка власних комп’ютерних 
засобів навчання; формування навчально-
методичного комплексу; ведення контро-
лю роботи учнів; пошук інформації у ме-
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режі Інтернет; використання електронних 
баз даних і довідково-інформаційних сис-
тем; планування навчально-виховного про-
цесу; цілеспрямована самоосвіта інженера-
педагога [9, с. 177]. Однак входження до ін-
формаційної цивілізації означає, що люди-
на і суспільство щорічно зіштовхуються з 
оновленими і новими знаннями і техноло-
гіями, інструментами, матеріалами і вимо-
гами до якості виробничої діяльності, засо-
бами передачі інформації, а також з новим 
соціокультурним середовищем. Оскільки 
на сьогодні не існує алгоритму адаптації 
до такої ситуації, то необхідно, насамперед, 
навчити людину оперативно, системно і 
послідовно освоювати нові знання й інфор-
мацію по мірі їх накопичення і розвит ку. 
Інфор маційні технології навчання можна 
визначити як сукупність електронних за-
собів і способів їх функціонування, які ви-
користовуються для реалізації навчальної 
діяльності. До складу електронних засобів 
входять апаратні (технічні), програмні й ін-
формаційні компоненти. Крім цього, вони 
дозволяють побудувати відкриту систему 
освіти, де кожна людина зможе обрати свою 
власну стратегію навчання [15, с. 136].

До прогресивних просвітницьких техно-
логій навчання, крім інформаційних, від-
носять також інтерактивне навчання. В 
Украї ні розроблена та пропагується тех-
нологія інтерактивного навчання О. Поме-
тун. Інтерактивне навчання – це спеціаль-
на форма організації пізнавальної актив-
ності, що має за мету створення комфорт-
них умов для навчання, за яких кожен 
учень відчуває свою успішність та інтелек-
туальну спроможність. Суть інтерактивно-
го навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається за умови постійної ак-
тивної взаємодії всіх учнів; учитель і учень 
є рівноправними суб’єктами навчання. 
Інтер активне навчання сприяє формуван-
ню певних умінь та навичок; усвідомлен-
ню основних духовно-моральних ціннос-
тей; створенню атмосфери співробітниц-
тва, творчої взаємодії; розвитку комуні-
кативних якостей. Технологія передбачає 
проектування, прогнозування, моделюван-
ня та спільне розв’язання проблемних си-

туацій [11, с. 23]. У процесі інтерактивно-
го навчання майбутніх інженерів-педагогів 
розв’язуються такі основні завдання со-
ціального самоствердження: підвищення 
загальної культури особистості педагога 
(культури мислення, мовлення, спілкуван-
ня); включання студентів у процес взаємо-
дії з оточуючими людьми для задоволення 
їх потреби у спілкуванні; розвиток техні-
ки спілкування і взаємодії, здібностей, по-
чуттів, переконань, умінь стверджувати до-
вірливі взаємовідносини як вищу цінність 
спілкування; формування риторичних 
знань, умінь і навичок (культури високого 
красномовства) на базі підвищення їх мов-
леннєвої культури [8, с. 10].

У процесі застосування інтерактивних 
технологій навчання в студентів форму-
ються афективний, когнітивний, аксіоло-
гічний і праксеологічний компоненти жит-
тєвої активності як інтегральної якості осо-
бистості, що виявляється в єдності знань, 
ціннісних орієнтацій і готовності до певних 
дій і поведінки в конкретному виді життє-
діяльності. 

Таким чином, характерні риси процесу 
інформатизації інженерно-педагогічної 
освіти – зміна мети і змісту навчання. 
При цьому зміст навчання змінюється в 
кількох напрямах, значення яких транс-
формуються адекватно розвитку проце-
су загальної інформатизації суспільства. 
Перший напрям – становлення навчаль-
них дисциплін, які забезпечують загаль-
ноосвітню і професійну підготовку учнів 
в галузі інформатики. Другий напрям – 
розширене використання всього спектра 
різноманітних засобів інформатизації, за-
стосування яких стає нормою у всіх галу-
зях діяльності людини. Цей процес обу-
мовлює певна зміна предметного змісту, 
форм і методів викладання всіх навчаль-
них дисциплін на всіх рівнях освіти. Тре-
тій напрям – глибинний вплив інформа-
тизації на мету навчання, тобто перео-
смислення, переструктурування накопи-
чених людством знань, формування в су-
спільній свідомості переконання про не-
обхідність енциклопедичних знань, тобто 
ставлення до освіти як загальноцивіліза-
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ційної цінності [15, с. 141]. Інформацій-
ні та просвітницькі технології, крім іншо-
го, мають містити компонент екологічної 
спрямованості, оскільки, як це зазначало-
ся вище, майбутній інженер-педагог по-
винен уміти користуватися знанням при-
родовідповідно та відповідально. Інфор-
маційні технології навчання в екологіч-
ній освіті та вихованні екологічної куль-
тури – потужний позитивний потенціал, 
оскільки підвищують можливості моделю-
вання та прогнозування наслідків діяль-
ності, мають високий наочний характер, 
можуть застосовуватися як у колективній, 
так і в індивідуальній діяльності, розши-
рюють доступ до інформації тощо.

Згідно з С. Д. Дерябо та В. О. Ясвіним, 
в екологічній освіті інженера-педагога мо-
жуть реалізуватися два напрями: 1) орієн-
тація на «природне середовище», що вті-
люється в інвайронментальній педагогіці; 
2) орієнтація на «світ природи» – в еко-
логічній педагогіці. З позиції першого під-
ходу у процесі екологічної освіти необхід-
но формувати систему уявлень про навко-
лишнє природне середовище як про ціліс-
ну, неподільну систему, що забезпечує жит-
тєдіяльність людини як біологічного виду; 
формувати свідоме, відповідальне ставлен-
ня до навколишнього середовища, стратегії 
і технології раціонального природокорис-
тування. З позиції другого підходу у проце-
сі екологічної освіти необхідно формувати: 
по-перше, систему уявлень про світ приро-
ди як про сукупність конкретних природ-
них об’єктів (та їх комплексів); по-друге, 
ставлення до природних об’єктів як до уні-
кальних, неповторних; по-третє, стратегії і 
технології непрагматичної взаємодії з ними 
[3, с. 35]. Зазначений другий підхід спрямо-
вує на визначення такого компонента на-
вчальних технологій, як аксіолого-виховні 
технології.

Виховання як форма забезпечення на-
ступності поколінь завжди має аксіологіч-
не підґрунтя, оскільки є первинною фор-
мою передачі знань, навичок, досвіду, а 
тому виховання мусить проходити скрізь 
весь навчальний процес. Сьогодні аксіо-
логічного значення набувають інноваційні 
технології навчання та виховання, оскільки 

вони доз воляють швидко реагувати на змі-
ни у су спільному замовленні фахівця.

Розглядаючи інновацію як зміну сис-
теми, відповідну діяльність і результат, 
І. Дичківська визначає поняття «іннова-
ційні педагогічні технології» як «цілеспря-
моване, систематичне й послідовне впрова-
дження в практику оригінальних, новатор-
ських способів, прийомів педагогічних дій 
і засобів, що охоплюють цілісний навчаль-
ний процес від визначення його мети до 
очікуваних результатів» [4, с. 31]. 

Майбутній інженер-педагог як суб’єкт 
інноваційної діяльності та її організатор 
має усвідомити, що в професійній діяль-
ності він вступає у взаємодію з іншими 
членами педагогічного співтовариства в 
процесі створення, використання і розпо-
всюдження інновацій, він обговорює зміст 
нововведення і ті зміни, які можуть відбу-
ватися в предметах, свідомості, традиці-
ях тощо. Але інновація виникає не сама по 
собі, а в результаті того, що людина (учи-
тель як суб'єкт педагогічної інновації) по-
стійно виявляє дослідницький інтерес до тих 
або інших педагогічних явищ, що стали для 
нього проблематичними, викликають внут-
рішню напругу, примушують думати і дія-
ти, відповідати на них своїми інноваціями. 
Ці явища можуть виникати не тільки в ото-
чуючому середовищі, а й у самій людині, у 
сфері її цінностей і потреб [8, с. 9]. Аксіоло-
гічна складова педагогічної технології най-
більш проявляється у застосуванні прин-
ципів особистісно-орієнтованого навчан-
ня. Основними ознаками методик і техно-
логій, які забезпечують реалізацію принци-
пів особистісно-орієнтованого навчання, є: 
робота для розвитку та саморозвитку учня 
відбувається з урахуванням його здібнос-
тей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнта-
цій і суб’єктивного досвіду; створюються 
умови для реалізації та самореалізації осо-
бистості; забезпечується суб’єктність учня 
за рахунок можливості впливу на хід діяль-
ності (вибір змісту, засобів, методів, форм 
навчання); навчання будується на принци-
пах варіативності; кінцевим продуктом є не 
лише здобуття знань, нагромадження умінь 
і навичок, а й формування компетентнос-
тей; учень стає суб’єктом діяльності тільки 
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тоді, коли реально може впливати на неї на 
всіх етапах; учні вчаться самостійно здобу-
вати й застосовувати знання [11, с. 21]. 

Найважливішою складовою освітнього 
процесу в інженерно-педагогічному ВНЗ 
є формування у студентів екологічної від-
повідальності як системи поглядів, знань і 
умінь, спрямованих у майбутній інженер-
ній діяльності на усвідомлення мораль-
ної відповідальності за стан навколишньо-
го середовища [6, с. 273]. Визначальним 
компонентом екологічної культури май-
бутнього інженера-педагога є ціннісно-
мотиваційний, тому що цінності в його 
структурі займають домінантні позиції, а 
ціннісні орієнтації обумовлюють значен-
ня і сенс екологічних знань, умінь і нави-
чок у навчальній і професійній діяльності, 
усвідомлення екології як однієї з основ роз-
витку суспільства й особистості, співвідно-
шення життєвих спрямувань особистості із 
загальнолюдськими цінностями. У процесі 
формування ставлення до навколишнього 
середовища як до цінності відбувається й 
розвиток інтелектуальних почуттів, тобто 
емоційного ставлення до процесу пізнання, 
естетичних почуттів, які посилюють інте-
лектуальні, виявляються в найрізноманіт-
ніших переживаннях радості під час сприй-
няття прекрасного в природі. Здійснюється 
й оволодіння моральними цінностями, що 
має вияв у культурі екологічно правильної 
поведінки [7, с. 8].

Екологічна освіта у ВНЗ є продовжен-
ням попередніх етапів екологічної освіти 
(дитячий садок, середня школа, родина) і 
наступним, більш високим рівнем у системі 
безперервної багатоступеневої екологічної 
освіти. Тому у вищому навчальному закла-
ді необхідно виховувати у студентів почут-
тя високої відповідальності за збереження 
та примноження природних багатств, бе-
режливе їх використання, охорону природ-
ного середовища та довкілля. Одним з гло-
бальних завдань вищої школи є сприяння 
формуванню у кожного студента особистіс-
ного аксіологічного сенсу знань. Це можли-
во шляхом залучення знань з різних сфер 
життєдіяльності людини та багатогранний 
розгляд об’єктів екологічної нау ки у цих 
сферах, на цій основі можливе активне 

формування екологічної свідомості і куль-
тури студентів [10].

Аксіолого-виховна складова навчальних 
технологій як ніяка інша близька до еко-
логічних питань, оскільки в екології проб-
лема взаємовідносин Людини і Природи 
є визначальною. Існує кілька підходів до 
її розв’язання. Так, один із них припускає, 
що взаємовідносини будуються за прави-
лами, які встановлює сама людина, тобто 
превалює технократичний образ мислен-
ня. Цей підхід є характерним для інжене-
рів. Е. В. Гірусов характеризує його як при-
родоруйнівний, підґрунтям якого є ство-
рення штучних засобів виробництва, виго-
товлених без урахування екологічних за-
конів. Такий підхід домінував у свідомості 
суспільства протягом ХХ століття, але на-
слідки його спостерігаються й зараз, тому 
освітні технології мусять позбутися техно-
кратичної свідомості і спиратися на інший 
підхід, теоретичні положення якого висвіт-
лені у роботах А. О. Горєлова, М. М. Мой-
сеєва, В. К. Рибалко, які дотримуються ідей 
коеволюції, що обґрунтовують необхід-
ність тісного узгодження людини з мож-
ливостями природи, адаптацію до неї, збе-
реження і розвиток екосистем [7, с. 12]. 
Саме цей підхід закладає підвалини вихо-
вання правильної екологічної поведінки 
студентів інженерно-педагогічних закладів 
освіти, дає можливість вирішувати питан-
ня впровадження нових технологій на ви-
робництві, мати чіткі уявлення про проце-
си, що не призводять до порушення еколо-
гічної рівноваги в екосистемах, сприяє роз-
виткові як когнітивного компонента, так і 
діяльнісно-професійного, оскільки вони 
забезпечують спрямованість майбутньої 
екологічної діяльності, доцільне викорис-
тання природи з урахуванням її можливос-
тей, розвиток ціннісно-мотиваційної сфери 
особистості. 

Наступним видом навчальних техно-
логій визначають технології педагогіч-
ного дискурсу. Педагогічний дискурс – 
це об'єктивно існуюча динамічна система 
ціннісно-смислової комунікації суб'єктів 
освітнього процесу, що функціонує в освіт-
ньому середовищі ВНЗ і включає учасни-
ків дискурсу, педагогічні цілі, цінності і 
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змістовну складову, забезпечує придбан-
ня студентами випереджального досвіду 
в проектуванні та оцінці будь-якого педа-
гогічного чи соціального явища відповід-
но до норм культуровідповідної діяльнос-
ті. Даний вид особистісного досвіду можна 
розглядати як досвід культурного співав-
торства у спільній творчій діяльності сту-
дента та викладача у перетворенні соціаль-
ної та педагогічної реальності [5].  Деякі 
дослідники (В. І. Карасик, О. О. Карата-
нова, М. Ю. Олешков та ін.) розглядають 
навчально-педагогічний дискурс як форму 
«суспільної практики», «спеціальний різ-
новид клішованого спілкування між людь-
ми, які можуть не знати один одного, але 
повинні спілкуватися відповідно до норм 
даного соціального інституту» [2, с. 10]. 
Стратегії навчально-педагогічного дискур-
су складаються з комунікативних інтенцій, 
які конкретизують основну мету соціаліза-
ції людини, – перетворити дитину на члена 
суспільства, який поділяє систему ціннос-
тей, знань і думок, норм і правил поведінки 
цього суспільства. 

Особливістю педагогічного дискурсу 
є те, що він може бути віднесений до про-
дуктивної інноваційної діяльності, оскіль-
ки серед його обов'язкових компонентів 
особливу роль відіграє творчість. Надбан-
ня світової і вітчизняної педагогіки, сучасні 
науково-педагогічні дослідження та прак-
тичний досвід багатьох поколінь педагогів 
переконують у необхідності творчого еле-
мента в педагогічному дискурсі. Специфіка 
педагогічної творчості полягає в тому, що її 
об'єктом і результатом є творення особис-
тості, а не образу, як у мистецтві, чи меха-
нізму, конструкції – як у техніці. Педагогіч-
ний процес розглядають як спільну твор-
чість (співтворчість) педагога й вихованця 
в ситуації педагогічної взаємодії, у процесі 
якої відбувається педагогічне перетворен-
ня людини [1, с. 15].

Мета педагогічного дискурсу має, як і 
мета освіти в цілому, трикомпонентний ха-
рактер: у професійній сфері – формуван-
ня ключових компетентностей учасників 
освітнього процесу, у суспільному житті – 
повноцінна соціалізація особистості в сус-
пільстві, в особистісній сфері –становлен-

ня самоцінної особистості. Загальна мета 
педагогічного дискурсу полягає у створен-
ні умов для становлення цілісної люди-
ни у всьому різноманітті її психофізичних, 
соціаль них та особистісних характеристик. 

Педагогічний дискурс, як будь-яка но-
вітня технологія, має пройти чотири етапи 
[4, с. 266]:

1. Моделювання. Науково обґрунтова-
не моделювання передового педагогічно-
го досвіду передбачає діяльність учених-
педагогів, працівників управління освітою, 
керівників освітніх закладів і методичних 
служб. На цьому етапі вчені-педагоги, пра-
цівники органів управління освітою, ке-
рівники навчальних закладів і методичних 
служб організовують спільну діяльність 
щодо створення певної теоретичної моделі 
передового педагогічного досвіду, яка, крім 
педагогічної новизни, враховувала б від-
повідні морально-психологічні, науково-
теоретичні, науково-методичні, правові 
фактори. 

2. Формування моделі досвіду. Особли-
вістю цього етапу є створення за допомо-
гою понять, схем, рекомендацій алгоритму 
дій системи засобів педагогічної, управлін-
ської, науково-методичної діяльності або 
окремих її елементів. 

3. Створення (накопичення) досвіду. На 
цьому етапі теоретичні положення моде-
лі трансформуються в реальну педагогічну 
діяльність. 

4. Упровадження в педагогічну прак-
тику створеного досвіду, що здійснюєть-
ся в процесі реалізації системи науково-
методичних і організаційних заходів, які 
забезпечують використання досвіду в ма-
совій педагогічній практиці. 

Значущими для навчально-педагогіч-
ного дискурсу є: 1) офіційність комуніка-
ції; 2) соціальна та комунікативна нерівно-
правність учасників; 3) усталеність тем та 
комунікативних подій дискурсу; 4) пере-
важання епістемологічних (пізнавальних) 
стратегій над конверсаційними; 5) ідеоло-
гічна забарвленість моральних та утилітар-
них цінностей; 6) ритуалізованість; 7) фас-
цінативність [4, с. 16]. Знання в освітньо-
му процесі – це конвенційні знання, що не 
заперечуються і не вимагають змін у своїй 
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системній логічній зв’язності та сталості. 
Це усталені в науці зразки, які переходять 
потім в освіту і визнаються та тиражуються 
науковою комунікацією, створюючи у сфе-
рі психічних, гносеологічних, освітніх від-
носин феномен знання, яке працює.

Для успішного проектування педагогіч-
ного дискурсу його учасники повинні во-
лодіти професійно-педагогічною, загально-
культурною і дискурсивною компетентнос-
тями, які, на відміну від узагальнених, уні-
версальних знань, мають дієвий, практико-
орієнтований характер і орієнтують люд-
ську діяльність на нескінченну різнома-
нітність професійних і життєвих ситуацій. 
Це є одніє з основних педагогічних умов 
успішного проектування педагогічного 
дискурсу [5].

Аналіз педагогічної літератури свідчить, 
що цільові, змістові та процесуальні особ-
ливості педагогічного дискурсу як іннова-
ційної освітньої технології моделюються, 
перед усім, на основі гуманістичних педаго-
гічних ідей і технологій, вони спрямовані на 
актуалізацію освітніх потреб особистості. 
Надбання світової і вітчизняної педагогіки, 
сучасні науково-педагогічні дослідження та 
практичний досвід багатьох поколінь педа-
гогів переконують у необхідності творчого 
елемента в педагогічному дискурсі [13]. Пе-
дагогічний дискурс слід розглядати одно-
часно як педагогічну технологію та техно-
логію навчання. Як педагогічна технологія, 
дискурс відображає тактику реалізації освіт-
ніх технологій у навчально-виховному про-

цесі за наявності певних умов. Педагогічний 
дискурс має акумулювати і виражати за-
гальні ознаки та закономірності навчально-
виховного процесу незалежно від конкрет-
ного навчального предмета. Педагогіч-
ний дискурс відображає модель навчально-
виховного та управлінського процесів у на-
вчальному закладі, об'єднує в собі їх зміст, 
форми і засоби. Він може охоплювати й спе-
ціалізовані технології, що застосовуються в 
інших галузях науки і практики – електрон-
ні, нові інформаційні технології, промисло-
ві, поліграфічні, валеологічні (які зберіга-
ють здоров'я). Як технологія навчання (ви-
ховання, управління), педагогічний дискурс 
має моделювати шлях освоєння конкретно-
го навчального матеріалу (поняття) в ме жах 
відповідного навчального предмета, теми, 
питання. За багатьма параметрами він є на-
ближеним до окремої методики. Педагогіч-
ному дискурсу притаманні всі ознаки сис-
теми: логіка процесу, взаємозв’язок частин, 
структурна та змістовна цілісність, соціо- 
і природодоцільність, інтенсивність усіх 
складових процесу навчання.

Отже, педагогічний дискурс, як іннова-
ційна педагогічна діяльність, може здій-
снюватися як у традиційних навчаль-
них закладах, так і в закладах нового типу. 
Особливістю педагогічного дискурсу є 
те, що він може бути віднесений до про-
дуктивної діяль ності, оскільки серед його 
обов'язкових компонентів особливу роль 
відіграє творчість, що є важливим для про-
фесійної підготовки інженера-педагога.
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ЗАрубІЖний досвІд

остановка проблеми та її ак-
туальність. В умовах глоба-
лізації, орієнтації України 
на західні цінності, очевид-
но, що значна частина про-
блем стратифікаційних змін 

і соціальної мобільності сучасних інфор-
маційних (постіндустріальних) захід-
них суспільств буде все більше знаходити 
своє відображення в українському суспіль-
стві. Соціально-філософський рівень до-
слідження впливу цих проблем на доступ 
до вищої освіти потребує їх усвідомлення 
в контексті аналізу світових реалій та  їх 
відображення в працях європейських су-
спільствознавців.

Аналіз наукових праць, присвяче-
них проблемі. Суттєвий внесок в розроб-
ку стратифікаційної теорії в ХХ столітті 
в період становлення постіндустріально-
го (інформаційного) суспільства зробили 
такі дослідники, як: Чарль Андерсон, Джон 
Голдторп, Роберт Лінд, Ллойд Уорнер, 
П. С. Лант, Л. Райсман, Річард Сентерс, 
Елба М. Едвардс, С. Прейс, П. Сорокін, 
Райт Мілс, Милтон М. Гордон, О. Д. Дан-
кен та ін. До так званих функціоналістів у 
поглядах на соціальну стратифікацію від-
носять Т. Парсонса, Л. Уорнера, Б. Барбера, 
К. Девіса, У. Мура, В. Веселовського та ін. 
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У статті на основі досліджень су-
часних соціологів здійснена спроба 

об'єктивного аналізу стратифікацій-
них змін і соціальної мобільності в сучас-

них західних суспільствах та показано 
тенденції розвитку їх соціально-класової 

структури, вплив стратифікаційних змін 
на доступ громадян до освіти, зокрема – 

вищої. Підкреслено, що в сучасних захід-
них суспільствах зменшується так зва-

ний «середній клас», посилюється ди-
ференціація на «багатих» та «бідних», 
зростає роль культурного та освітньо-

го капіталу в системі стратифікаційних 
змін і соціальної мобільності країн Заходу. 

Наголошено, що система освіти в захід-
них країнах за формальної рівності членів 
суспільства також стратифікувалась на 

елітарну, підвищену, середню і з низьким 
рівнем. Таким чином, сучасна освіта швид-
ше камуфлює реальну нерівність, ніж слу-

жить «ліфтом» у вирівнюванні позицій. 
Зроблено висновок, що соціальна нерів-

ність в західних суспільствах значною мі-
рою визначається стратегією відтворен-
ня свого панування вищими класами або їх 

консервативною частиною. 
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Аналізу класів та прошарків у сучасній те-
орії стратифікації присвятили свої праці 
Дж. Голдторп, Е. О. Райт (неовеберіанці), 
П. Бурд'є, Джон Скотт, Мануель Кастельс, 
Гордон Маршал, Ральф Дарендорф, І. Кра-
ус, Ентоні Гідденс, Е. Соренсон, Д. Грус-
кі та ін. Російські дослідники О. Шкара-
тан, Г. Ястребов та інші дослідили соціаль-
ні аспекти сучасних стратифікаційних змін 
у Росії. Б. Гофрон, М. Козакевич, М. Лось 
та інші висвітлили проблеми соціальної не-
рівності в сучасній Польщі. Аналіз проб-
лем стратифікаційних змін і соціальної мо-
більності зазначеними вище дослідниками 
супроводжувався показом ролі освіти, до-
ступу до неї різних прошарків (класів) су-
спільства. 

Мета статті – проаналізувати актуаль-
ні проблеми стратифікаційних змін і 
соціаль ної мобільності в сучасних західних 
су спільствах, показати їх вплив на доступ 
різних соціальних верств до вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних 
розвинутих країнах (постіндустріальних 
суспільствах) Заходу, що справедливо пи-
шаються успіхами в побудові welfare state, 
відбуваються складні і багато в чому неспо-
дівані щодо оптимістичних прогнозів 1970-х 
рр. процеси. Так з початку 1930-х і до сере-
дини 1970-х рр. частка національного багат-
ства, що належить 1% найбільш багатих сі-
мей, знизилась: у США – з 30 до 18%; у Ве-
ликобританії – з 60 до 29%; у Франції – з 
58 до 24%. Подібного роду дані слугували 
основою для вельми оптимістичних виснов-
ків щодо подолання капіталістичних форм 
нерівності та зміни капіталізму постіндуст-
ріальним суспільством з іншою соціальною 
організацією. Але на новому циклі розвитку, 
що розпочався в другій половині 1970-х рр., 
капіталістична природа суспільств лібераль-
ної демократії знову проявила себе на повну 
силу. Доходи цього одного елітарного відсо-
тка населення росли з виключною швидкіс-
тю та досягли ще в середині 1990-х рр. по-
казників 1930-х. Так, у США ця частина на-
селення в 2007 р. знову стала володарем 42% 
національного багатства, як це було навіть 
не в 1930-х рр., а в 1900-х рр. У вищих 0,1% 

доходи підскочили в п'ять, а в 0,01% – у сім 
разів порівняно з 1973 р. Та якщо оцінити ме-
діанну заробітну платню чоловіків у самому 
квітучому робочому віці від 35 до 44 років, то 
виявиться, що з урахуванням інфляції вона 
була в 1973 р. на 12% вище, ніж у 2007 р. 
Якщо взяти приріст національного багатства 
в США в 2000–2007 рр. за 100%, більше 73% 
його припало саме на частку 1% найбільш 
заможних американців [5; 7; 11, с. 134, 137, 
140–141, XVII; 12; 13; 15; 27].

Другий показник нових тенденцій ви-
світлює динаміку міждержавної нерівно-
сті. Якщо на початку ХІХ ст. середні при-
бутки в розрахунку на душу населення в 
розвинутому світі перевищували в 1,5–3,0 
раза показники країн, які зараз іменують-
ся країнами, що розвиваються, то в середи-
ні ХХ ст. – у 7–9 разів, тепер же існуючий 
(на початку ХХІ ст.) розрив складає 50–75 
разів [5; 7; 11; 12; 13; 27].

Третім показником, що свідчить про нові 
тенденції розвитку глобальних соціально-
економічних відносин, є тенденції послаб-
лення позиції середнього класу, посилення 
нестійкості його нижчих верств та певної 
частини вищого прошарку на відповідних 
сегментах ринку праці, що глобалізується. 
З одного боку, зростає соціальний статус 
та частка в національних багатствах відпо-
відних країн надзвичайно вузького, мож-
на сказати, елітарного прошарку високо-
ефективних працівників. Це люди, що пра-
цюють у сферах soft-tech та high-tech, так 
звані платинові та золоті комірці. Для них 
є характерним найвищий рівень життя, ви-
сокий престиж тощо. З іншого боку, спо-
стерігається зниження статусу середнього 
класу (традиційних «білих комірців»), що 
втрачають стійкі позиції на своїх сегментах 
ринку праці. Їх питома вага в національно-
му багатстві та їх ресурсна база для відтво-
рення соціального статусу та передачі на-
копиченого соціального капіталу і високого 
рівня людського капіталу наступному по-
колінню зменшуються.

У 1980–1990-ті рр. неоліберали, що при-
йшли до влади у США та Великобританії, 
розглядали бідність як неминучий результат 
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морального занепаду, зокрема, розпаду «сі-
мейних цінностей». Вони вимагали скоро-
чення програм допомоги соціально слабким 
групам у розвинутих країнах, позбавлення 
від людей, що залежать від соціального за-
хисту, та направляння їх на ринок праці, щоб 
вони були вимушені працювати та «поводи-
тися відповідно». Тим самим передбачалось, 
що звільнений від соціальних обов'язків біз-
нес підвищить природну ефективність рин-
кової економіки. Натомість серйозні вчені 
довели, що неконтрольоване зростання не-
рівності якраз і заважає зростанню економі-
ки [10, с. 275–340; 11].

Нові тенденції у світовому соціально-
економічному розвитку змушують вчених 
замислитись над тим, які фактори викли-
кали нерівність у різні історичні епохи. На-
зивають: монополію на воєнну силу, влас-
ність на землю, в умовах капіталізму – во-
лодіння капіталом [15, c. 117].

У сучасну епоху, яку називають по-
різному – постіндустріальною, інформа-
ційною, постмодерністською, новий фак-
тор нерівності став полягати в самих людях 
та їх здібностях, а саме в здатності засво-
ювати інформацію та застосовувати отри-
мані навички та вміння в своїй діяльнос-
ті. Цей ресурс, що визначає новий тип від-
носин нерівності, зветься інтелектуальним 
капіталом [15, c. 117].

У філософсько-соціологічних та про-
гностичних працях 1970–1980-х рр. домі-
нували твердження, що інформація є най-
більш демократичним джерелом влади, а за 
умови ще й загального доступу до освіти у 
членів суспільства з'являються й рівні шан-
си і відносна рівність у соціальному поло-
женні в суспільстві незалежно від наявнос-
ті первинного капіталу. Але не було усві-
домлено, що загальна доступність інфор-
мації не є синонімом володіння нею.

Різке збільшення кількості осіб, що отри-
мали вищу освіту, особливо в країнах Захо-
ду та Японії (з 10–15 до 60–80% за останні 
50–60 років), супроводжувалось суттєвою 
диференціацією в якості цієї вищої освіти. 
Постійно збільшувався внесок сім'ї з її не 
тільки матеріальними, але й культурними 

ресурсами (культурний капітал) у соціаль-
не та культурне відтворення просунутих 
соціальних прошарків, у вирощування но-
вої еліти, де фізичний та інтелектуальний 
капітали стали йти пліч-опліч. Це першим 
усвідомив та розкрив французький дослід-
ник П'єр Бурдьє [17].

На зміну формальній нерівності у досту-
пі до повної середньої та вищої освіти при-
йшла більш тонка та гнучка фактична не-
рівність в якості освіти та в обсязі реально-
го інтелектуального капіталу. Всі механіз-
ми селекції спрямовані на відбір в елітарні 
університети найбільш підготовлених мо-
лодих людей. Практично ніде критерієм не 
слугує знатність чи багатство сім'ї абітурі-
єнта. Однак самий ступінь підготовленості 
молоді все більш диференціюється за фор-
мально рівних показників років навчання 
і, зокрема, показників успішності занять у 
школах.

Наскільки важлива ця тенденція з по-
зиції соціальної нерівності, стає очевид-
ним із того, що, наприклад, у США із се-
редини 1980-х рр. стійке зростання дохо-
дів прослідковувалось тільки у високоос-
віченої частини населення; так, на кінець 
1990-х рр. 96% найбільш забезпечених 
громадян мали вищу освіту. Важливо те, 
що вперше в історії нерівність породжуєть-
ся особистими якостями та особистими до-
сягненнями людей, тому суспільству важ-
ко оцінювати його як несправедливе. Але 
ця інформаційна нерівність насправді й ви-
значає стійкий та драматичний розкол між 
«золотим мільярдом» і рештою людства та 
суперечності, що загострюються всереди-
ні самого «золотого мільярда» [7; 11, с. 134, 
137, 140–141, ХVІІ; 12; 13; 15; 27].

Цю непросту мозаїку суперечностей та 
розломів, що все збільшуються, і світової 
нерівності, яка різко посилюється, спробу-
вала пояснити соціально-філософська те-
чія постмодернізму, що стала модною на 
зламі століть у західних інтелектуалів. Ба-
гато видатних соціологів Заходу (Зігмунт 
Бауман, Ульріх Бек, Ян Пакульськи та ін.) 
дійшли суперечливого висновку про те, що 
ми є свідками метаморфози суспільства. 
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Під час змін, що відбуваються, люди звіль-
няються від соціальних форм індустріаль-
ного суспільства, зокрема, від поділу на 
класи та прошарки, від традиційних сімей-
них відносин тощо.

У всіх багатих західних країнах у про-
цесі модернізації після Другої світової вій-
ни здійснився перехід, суспільне зрушен-
ня вбік індивідуалізації, правда, при знач-
ній мірі нерівності людей, що збереглася. 
Це, на думку названих авторів, означає, що 
на тлі відносно високого матеріального рів-
ня життя і розвинутої системи соціальних 
гарантій індивіди звільняються від класово 
забарвлених відносин та форм життєзабез-
печення в сім'ї. Вони починають більшою 
мірою залежати від самих себе і своєї осо-
бистої долі на ринку праці з його ризиками, 
можливостями та суперечностями.

Інакше кажучи, з точки зору постмодер-
ністів, взаємозв'язок між членством у гру-
пі і споживанням неможливо пояснити де-
термінуючим способом, оскільки індиві-
дууми асоціюються з комплексною мозаї-
кою статусних груп, наприклад, релігій-
них, чат-груп в Інтернеті, соціальних рухів 
тощо. Тому важко зрозуміти, як вони по-
єднуються і вибірково активізуються, щоб 
з'явилися індивідуальні смаки і досвід. 
Стратифікаційну систему, на думку таких 
неопозитивістів, як Я. Пакульські і М. Уо-
терс (1996), можна розглядати як «примхи 
статусу», у яких тотожності створюються 
так, як вважають за краще люди, і їх фор-
ми залежать від різноманіття статусів. Та-
ким чином, пост модерністи виступили як 
скептики щодо збереження класів або ве-
ликих соціальних верств, оскільки, на їхню 
думку, класовий підхід не відображає фраг-
ментацію і мінливість сучасного споживан-
ня. Розгляд позиції постмодерністів з пи-
тань соціальної стратифікації будується за 
такими матеріа лами [1; 2; 21; 26]. 

Потрібно зауважити, що постмодерністи 
в ряді випадків прагнуть осмислення стра-
тифікаційних змін на макрорівні. Це праг-
нення лежить в основі всіх форм постмо-
дернізму, які хочуть представити відносно 
нові соціальні рухи, наприклад, фемінізм, 

етнічні рухи, рух за мир, захист навколиш-
нього середовища як рушійну силу майбут-
ніх стратифікаційних змін. За тверджен-
ням цілого ряду авторів, робітничий рух 
стає затухаючим явищем, оскільки укорі-
нений у конфлікти, які існували раніше і 
які були пов'язані з умовами праці та інду-
стріальним капіталізмом. Нові соціальні 
рухи відрізняються більш актуальним за-
кликом до колективної дії завдяки тому, 
що вони беруть за основу стиль життя, від-
мінні риси особистості та нормативні змі-
ни. Вони виступають як потенційний фак-
тор змін, хоча і з абсолютно непередбачу-
ваним характером дій. Так вважає, напри-
клад, Ульріх Бек [2]. 

На жаль, незважаючи на сильний вплив 
на професійне середовище і безсумнівний 
і виправданий імідж блискучих інтелекту-
алів, на думку фахівців з проблем соціаль-
ної нерівності, жоден з постмодерністів не 
запропонував і не в змозі був запропону-
вати скільки-небудь «грандіозну теорію», 
здатну замінити «дискредитувавший себе 
марксизм» або веберіанство. Концепції ви-
соких теоретиків постмодернізму дуже не-
значною мірою підтверджувалися життє-
вими фактами навіть у ставленні до най-
розвиненіших країн світу. Тим більше, вони 
ніяк не відображали реалій за межами «зо-
лотого мільярда» [15, с. 120]. 

Мабуть, набагато ближчі до життєвих ре-
алій, ніж концепції постмодерністів, теоре-
тичні конструкти блискучого знавця сучас-
ного світу, до того ж який провів грандіозні 
емпіричні дослідження в десятках країн – від 
США і Франції до Росії і Китаю, М. Кастель-
са. Нижче наведемо деякі його судження. 

М. Кастельс виявив, що в сучасній гло-
бальній економіці посилюється фрагмента-
ція працівників на інформаційну і чисельно 
домінуючу рядову робочу силу, відбуваєть-
ся розмивання середнього класу. Показни-
ком, що сигналізує про нові тенденції роз-
витку глобальних соціально-економічних 
відносин, є процес зростання соціального 
статусу і частки в національних багатствах 
відповідних країн надзвичайно вузького, 
можна сказати, елітарного шару високо-
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ефективних працівників. Це люди, які за-
йняті в сферах soft-tech та high-tech, вироб-
ничих послуг (банківських, фінансових, 
страхових тощо), ЗМІ. Оскільки іннова-
ція є основним джерелом продуктивності, 
знан ня та інформація, по суті, головні мате-
ріали нового виробничого процесу, а освіта 
є ключова якість праці, то нові виробники 
в інформаційному капіталізмі суть ті твор-
ці знання і обробники інформації, чий вне-
сок найбільш цінний для фірми, регіону і 
націо нальної економіки. Ця категорія ви-
робників інформації включає дуже велику 
групу менеджерів, професіоналів і техніків, 
які створюють як наслідок «колективного 
працівника». Для них характерний найви-
щий рівень життя, високий престиж і т.д. 
За допущенням Кастельса, у країнах ОЕCD 
вони можуть скласти майже третину всього 
зайнятого населення. Ці нові групи нового 
середнього класу володіють специфічними 
функціями в сучасному суспільстві та еко-
номіці. Кастельс виправдано називає їх ви-
робниками інформації. 

Більшість інших працівників можуть на-
лежати до категорії рядової робочої сили, 
потенційно замінної машинами або інши-
ми членами рядової робочої сили. Вони по-
требують виробників інформації для захис-
ту своїх позицій при укладанні контрактів. 
Але останні не потребують них: це фунда-
ментальний розкол в інформаційному ка-
піталізмі, що веде до поступового розчи-
нення залишків класової солідарності інду-
стріального суспільства. 

Для нових поколінь ери, що настала піс-
ля кінця держави загального добробуту, 
ті люди, які не можуть слідувати вимогам 
часу і постійно модернізувати свою квалі-
фікацію, випадають з конкурентної бороть-
би, чіпляються за свої позиції в очікуванні 
наступного раунду «зменшення величини» 
середнього класу, який був опорою розви-
нутих капіталістичних суспільств протя-
гом індустріальної ери. Їх цінність як ро-
бітників і споживачів вичерпана, а їх значу-
щість як людей ігнорується. Таким чином, 
процес соціального виключення не тіль-
ки впливає на «справді знедолених», а й на 

людей і на соціальні категорії, що будували 
своє життя в постійній боротьбі за можли-
вість уникнути падіння вниз на стигмати-
зоване дно, у світ люмпенізованої робочої 
сили та соціально недієздатних людей. 

На зміну колишньому соціальному поді-
лу в складі найманих працівників між но-
вим середнім класом і робочим класом при-
ходить соціальний розлом між інформаціо-
нальною сучасною робочою силою, втіле-
ною в елітній частині нового середнього 
класу, і основною масою національних за-
гонів робочої сили – рядової робочої сили. 
Ці нові процеси поки що практично не ві-
дображені в дослідженнях [15, с. 121]. 

Ринкова логіка глобальних мереж пото-
ків капіталу зумовлює й положення сучас-
них виробників інформації. З одного боку, 
ніщо не змінилося від класичного капіта-
лізму: частку їхньої праці присвоюють їх 
роботодавці, ось чому вони наймають їх у 
першу чергу. Але, з іншого боку, механізм 
присвоєння економічного надлишку на-
багато складніший. По-перше, відносини 
найму мають тенденцію до індивідуаліза-
ції, під цим розуміється, що кожен вироб-
ник буде отримувати окреме завдання. По-
друге, зростаюча частка виробників контро-
лює свій власний робочий процес і входить 
у специфічні горизонтальні робочі відноси-
ни, таким чином, певною мірою вони ста-
ють незалежними виробниками, підлегли-
ми силам ринку, але реалізують свої власні 
ринкові стратегії. По-третє, їх доходи час-
то спрямовуються у вихор глобальних фі-
нансових ринків, насичених саме багатою 
частиною світового населення, таким чи-
ном, вони також є колективними власника-
ми колективного капіталу, стають залежни-
ми від діяльності ринків капіталу. 

За цих умов, вважає Кастельс, ми з труд-
нощами можемо вважати, що існує класо-
ве протиріччя між цими мережами висо-
коіндивідуалізованих виробників і колек-
тивним капіталістом глобальних фінан-
сових мереж. Без сумніву, з боку кожного, 
хто відповідає за процес виробництва, час-
тими є несправедливе ставлення і експлуа-
тація індивідуальних виробників, так само 
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як і великої маси рядової робочої сили. Од-
нак сегментація ринку праці, індивідуалі-
зація роботи і дифузія капіталу в кругообі-
гу світових фінансів разом викликали по-
ступове руйнування класової структури 
індустріаль ного суспільства. Існують і бу-
дуть існувати потужні соціальні конфлік-
ти, і в деяких з них беруть участь праців-
ники та організована робоча сила від Кореї 
до Іспанії. Однак вони є вираженням не бо-
ротьби класів, а вимог зацікавлених груп і 
(або) повстання проти несправедливості 
[8, с. 199–333, 497–501; 9; 14; 21]. 

Німецький економіст Герд Шінсток та-
кож пише про новий тип інноваційно ак-
тивного працівника. Для всієї економіки, за 
його спостереженнями, характерна тенден-
ція до постійного збільшення вчених і до-
слідників у складі робочої сили. У сучасно-
му світі великого значення набувають так 
звані когнітивні здібності, тобто здібнос-
ті до інтерпретації інформації, самостійної 
постановки та вирішення проблем. Однією 
з важливих якостей сучасного працівника 
є його рефлексивність – здатність уявля-
ти різні шляхи вирішення проблеми і роби-
ти вибір між ними. Працівники все частіше 
змушені стикатися з необхідністю вирішен-
ня абсолютно нових, погано визначених 
проблем, вони змушені пропонувати влас-
ні рішення. Відповідно зростає значущість 
теоретичних знань і теоретичної підготов-
ки: культури пошуку відповіді на питан-
ня, інструментів вирішення проб леми, на-
буття нового знання. Працівники повинні 
також розуміти, як теоретичні знання слід 
використовувати на практиці. Тобто теоре-
тичні та практичні знання повинні бути ін-
тегрованими. Крім того, слід зазначити, що 
сучасний фахівець повинен володіти ши-
роким спектром знань, здатністю до муль-
тидисциплінарної діяльності та експерти-
зи. Більше того, фахівець повинен постійно 
здобувати нові знання і компетенції. Тіль-
ки так він може бути готовим до постій-
ного вирішення нових проблем. Сучасний 
фахівець також повинен володіти соціаль-
ними навичками: здібностями до автоном-
ного прийняття рішень, готовністю до від-

повідальної роботи, упевненістю в собі, то-
лерантністю до ідей інших. Нарешті, такі 
психологічні характеристики, як креатив-
ність, упевненість, підприємницький дух, 
в умовах економіки, заснованої на знаннях, 
стають усе більш значущими для сучасного 
висококваліфікованого фахівця [30; 31]. 

Відомий американський соціолог Мел-
він Кон у циклі своїх праць, виконаних на 
прикладі порівняльних даних США, Індії, 
Польщі та України, довів першорядну зна-
чимість у сучасній економіці ступеня авто-
номності професіонала в роботі, його ре-
сурсів для прийняття самостійних рішень. 
М. Кон запропонував такі індикатори: від-
носна складність роботи, передбачуваність 
/ звичність, а також строгість контролю за 
виконанням робочих завдань [23]. 

У результаті складаються невеликі за 
чисельністю верстви «платинових» і «зо-
лотих» комірців з найвищим рівнем жит-
тя, високим престижем і т. д. З іншого боку, 
іде процес сходження основних прошар-
ків середнього класу (традиційних «білих 
комірців») з втратою стійких позицій на 
своїх сегментах ринку праці, зі звуженням 
ресурсної бази для відтворення соціально-
го статусу і передачі накопиченого соціаль-
ного капіталу та високого рівня людського 
капіталу наступному поколінню. Усе мен-
ша кількість, усе менша частка економіч-
но активного населення потрібна для ви-
робництва затребуваних споживачем то-
варів і послуг. Зростає рухливість профе-
сійної структури. Різко збільшується кіль-
кість дуже різних життєвих форм і стилів, 
що не зводиться до станових, прошаркових 
або класових членувань [15, с. 124]. 

Водночас зі стратифікаційними змінами 
картину соціальної нерівності в сучасних 
західних країнах суттєво доповнює аналіз 
соціаль ної мобільності, який приводить су-
часних дослідників, зокрема, до втрати по-
передніх ілюзій щодо відсутності класів, 
соціальних нерівностей та розшарувань в 
цих країнах.

Сучасний етап у вивченні соціальної мо-
більності був започаткований європейськи-
ми дослідниками П. Бурдьє і Дж. Голдтор-
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пом та цілою низкою їх колег. Етап пози-
тивних емоцій від відкритості західного 
суспільства з його широкими можливос-
тями по вертикальних соціальних перемі-
щеннях завдяки виправданій критиці злі-
ва став згасати. І ось, нарешті, з академіч-
них кіл були нанесені нищівні удари. Ви-
бух пішов шляхом розкриття реальної ролі 
освітньої системи в соціальній стратифіка-
ції суспільства і реалізації принципу рів-
ності можливостей. Ініціатором цього на-
укового напряму став Бурдьє [17; 18]. Він 
довів, що, незважаючи на поширені вимо-
ги рівності можливостей, еліти пристосу-
вали нові стратегії, щоб забезпечити свою 
спадкоємність від покоління до покоління. 
Освітня система була ключовим моментом 
в цих стратегіях. З допомогою педагогічних 
методів, відносин між учителем і учнями, 
відбору навчальних курсів і методів селек-
ції економічно привілейовані і добре осві-
чені діти отримали переваги порівняно з 
менш привілейованими і менш навченими. 
Інакше кажучи, освітня система, незважаю-
чи на те, що стала внаслідок демократичних 
реформ загальнодоступною повна середня і 
вища освіта і виріс рівень навчання загалом, 
не тільки не зруйнувала класову і культур-
ну нерівність, а швидше посилила її. 

Загалом теорія відтворювальної функ-
ції освіти довела, що батьки з престижни-
ми заняттями здатні використовувати свої 
соціально-економічні ресурси, щоб дати 
своїм нащадкам гарну освіту, що в свою чер-
гу допомагає дітям зайняти престижні ро-
бочі місця. Бурдьє робить акцент на куль-
турному капіталі. Він стверджує, що бать-
ки не тільки вручають дітям освітні «Вірчі 
грамоти», але також створюють культурне 
середовище, що сприяє розвитку різнома-
нітних здібностей, які винагороджуються в 
освітній сфері. 

Таким чином, відтворення класових від-
носин, класових привілеїв включає і таку 
складову, як культурний капітал. Але це 
класове становище відтворити незмірно 
важче, ніж відносини володіння. Воно від-
творюється побічно, через отримання гар-
ної освіти. При цьому, за Бурдьє, культур-

ний капітал – це мовна і культурна компе-
тенція. Він складається внаслідок читання 
книг, відвіду вання музеїв, театрів, концер-
тів, освоєння манери мови, міжособистіс-
ного спілкування тощо. Сюди також дода-
ється освітній капітал – особиста власність 
володарів дипломів і вчених ступенів, які 
отримані в тісному зв'язку з класовою по-
зицією батьків. 

На думку Бурдьє, репродуктивна функ-
ція школи є наслідком дій панівних класів, 
що забезпечують своє відтворення. В ранні 
періоди промислового капіталу «відтворю-
вальна стратегія» власників була прямим 
переносом (передачею) прав власності. Піс-
ля Другої світової війни популістська вимо-
га рівності освітніх можливостей, як і зро-
стання відділення власності від управлін-
ня фірмами, встановлення «раціональних» 
процедур підбору і просування менеджерів 
викликали потребу в менш прямих страте-
гіях соціального відтворення. Власники ве-
ликих статків пристосували нову стратегію, 
конвертуючи економічний капітал в освіт-
ній. Використовуючи свої економічні ресур-
си для отримання гарної освіти дітьми, влас-
ники змогли закріпити позиції частини сво-
їх спадкоємців. Звичайно, ця стратегія була 
найбільш успішною для тих, хто сам володів 
солідним культурним і освітнім капіталом. 

Усе це, природно, не заперечує можли-
вості для індивідуумів, які володіють талан-
том, досягти академічних успіхів, а потім і 
високої соціальної позиції незалежно від по-
ходження. Але такі випадки не носять масо-
вого характеру. Адже освіта є шляхом до за-
ймання позицій контролю в економіці, що в 
сучасних умовах більш значимо, ніж воло-
діння власністю. Однак є області діяльності, 
де без стартового капіталу неможливо зай-
няти високу соціальну позицію [17; 18]. 

Подальший розвиток ідеї Бурдьє отри-
мали в дослідженнях вихідця з його нау-
кової школи Д. Берто, який критично оці-
нив придатність теорій соціальної мобіль-
ності для пояснення проблеми детерміна-
ції людських доль. Соціальна мобільність 
не розкриває цілісної картини життя індиві-
дів у соціальній структурі суспільства, тео-
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рія соціальної мобільності не змогла навіть 
закласти своїх власних основ. Зустрічно їй 
була запропонована концепція антропоно-
мічного процесу (термін «антропономія» 
походить від грецьких слів антропос (лю-
дина) і номос (закон)). Цей процес визна-
чається автором антропономічної концеп-
ції як цілісний процес виробництва, роз-
поділу і використання людей у класовій 
структурі суспільства [3]. 

Берто висунув як основне завдання до-
слідження аналіз структури суспільних 
відносин, що визначають соціальні траєк-
торії людей, тобто людські долі. Істотними 
при цьому виявляються два моменти: поча-
ток цих траєкторій, тобто місце сім'ї, у якій 
людина народилася, у класовій структурі 
суспільства, а також крива подальшого со-
ціального життя людини. За такого підхо-
ду проблема соціальної детермінації доль 
людей може вивчатися як проблема розпо-
ділу людей за різними сферами суспільно-
го життя або за різними рівнями соціаль-
ної стратифікації. Зокрема, спираючись на 
надійні дані, Берто підтвердив, що шанси 
сина робочого стати керівником або осо-
бою вільної професії в 12 разів менше, ніж у 
вихідців з того ж середовища. Не можна до-
могтися рівності шансів за нерівності умов 
життя, резюмує він. 

Прихильники антропономічної концеп-
ції вважали некоректним визначати со-
ціаль ний стан людини тільки за її профе-
сією, необхідно враховувати індивідуальні 
характеристики людини, особливо її став-
лення до життя, виконувані нею функції. 
Поняття «людина» при цьому розглядаєть-
ся не як відображення окремої особистос-
ті, а як елемент соціальної групи. У зв'язку 
з цим процес антропономічного розподілу 
людей (ключове поняття, що означає роз-
поділ людей за різними соціальними група-
ми) вивчається не як сума індивідуальних 
переміщень, а як система колективних по-
токів, що певною мірою живлять соціаль-
ну стратифікацію. А їх неможливо вивчати 
поза уявленням про цю стратифікацію як у 
загальнотеоретичному, так і в конкретно-
історичному плані. 

Які ж фундаментальні відносини зумов-
люють цей процес розподілу людей? П. Со-
рокін відводив ключову роль сім'ї і шко-
лі, М. Вебер – ринку праці. Але, за Берто, 
ці концепції помилкові, так як, пройшов-
ши сім'ю і школу, люди зовсім не належать 
своїй власній долі, навпаки, напрями траєк-
торій їх життя в основному зумовлені зазда-
легідь, самим місцем у світі праці і капіталу. 

Людина в своєму житті проходить ета-
пи, які характеризуються низкою різнорід-
них понять: народження, зростання, соціа-
лізація, виховання, навчання, ринок праці, 
мобільність, одруження, споживання та ін. 
Антропономічний підхід претендує на від-
творення цієї єдності. Суть підходу поля-
гає в прагненні охопити суперечливу єд-
ність, що складає антропономічний процес, 
не на рівні його «продуктів» – людей, а на 
рівні історично детермінованих соціаль них 
відносин. Тут, зокрема, важливі соціаль-
но зумовлені відносини в сім'ях, органі-
зація побуту, дозвілля, життєвого середо-
вища. Соціальна політика держави в цій 
сфері спрямована на впровадження певної 
форми існування працівників поза робо-
тою, яку можна визначити як «робітничо-
буржуазну форму» [15]. 

Антропономічний аналіз розкриває та-
кож ряд специфічних механізмів, за допо-
могою яких різні класи відтворюють себе в 
своїх дітях. Серед них чотири головні: пе-
редача капіталу, що забезпечує відтворення 
прошарку капіталістів; спадкування землі і 
дрібних засобів виробництва, що забезпе-
чує відтворення селян, дрібних торговців і 
ремісників; система освіти, що забезпечує 
відтворення керівників і осіб вільних про-
фесій, і, нарешті, відсутність усіх цих фак-
торів, що забезпечують відтворення найма-
них працівників. 

Маючи справу з людськими долями, 
складними життєвими траєкторіями окре-
мих індивідів, усі ці праці спираються пе-
реважно на результати якісних етнографіч-
них досліджень, глибина і ретельність яких 
не може повною мірою відшкодувати недо-
лік, пов'язаний з тим, що отримані виснов-
ки, як правило, засновані на не представ-
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ницьких даних і не можуть бути поширені 
на суспільство в цілому [3; 4; 16].

Другого і не меншого по значущості уда-
ру по початковій спрощеній схемі верти-
кальної соціальної мобільності, «органіч-
ної для відкритого суспільства», завдав ви-
датний британський соціолог Дж. Голд-
торп. Він переконливо демонструє обмеже-
ність буденного уявлення, що вирівнюван-
ня матеріальних умов життя істотно збли-
жує шанси на соціальне просування вихід-
ців з різних соціальних прошарків / класів. 

Результати фундаментального дослі-
джен ня, проведеного знаменитою кемб-
риджською групою соціологів у складі 
Дж. Голдторпа, Д. Локвуда, Ф. Бечхофе-
ра, Дж. Платта протягом 1960-х рр., чітко 
обґрунтували і підтвердили на надійному 
емпіричному матеріалі суть характероло-
гічних відмінностей між працівниками фі-
зичної і розумової праці і розвіяли міф, що 
склався наприкінці 1950-х рр., про зближен-
ня робочого класу з середніми прошарками 
[28; 29]. Поширенню цього міфу сприяла 
ідея, що стала, можна сказати, загальновиз-
наною, про прийняття робітниками образу 
життя і системи соціальних норм і ціннос-
тей, притаманних середнім верствам. Голд-
торп і його колеги виявили, що, не дивля-
чись на поліпшення добробуту робітників, 
стиль їх життя і ставлення до роботи істот-
но не змінилися. Виявилося, що у пред-
ставників робочого класу відмінні від «бі-
лих комірців» трудові мотиви. Ними руха-
ють в основному лише матеріальні факто-
ри, але аж ніяк не можливості кар'єрного 
зростання, підвищення соціального стату-
су або інші соціально-психологічні стиму-
ли. Багато робочих прагне дати своїм ді-
тям гарну освіту, але вони керуються при 
цьому не бажанням підвищити їх соціаль-
ний статус і ввести їх до «вищого кола», а 
надіями забезпечити їм добрий заробіток. 
Громадсько-культурне життя «синіх комір-
ців» менш активне і різноманітне, свій по-
заробочий час вони в більшій мірі схильні 
проводити дома в сімейному колі. 

Розглядаючи співвідношення нового се-
реднього класу і робітників, англійський со-

ціолог Е. Гідденс підтвердив ідею Голдторпа 
і його співавторів щодо суттєвих відміннос-
тей між забезпеченою кваліфікованою час-
тиною рабочого класу і новим середнім кла-
сом у характері соціальної мобільності. Він 
виділив при цьому такі моменти. По-перше, 
традиційну перевагу «білих комірців» щодо 
трудових гарантій, якими вони володіли. 
По-друге, ці дві категорії мали різні моделі 
динаміки трудових доходів протягом тру-
дової кар'єри. Для робочих була характерна 
«знижена» крива доходів на відміну від «бі-
лих комірців», яким найчастіше був гаранто-
ваний щорічний приріст доходів. На додаток 
до цього кількість робочих годин у тиждень 
була більша у працівників фізичної праці – 
у 1966 р. в Британії вона становила 44 годи-
ни, у той час як для «білих комірців» – 38 
годин. По-третє, більш значна частка пра-
цівників розумової праці отримувала різно-
манітні додаткові пільги – допомоги по хво-
робі, пенсії, також у більшості країн ці пра-
цівники користувалися значними податко-
вими пільгами [20]. Гідденс зазначав, що за-
водський клерк у більшій мірі поділяв умо-
ви праці, характерні для більш високих ме-
неджерських позицій, ніж для цехових ро-
бітників. Тоді як робітники виконували фі-
зично напружену, виснажливу роботу в це-
хах, клерки працювали в чистих приміщен-
нях, виконуючи завдання, пов'язані просто з 
маніпулюванням символами. 

Але, можливо, що ці уявлення застарі-
ли? За минулі десятиліття і якість навчан-
ня в школах для звичайних дітей із звичай-
них сімей, і рівень життя самих цих сімей 
змінилися на краще. Однак Голдторп про-
довжує і по нині стверджувати, що XX ст. 
не внесло змін у цю ситуацію, тобто, що 
класова належність, як і раніше, вирішаль-
ним чином впливає на міжпоколінну і 
кар'єрну мобільність молодого покоління. 
В одній з останніх робіт його послідов ників 
Річарда Бріна і Меїра Яїша була зроблена 
спроба розібратися в проблемі, чи правий 
Голдторп, що дистанції в рівні освіти мо-
лоді з різних соціальних класів практично 
не змінювалися протягом більшої частини 
XX ст. [19, c. 232–258]. 
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Основний механізм, використаний для 
розкриття моделі прийняття сім'ями рі-
шень щодо освіти дітей, – «відносне не-
прий няття ризику». Це означає, що основ-
ною освітньою метою молоді (і їх сімей) є 
досягнення такого рівня освіти, що дозво-
лить їм досягти класового ступеня, як мі-
німум, такого ж рівня, як і початковий ща-
бель їх сімей. Інші дослідники знайшли 
підтвердження цьому аргументу [23]. 

Автори задалися питанням, чому діти з 
однаковими здібностями і достатніми фі-
нансовими ресурсами, але з родин різно-
го класового походження приймають різ-
ні освітні рішення. У межах всіх систем 
освіти існують моменти, коли молоді люди 
«стоять перед вибором: піти по більш або 
менш ризикованому шляху. Вчені наво-
дять такі приклади альтернатив: піти по на-
уковому (ризикований) або професійному 
(менш ризикований) шляху; залишитися і 
продов жити навчання або взагалі покину-
ти систему освіти. Ризик виникає в зв'язку 
з тим, що від різного вибору залежить очі-
кувана корисність, а також тому, що студен-
ти, які вибрали більш ризикований шлях, 
можливо, так і не зможуть його завершити. 

Починаючи з 1974 р. вік обов'язкового 
навчання в школі становив 16 років. В цьо-
му віці досліджувані зазвичай складають 
перший державний іспит і зустрічаються з 
першим у житті вибором, з трьома основни-
ми альтернативами: покинути школу і уві-
йти в ринок праці, покинути школу і про-
довжити навчання в іншому місці або про-
довжити навчання в школі. Наступна точ-
ка важливого вибору в англійській систе-
мі освіти виникає при закінченні середньої 
школи, зазвичай у 18 років. У цьому віці 
учні, як правило, складають державні іспи-
ти (просунутий рівень) і роблять другий 
основний вибір щодо кар'єри. І знову перед 
ними постають три основні альтернативи: 
залишити школу і увійти в ринок праці, по-
кинути школу і продовжити навчання в не-
університетському професійному навчаль-
ному закладі або піти в університет. 

Згідно з припущеннями авторів (Бріна 
і Голдторпа), навіть за близькості здібнос-

тей / хисту молодої людини і фінансових 
ресурсів сім'ї, класова нерівність при здій-
сненні освітніх рішень зберігає свій вплив, і, 
таким чином, на прийняття освітніх рішень 
учнями впливають три фактори – грошові 
кошти родини, здібності учня і класове по-
ходження. 

Дослідження підтвердило, що моло-
ді люди різного класового походження 
орієн товані на різні порогові рівні освіти, 
яких вони прагнуть досягнути як мініму-
му. Сприйняття оптимального рівня осві-
ти буде розрізнятися, викликаючи відмін-
ності в схильностях при виборі альтерна-
тивних освітніх або неосвітніх варіантів 
кар'єри. Це підтверджувалося і спостере-
женнями авторів за зайняттям респонден-
тами класової позиції на першому місці ро-
боти, останньому місці роботи до 23 років і 
останньому місці роботи до 33 років. Були 
побудовані таблиці ймовірності класової 
позиції залежно від досягнутого рівня осві-
ти. Відмітна особливість дослідження по-
лягає в прогнозі, який будується на даних 
про схильності дітей з різних класів ви-
бирати різні освітні стратегії, навіть якщо 
діти не розрізняються ні в особистих пере-
конаннях про можливості успіху в системі 
освіти, ні в можливості оплачувати витра-
ти на навчання. 

Таким чином, як демонструють західні 
дослідники, у сучасному світі освіта віді-
грає особливу роль як інституціональний 
фактор соціальної мобільності. У населен-
ня сформувалося уявлення про соціаль ну 
мобільність «з допомогою освіти». Як від-
значають автори дослідження 2000-х рр., 
проведеного в США і на Тайвані, «...батьки 
розраховують, що освіта дітей – це «пря-
ма дорога» до успіху. В еру зростаючо-
го рівня освіти одним з критеріїв успіш-
ного батьківства і материнства є отриман-
ня їх дитиною як мінімум не менш якісної 
освіти. Крім того, вчені, які вивчають со-
ціальну нерівність, вважають, що батьків-
ські освітні досягнення встановлюють міні-
мальний рівень досягнень дитини, тому що 
вона стикається з фізичними витратами за 
умов, коли погіршується (відносно різних 
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поколінь) мобільність. Однак у досліджен-
нях достатньо рідко пробуджується ясність 
цієї ідеї при аналізі шкільного розвитку» 
[24, с. 196]. Але всі ілюзії поступово роз-
сіюються. Освічені працівники в ієрар хії 
влади і власності займають ті ж позиції, що 
і їх менш освічені батьки. 

Освітня система також стратифікувалась, 
розділившись при формальній рівності рів-
нів (скажімо, вища) на елітарну, підвищену, 
«середню» і з низьким рівнем. Тому сучас-
на освіта швидше камуфлює реальну нерів-
ність, ніж служить «ліфтом» для вирівню-
вання позицій. Формуються ілюзії, що на 
зміну соціальних причин розподілу влади і 
привілеїв приходять (підміняють їх) «при-
родні» причини, пов'язані з індивідуаль-
ними природними здібностями людей. По-
повнення правлячого класу з кращих пред-
ставників усіх прошарків суспільства, теоре-
тично, здавалося б, не становить проблеми в 
найбільш відкритій системі, насправді ніко-
ли не було реалізовано, так як панівні кла-
си зазвичай прагнуть зберігати максималь-
ний контроль над соціальними благами, ви-
суваючи бар'єри законів і звичаїв для скоро-
чення можливостей просування вихідцям з 
низів. При цьому, природно, виникають ди-
леми, що випливають з розуміння користі, 
яку можуть принести виключно здібні чле-
ни нижчих страт, якщо їх допустити у верх-
ні страти, і яку останнім принесе соціаліза-
ція цих людей, або з розуміння того, що мак-
симальна закритість правлячого класу ро-
бить його нездатним до вирішення завдань, 
що стоять перед суспільством, нарешті, з 
того, що при високому ступені закритості 
верхів неминуче з'являються дисиденти, ви-
никає загроза революційного руху. Різниця 
між відкритими і закритими суспільствами 
в цьому плані лише в більшій або меншій го-
строті проблеми співвідношення між потре-
бою суспільства в необмеженій мобільнос-
ті його членів і можливістю, що надається 
правлячим класом. 

У сучасній науковій думці системний 
аналіз соціальної мобільності і визначен-
ня її місця в трансформації соціально-
економічних відносин у постіндустріаль-

ному світі ще достатньо не сформувався. 
Мова, мабуть, може йти лише про тренди, 
що намічаються. 

У контексті можливих напрямів для по-
дальших досліджень соціальної мобільнос-
ті зарубіжні автори ставлять питання про 
необхідність розвитку комплексного погля-
ду на динаміку соціальних структур, струк-
тур нерівності. Вони пропонують збагатити 
існуюче наукове поле за рахунок включен-
ня в аналіз макроекономічних факторів, се-
ред яких найбільш значущими уявляються 
тенденції в розвитку національних і міжна-
родних ринків праці, соціально-економічні 
трансформації як у постсоціалістичних, так 
і розвинутих капіталістичних країнах (по-
ява нових типів «капіталізму»), розвиток 
нової світової системи економічних відно-
син (глобалізація) тощо [25, c. 3–20]. Ряд 
публікацій містить підтвердження тому, що 
в розвинутих суспільствах зменшення рів-
ності можливостей призводить до зростан-
ня реальної нерівності в побудові кар'єри 
[6, с. 59–84; 22, с. 23–58]. 

Висновки. З аналізу досліджень в облас-
ті соціальної мобільності в умовах сучас-
них постіндустріальних (інформаційних) 
суспільств слід визнати найбільш цінними 
дві кардинальні ідеї. Перша – про наявність 
(поряд із соціально-економічними) куль-
турних бар'єрів, що обмежують можливос-
ті індивідуальних переходів до більш висо-
ких статусних позицій з нижчих прошар-
ків. Тип культурного середовища, у якому 
перебуває молодше покоління цих прошар-
ків, часто створює серйозні перепони для їх 
висхідної мобільності. 

Тоді як наближення матеріальних умов 
існування між робітниками і широкими 
верствами середнього класу призводить 
до того, що нисхідна соціальна мобільність 
отримує все більші масштаби в розвинутих 
західних країнах. Більш того, чим демокра-
тичніші країни, чим більш рівні шанси надає 
громадянам добре поставлена система осві-
ти, де, як, наприклад, у Фінляндії, немає по-
ділу на елітарну і загальнодоступну освіту, 
тим знач но вища ймовірність переміщень не 
тільки вгору, але і вниз по соціальних схо-
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дах. При цьому, чим більше відкритим є сус-
пільство, тим менші культурні перепони до 
рівності в освіті і, як наслідок, тим більше 
вихідців із соціальних низів потрапляє в се-
редні і вищі прошарки. Це перший момент, 
який ми зафіксували на основі аналізу між-
народного наукового досвіду, що узагальнює 
реальні практики розвинутих країн. 

Друга кардинальна ідея, ініціаторами якої 
є такі видатні вчені, як Деніел Белл, Ману-
ель Кастельс, Девід Грускі і низка інших, – 
це проблема висунення на перший план у 
системі вертикальної висхідної мостабіль-
ності та формування еліт такого принципу 
соціальної селекції, як меритократизм. Цей 
принцип породжений приходом на зміну 
класовій системі індустріального суспіль-
ства постіндустріального, інформаційного 
(мережевого), у якому класова ієрархія пе-
реплітається з ієрархією, яка посилюється, 
щодо володіння людським і культурним ка-
піталами. У цьому суспільстві й формуєть-

ся меритократичний принцип соціальної 
селекції, за якого обдаровані і добре освіче-
ні люди реально отримують переваги в со-
ціальному просуванні. 

Соціальна нерівність у більшості сучас-
них суспільств і на Заході, і на Сході бага-
то в чому задана стратегією відтворюючих 
своє панування вищих класів або їх консер-
вативної частини. Вони використовують у 
цих цілях політичну систему, різні соціаль-
ні інститути (оподаткування, соціального 
страхування тощо). Важливу роль у цьому 
відношенні відіграє і система освіти. 

В умовах глобалізації показані вище 
проблеми соціальної рівності в західних 
суспільствах усе більше виявляються і в 
українському, що трансформується. Украї-
на має враховувати як «плюси», так і «мі-
нуси» з того, що відбувається в інших краї-
нах світу, зокрема, і в питаннях забезпечен-
ня справедливого рівного доступу грома-
дян до вищої освіти.
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кщо економіка в своїх тех-
нологічно-виробничих харак-
теристиках може розгляда-
тися як спринтер, то сучас-
ні системи вищої освіти через 
свої гігантські розміри і ве-

лику тривалість циклу навчання від всту-
пу в початкову школу до закінчення вищої 
освіти (уже понад 15 років) засвідчують ви-
ключно високу консервативність, хоч при-
хильників її якомога швидшого реформу-
вання аж ніяк не бракує. Імпульсом для 
цього можуть бути як несподівані політичні 
події на націо нальних теренах (прикладом 
може бути травневе 1968 студентське «по-
встання», що розпочалося у Парижі і вре-
шті вийшло далеко поза його межі), так і 
значні освітньо-наукові й економічні досяг-
нення окремих держав (сучасним прикла-
дом можна вважати Фінляндію і Сінгапур), 
які в своїй основі мають саме раціональне 
освітнє реформування творчого характеру. 
З огляду на актуальність подібного досвіду 
для сучасної України, у цій статті проаналі-
зуємо головні еволюційні явища у світовій 
вищій освіті, які припали на проголошення 
переходу держав-лідерів від індустріально-
го до інформаційного суспільства. 
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Розглянуто явище кількісних і 
якісних змін світової вищої освіти 

у другій половині ХХ ст. Доклад-
но досліджено структурні інновації 
та розширення завдань вищої осві-

ти. Зазначено суперечливість вико-
ристання комп’ютерів у середніх і 
вищих школах. Для Європи засвід-

чено прискорений розвиток точних 
наук у ВНЗ і дослідних інститутах, 

що може стати підґрунтям співп-
раці України і Європейського Союзу 

в цьому напрямі.
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Тема еволюції вищої освіти за роки від-
новленої незалежності України була кіль-
ка разів об’єктом вивчення [3; 4; 6; 9 та ін.]. 
Не заперечуючи важливість і піонерський 
характер зазначених та інших праць, наго-
лосимо на тому, що в цій статті будуть вра-
ховані новітні політичні та економічні яви-
ща, які вирішальним чином впливають на 
всю систему освіти. А найбільше – на вищу 
школу, від успішної діяльності якої зале-
жить якість людського капіталу держави та 
її конкурентоспроможність на вже майже 
цілковито відкритому глобальному ринку. 

Друга половина ХХ ст. у політично-
му плані відзначалася суперництвом коа-
ліцій держав, об’єднаних навколо США і 
Радянського Союзу, акцентуванням гонки 
озброєнь на Землі та в ближньому Космо-
сі, періодичними перевірками у локальних 
воєн них конфліктах найостанніших вина-
ходів зі світу «щита і меча». Подібний ха-
рактер найвищих державних пріоритетів 
детермінував концентрацію ментальних і 
матеріальних ресурсів у вузькому секто-
рі природничо-математичних наук та обо-
ронних технологій. Тому немає нічого див-
ного у тому, що фінансові та пропагандист-
ські важелі і впливи скеровували молодь у 
ядерну фізику, у космос, у конструювання 
ракет і ядерних підводних човнів. 

Якщо в СРСР аж до останніх днів його 
існування всі питання навчання і вихован-
ня, наукових досліджень та інженерних 
розробок концентрувалися навколо обо-
ронної тематики, що автоматично обмежу-
вало можливості розширення вищої освіти 
через брак «вільних» коштів, то поза його 
кордонами відбувалися набагато цікавіші 
освітні події. Полишимо поза аналізом фе-
номен Південної Кореї, яка всього за по-
над 20 років пройшла шлях від мікроско-
пічної вищої школи та майже відсутньої  
аспірантури до мегасистеми освіти, де у мо-
мент зникнення СРСР студентів виявило-
ся більше, ніж у СРСР. Нас більше цікави-
тимуть загальносвітові тенденції в діяль-
ності середньої і вищої школи. 

Для світу в цілому найбільш характер-
ним виявився процес невпинного підви-

щення відсотка молоді вікової групи 15–25 
років, що отримували повну середню осві-
ту й пізніше переходили у ВНЗ. Хоч у часі 
все це тривало досить довго, адже спершу 
зростало заповнення шкіл і ліцеїв, а тільки 
через відповідну кількість років випускни-
ки розпочинали «штурмувати» наявні уні-
верситети та інші ВНЗ, але загалом упро-
довж другої половини ХХ ст. вища школа 
розвинених країн пройшла шлях від ста-
дії елітарності й пристосованості до обслу-
говування невеликого відсотка найбільш 
здіб ної молоді до практично загального 
охоплення майже всієї молоді вікової гру-
пи 18–23 років. 

Сукупність лише цих змін, що мали в 
основі кількісне зростання, виявилася на-
стільки великою і всеохопною, що втра-
тило застосовність традиційне визначен-
ня поняття «вища освіта». Для графічно-
го уявлення головних аспектів цих змін до-
цільно використати схему структурної по-
будови вищих рівнів освіти середини і кін-
ця ХХ ст., яку запропонував у своїй статті 
«Вища освіта» для Української Енциклопе-
дії К. В. Корсак (рис. 1). 

Рис. 1. Структура освітніх систем і місце в ній 
різних рівнів освіти у першій половині ХХ ст. 
(пунктир) та у 1990-х роках (суцільні лінії) [5]

У минулому навіть середня освіта була 
елітарною (у післявоєнному СРСР безкош-
товною була тільки неповна середня освіта, 
а за отримання дітьми атестата й права всту-
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пати у ВНЗ батьки платили певну суму), 
не кажучи про вищу. Процес перет ворення 
середньої освіти в загальну й обов’язкову 
частину соціалізації був болісним і трива-
лим, адже нові та гуманні освітні закони за-
бороняли виключення з процесу навчання 
навіть ту частину підлітків і молоді, які не 
хотіли й не могли навчатися успішно нарів-
ні з більшістю ровесників. Для досягнення 
стадії більш-менш прийнятного рівня ви-
конання законів і положень світових кон-
венцій «Про права особи» і «Про захист 
дитинства» розвиненим країнам довелося 
не тільки відшукати знач ні фінансові й ка-
дрові ресурси, а й істотно урізноманітнити 
структуру завершальних років перебуван-
ня молоді в системі середньої освіти шля-
хом створення одразу кількох профільних 
потоків та більшої чи меншої диференціа-
ції навчання. 

На рис. 1 не показано деталі диференціа-
ції завершальних 3–4 років перебування 
молоді в старшій середній школі, але для 
вищої наголошено на найбільш важливо-
му – бінарному поділі мережі ВНЗ на два 
великі сектори. Першим є сектор навчан-
ня «А», який у головних рисах успадку-
вав досягнення європейських класичних 
університетів. Тепер він складається не 
тільки з університетів, а включає й більш 
спеціалізовані заклади університетсько-
го рівня (наприклад, юридичні чи інші 
академії). Слова «університетського рів-
ня» означають застосування складних на-
вчальних планів і велику кількість курсів 
(не менше п’яти). 

Другою частиною вищої освіти, яка ор-
ганізована за бінарною моделлю, є великий 
і важливий сектор професійної й спеціаль-
ної освіти, заклади якого не претендують 
на лаври університетів, не беруть участі в 
Болонському процесі, пропонують молоді 
порівняно короткі й цілковито скеровані на 
професію програми. Міжнародна стандарт-
на класифікація освіти (МСКО), затвер-
джена ЮНЕСКО в 1997 році, пропонує по-
значати дипломи, які присуджують подібні 
заклади, індексом «В» (нова версія МСКО, 
що стане чинною в 2013 році, підтвердила і 

поглибила вказаний поділ вищої освіти на 
дві частини). 

Ще до введення МСКО-97 ЮНЕСКО 
прийняло рішення щодо «вищої освіти» для 
умов кінця ХХ століття: «Як було визначе-
но на 27-й сесії Генеральної конференції 
ЮНЕСКО (листопад 1993 р.) у «Рекомен-
даціях про визнання навчання і кваліфіка-
цій у вищій освіті» (Recommendation on the 
recognition of studies and qualifications on 
higher education) під навчанням у вищому 
навчальному закладі маються на увазі всі 
види навчання – навчання чи підготовка до 
наукової діяльності молодих людей після 
закінчення середньої школи, які надаються 
університетом чи іншими освітніми закла-
дами» [2, с. 20]. 

Та навіть це «офіційне» визначення за-
лишилося надто недосконалим, адже остан-
нім часом усе більше молодих осіб, які ра-
ніше намагалися одразу розпочати працю, 
ідуть у вищі професійні заклади, де акаде-
мічна складова ще менша, ніж у вказаних 
вище ВНЗ рівня й програм «В». Тривалість 
навчання мала, а сертифікат чи посвідчен-
ня про закінчення закладу не дає права на 
продовження навчання у ВНЗ вищих рів-
нів. Чи можна вважати це навчання «ви-
щим»? Чи йдеться просто про отримання 
виробничої компетентності невисокого рів-
ня, якого, однак, вистачає для знаходжен-
ня місця постійних заробітків та уникнен-
ня звернення до служб допомоги при без-
робітті? 

Та окрім появи короткотривалої після-
середньої освіти для всього сектора вищих 
шкіл, натепер зросла кількість завдань, ви-
конання яких чекає суспільство. Зазвичай 
указують чотири головних: 

- підготовка висококваліфікованих фа-
хівців з достатньою компетентністю (освіт-
ня функція);

- генерування нових знань через прове-
дення наукових пошуків персоналом ВНЗ 
і студентами старших курсів (дослідниць-
ка функція); 

- надання аналітичних, консультаційних 
та інших освітніх послуг місцевому насе-
ленню;
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- етична і громадянська функція, що по-
лягає у створенні простору більш цивілізо-
ваної та більш культурної поведінки, пова-
ги до права і демократії.

Насправді цих місій ще більше. Напри-
клад, з настанням нового тисячоліття під-
вищилася роль системи вищої освіти в за-
безпеченні так званої «освіти впродовж 
всього життя» (LLL – Life Long Learning). 
Це найлегше здійснити шляхом створення 
при університетах та інших ВНЗ спеціалі-
зованих структур, пристосованих для на-
вчання дорослих, зокрема, для надання їм 
нової спеціальності (у разі зникнення через 
прогрес технологій попереднього фаху).

Світова практика свідчить, що цей варі-
ант професійної підготовки дорослих за-
звичай стає фінансовим джерелом для тих 
ВНЗ, які її надають достатньо успішно. Ця 
обставина має велике значення не тільки 
для України з її надто зменшеним освіт-
нім бюджетом, а й для багатих країн, які на-
передодні нового століття мали проблеми 
з фінансуванням. Зарубіжні науковці за-
значають, що «…середні витрати на одно-
го студента в 1995 р. складали 3370 доларів 
порівняно з 2011 доларів у 1985 p., а кіль-
кість викладачів з 4 млн. у 1980 р. збільши-
лась до 6 млн. Якщо система вищої осві-
ти повинна відповідати різним і відмітним 
між собою соціальним потребам, то різно-
манітність програм, джерел фінансуван-
ня і організаційних моделей являє собою 
не тільки загальну тенденцію, а й необхід-
ність» [2, 20].

Зменшення середніх витрат на одно-
го студента легко пояснити тим, що абсо-
лютна їх кількість швидко зростала в інтер-
валі 1970–1990 років, а бюджети багатьох 
держав змінилися мало через несприятли-
ву світову економічну ситуацію. Наслідком 
стала стагнація бюджетів і досить відчутне 
зменшення тих ресурсів, які в середньому 
припадають на одного студента. 

Науковці, які пов’язані з ЮНЕСКО та 
іншими міжурядовими установами з дослі-
дження та управління освітою, відзначають 
ще одне негативне явище, успадковане від 
минулого і не подолане сьогодні, – надмір-

но велику нерівність у відсотках охоплен-
ня навчанням молоді студентського віку не 
тільки між окремими державами, а й вели-
кими регіонами. Ця нерівність у своїй го-
ловній частині має історичні корені й від-
творює розрив у глибині та швидкості про-
цесів економічного розвитку та збагачен-
ня. Серед багатьох авторів, які зверталися 
до цієї теми, особливого успіху досяг аме-
риканський науковець Дж. Даймонд з його 
відомою книгою «про витоки нерівностей 
між народами» [1]. Користуючись новіт-
німи даними про точне датування старих 
і нових археологічних знахідок, він спро-
мігся більш точно й переконливо відтвори-
ти головні події та рушійні сили розвитку 
людства упродовж останніх 12 000 років. 

Наявний розрив у вищій освіті є наслід-
ком прискореного індустріального розвит-
ку одних країн і збереження аграрної еко-
номіки в інших. Перші мають гостру потре-
бу у тривалому навчанні більшості моло-
ді в класичних і технічних університетах, 
а другі вдовольняються масовою почат-
ковою освітою дітей і підлітків та невели-
кою кількістю університетів для підготов-
ки нечисленної еліти. Тут гарним прикла-
дом є розвиток у ХХ ст. освіти в Ірландії. 
У період повного домінування в економіці 
рільництва і тваринництва молодь не бажа-
ла закінчувати середню школу, адже робо-
та на фермах і в полі вимагала сили і мо-
лодості, а не грамотності й мудрості. Та до-
сить було Ірландії стати на шлях побудови 
інформаційного суспільства, як навіть без 
тиску з боку уряду молодь розпочала зма-
гатися за отримання вищої освіти «А» чи 
«В». Це явище виявилося універсальним 
для всіх країн світу. На сьогодні перехід від 
елітарної до масової вищої освіти успішно 
здійснюють Китай, Бразилія, Індія, Індоне-
зія та інші держави третього світу. 

А от з нерівністю у світовій вищій освіті 
боротися значно важче. Наприклад, за дани-
ми статистичних служб ЮНЕСКО, у 1991 р. 
у Північній Америці кількість 18–23-річних 
молодих людей, які навчались у ВНЗ, у роз-
рахунку на кожних 100 тисяч жителів пе-
ревищувала 5 тисяч, тобто студентом була 
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кожна двадцята особа. А в розташованих на 
південь від Сахари державах на 100 тисяч 
жителів припадало менше 100 студентів. Це 
означає, що у молодих людей цього регіону 
аж у 50 разів менше шансів отримати вищу 
освіту, ніж у молоді із США чи Канади.

За наступні 20 років указана нерівність 
змінилася мало, адже молодь з найбідніших 
країн третього світу намагається отримати 
вищу освіту на теренах екс-метрополій та в 
США, Канаді і Австралії (в Україну й Ро-
сію теж є потічок, але незначний), найчас-
тіше залишаючись після отримання дипло-
мів на постійне проживання. Разом з не-
легальною імміграцією шлях осідання че-
рез університети та інші ВНЗ є головною 
причиною постійного збільшення відсотка 
іммігрантів у практично всіх розвинених 
краї нах, накопичуючи цим усе нові й нові 
соціальні загрози для їх культурної, еконо-
мічної і навіть політичної стійкості. 

На всіх міжнародних конференціях і фо-
румах з проблем вищої освіти, які проводи-
лися в останні 20 років під егідою ЮНЕСКО, 
ОЕСР та інших міжнародних організацій, 
відзначалось явище невпинного знижен-
ня якості навчання і навіть кінцевих ком-
петентностей, що зумовлено багатьма при-
чинами, які все ж загалом концентрують-
ся навколо роботи системи середньої осві-
ти. Вона, як і можна було передбачати, не 
спромоглася вивести на «елітарні знання» 
не 4–5 відсотків, а хоча б половину всього 
контингенту своїх випускників. Для нако-
пичення інформації про дійсний рівень до-
сягнень шкіл багатьох держав з ініціативи 
ОЕСР і за підтримки ЮНЕСКО, ЕЄ, Ради 
Європи та інших організацій усе частіше 
проводять масове тестування учнів для 
отримання об’єктивної й своєчасної інфор-
мації про знання учнів.

Найвідомішою серед подібних програм 
з педагогічних вимірювань залишаєть-
ся PISA – The Programme for International 
Student Assessment [12]. Саме вона своєю 
науковою точністю і регулярністю ліквіду-
вала головні недоліки всіх інших спроб оці-
нювання учнів, що проводилися спорадич-
но й використовували різні наукові підхо-

ди. Стисло окреслимо особливості цього 
тестування: 

- використання допомоги громадськос-
ті та звернення до досягнень гуманітарних 
наук. Наприклад, реальні показники учня 
зіставляються з його індивідуальними ри-
сами і характеристиками, а також тими 
факторами, що впливають на успіхи учня 
в школі; 

- інноваційність тестування, насампе-
ред у вимірах «мовності» як здібності учня 
використовувати знання і спілкуватися з 
інши ми людьми, успішно пояснюючи влас-
ні міркування і думки; 

- під час PISA вимірюються наміри і 
спроможність навчатися далі;

- трирічна періодичність PISA дає змогу 
простежити розвиток подій; 

- PISA має дуже широке географічне 
охоплення [10; 11 та ін.]. 

Завдяки PISA вже багато держав отри-
мали надійні дані для прийняття важливих 
державних постанов і планів підвищення 
якості національної середньої освіти хоча 
б до середніх для ОЕСР показників (серед 
них виявилась Німеччина). Особливо ко-
рисним це тестування виявилося для Япо-
нії, школа якої в 1970–1990-х роках визна-
валася найкращою в світі. Та пізніше уряд 
надто захопився програмами використан-
ня в освіті нових інформаційних техноло-
гій і став швидко виконувати план «1 : 1» – 
надання кожному учневі школи персональ-
ного комп’ютера. Багато країн (включно 
й Україна) заздрили успішності виконан-
ня цього плану, але невдовзі настало повне 
розчарування – кілька вимірювань PISA за-
свідчили небувало швидке зниження спро-
можності японських підлітків читати, ро-
зуміти й використовувати текстову й іншу 
«невізуальну» інформацію, яка вимагає ло-
гічного мислення й відповідного розвитку 
мовно-аналітичних зон головного мозку 
[10]. Тодішні комп’ютери разом з обрани-
ми японцями методами їх використання в 
школі виявилися дуже потужним руйнів-
ником усього навчального процесу і врешті 
зашкодили нормальному процесу розвитку 
мислення й аналітичних здібностей. 
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Цей негативний досвід Японії активно 
враховується не тільки в ній самій, а й у ба-
гатьох інших державах світу. Чимало деле-
гацій з різних країн відвідують Фінляндію 
та Сінгапур, які спромоглися підвищити 
якість роботи середньої освіти через уда-
ле поєднання традиційних і нових методик 
викладання. 

На жаль, у секторі вищої освіти цілко-
вито відсутні подібні до PISA способи від-
повідного та об’єктивного оцінювання сту-
дентів і ВНЗ. Наслідком цього є домінуван-
ня суб’єктивності в порівнянні університе-
тів різних держав, використання тільки не-
великої кількості кількісних показників за 
очевидної неспроможності вимірювання 
справжньої ефективності та якості форму-
вання менталітету, моралі, громадянських 
чеснот і виробничої компетентності випус-
кників ВНЗ. 

У цій ситуації неважко відшукати дуже 
критичні матеріали щодо систем вищої 
освіти більшості держав світу. Наприклад, 
щодо сучасної України зазвичай указують, 
що за рівнем охоплення навчанням віко-
вої групи 18–22 роки ми входимо у неве-
лику групу тих держав, де студентів понад 
5000 на 100 тисяч населення. Гірша ситуа-
ція з якістю: «Україна за якістю освіти сьо-
годні, як це не прикро, пасе задніх. Так, за 
якістю вищої освіти ми на 83-му місці, а за 
якістю професійного навчання – на 103-му. 
За рівнем викладання математики та при-
родничих наук Україна посідає 70-те місце 
з-поміж 142-х країн, поряд із Зімбабве і Ке-
нією. Серед ключових причин такого стано-
вища експерти називають, зокрема, неефек-
тивне використання бюджетних коштів. По-
при те, що країни Євросоюзу витрачають на 
освіту близько 5% ВВП, а Україна – близь-
ко 7%, грошей на впровадження інновацій 
практично немає, оскільки понад 70% виді-
лених коштів іде на виплату зарплати педа-
гогам, освітянам та оплату комунальних по-
слуг закладів освіти» [7; 8, с. 6]. 

Ми вважаємо не надто обґрунтованим 
звинувачення автора цього висловлюван-
ня щодо скерування коштів на зарплату пе-
дагогів – їх просто замало для всіх інших 
завдань, тому подібний розподіл ресурсів 
у сучасній Україні є наслідком так і не по-
доланого економічного занепаду, що три-
ває надто довго – аж 20 років. Лишається 
тільки дивуватися тому, що за практично 
повної відсутності ресурсів наша середня і 
вища освіта все ж засвідчує свою спромож-
ність працювати порівняно успішно й при-
ваблювати десятки тисяч абітурієнтів з ба-
гатьох держав світу. 

У підсумку зазначимо, що серед про-
відних тенденцій європейської вищої 
освіти є концентрація ресурсів і уваги на 
розвиток природничо-математичних та 
технологічно-інженерних наук, що ста-
ло наслідком наукового аналізу можли-
вого розвитку глобальних політичних та 
економічних явищ у ХХІ ст. Країни Євро-
пейського Союзу вирішили створити над-
високі технології і виробляти продукцію 
найвищої світової якості. Це ми вважаємо 
свідомою політикою підготовки освітньо-
наукового комплексу до участі в створен-
ні суспільства майбутнього (у докумен-
тах ЄС його називають «суспільством 
знань»). 

Та для цього необхідні мільйони моло-
дих науковців, спроможних створювати і 
застосовувати надвисокі технології мудрої 
природи – ноотехнології 7-го технологічно-
го рівня. Саме в цій справі Україна має ве-
ликі надії на прискорення нашої освітньо-
наукової інтеграції в європейський простір, 
адже багато університетів та інших ВНЗ 
визнані експертами ЄС дуже перспектив-
ними партнерами для здійснення спіль-
них освітніх і наукових проектів. Слід до-
повнити нашу участь у Болонському про-
цесі набагато активнішою діяльністю в Лі-
сабонському та інших мегапроектах Євро-
пейського Союзу.
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ФИЛОСОФИЯ НЕФОРМАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМы И 

ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ. .............................................................................................................5
«Неформальное образование» анализируется как закономерное явление в 

образовательном процессе XXI века; рассматривается как самообразование свободных 
личностей, как «образование взрослых», «образование в течение жизни». Его характерной 
особенностью является высокий уровень свободы, которой каждый может распоряжаться 
свободно. Автор утверждает, что ответственность за собственное образование и 
культурное развитие личность целиком и полностью берет на себя. Последнее не означает, 
что государство и общество должны пустить этот процесс «на самотек». Наоборот, 
учитывая современные реалии, государственная образовательная политика должна быть 
взвешенной и целенаправленной и в этом сегменте интеллектуального развития.

Ключевые слова: человек, образование, культура, непрерывность образования, 
воспитание, практика.
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Владимир ЛуГоВой, Светлана КАЛАшниКоВА, елена СЛюСАренКо, Жан-

нетта тАЛАноВА
НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТы И ТОП-ЗАВЕДЕНИЯ ВыСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ, СТРАНы И КОНТИНЕНТы С ПЕРЕДОВыМ УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПО-
ТЕНЦИАЛОМ .......................................................................................................................................... 10

Исследована роль передовых заведений высшего образования, стран и континентов с 
мощным университетским потенциалом в реализации нобелевских лауреатов – лидеров че-
ловеческого развития. В целом выявлено 326 заведений 51 страны шести континентов, где 
происходило осуществление (подготовка, стажировка, работа) 835 владельцев Нобелевской 
премии по физике, химии, физиологии или медицине, литературе, мира, экономическим на-
укам. Установлен распределённый и коллективный характер участия заведений в формиро-
вании и функционировании лауреатов из-за академической мобильности последних. С од-
ной стороны, одно заведение в среднем принимало участие в осуществлении около 8 лауре-
атов (с диапазоном вариации от 1 до 89 лауреатов), с другой – реализация каждого лауреата, 
как правило, происходила в нескольких заведениях. Доминирующий вклад в осуществление 
лауреатов делают топ-заведения по рейтингам «Таймс» и «Шанхайский», на которые прихо-
дится соответственно 87,0 и 91,8% всех актов реализации. Особенно весомым (свыше 40%) 
является вклад заведений, занимающих 1–30 места по этим рейтингам. Выявлено сильную 
корреляцию между ранговыми местами заведений по указанным рейтингам и продуктив-
ностью заведений относительно лауреатов. Средний возраст таких высокорейтинговых за-
ведений превышает 200 лет. Основными продуцентами лауреатов следует признать заведе-
ния США, Соединённого Королевства, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Рос-
сии, Канады, Швеции, Японии, Австрии, Австралии и Италии, на которые приходится 93,2% 
реализационных актов. По континентам наибольший вклад дают заведения Северной Аме-
рики – 52,4% и Европы – 42,7%. Опыт организации, развития и функционирования сети ве-
дущих университетов, стран и континентов с высоким университетским потенциалом мо-
жет служить образцом для модернизации высшей школы Украины и других государств с 
целью эффективного формирования национальной элиты, адекватной исследовательски-
инновационному типу общественного прогресса.

Ключевые слова: нобелевские лауреаты, реализация (подготовка, стажировка, рабо-
та) лауреатов, топ-заведения высшего образования, передовой университетский потен-
циал, страны, континенты.
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В статье доказана важность усовершенствования системы формирования человечес-
кого капитала. Изложены результаты исследования финансово-экономических усло-
вий получения высшего образования в Украине. Проанализированы показатели стои-
мости обучения, а также обычной и повышенной стипендии в некоторых университетах 
Украины. Проиллюстрировано влияние позиции исследуемых университетов в рейтин-
гах на размер платы за обучение. Определены доли стоимости обучения и стипендии в 
ВВП на душу населения Украины и стоимости потребительской корзины. Обоснована 
необходимость пересмотра состава потребительской корзины как базы для определения 
стоимости обучения и размеров кредитов на образование.

Ключевые слова: стоимость обучения, образовательная услуга, доля стоимости обу-
чения в ВВП на душу населения, доля стоимости обучения в стоимости потребительской 
корзины.

ФіЛоСоФия оБрАЗоВАния ххі СтоЛеттия: ПоиСК ПриоритетоВ

Мария неСтероВА 
КОГНИТИВНыЕ АСПЕКТы ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ............................................................................. 32
В статье рассмотрены когнитивные аспекты  принятия решений в современной 

социально-экономической сфере. Владение навыками эффективного мышления, умение 
работать в слабоструктурированных системах и ситуациях,  знание когнитивных техно-
логий – вот предполагаемый набор ожиданий от субъекта экономической деятельности 
и, соответственно,  от современной системы  высшего образования. Для решения этих за-
дач перспективным представляется использование как в практике управления, так и в 
системе высшего образования когнитивных технологий, в частности, когнитивного мо-
делирования.

Ключевые слова: высшее образование, когнитивные модели, когнитивные техноло-
гии, принятие решений, социоэкономические системы.

Геннадий МоСКАЛиК 
ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НА РУБЕЖЕ 

ВЕКОВ  ........................................................................................................................................................ 38
В статье рассматривается, как необходимая составляющая социализации, образование 

на рубеже веков, которое должно подготовить современного человека к жизни в новых 
условиях путем инновационной педагогической деятельности. Педагогический дискурс 
одновременно разворачивается и в традиционных учебных заведениях, и в учреждениях 
нового типа. Учитывая это, в нем имеются различные толкования содержания образова-
ния, сущностные черты которого раскрываются через его формируемую или развиваю-
щую природу. Поэтому в современном педагогическом дискурсе значительное внимание 
уделяется определению содержательных аспектов образования.

Ключевые слова: образование, инновационная педагогическая деятельность, педаго-
гическое творчество.

ноВейшАя нАуКА и СоВреМенное оБрАЗоВАние
Зинаида тАрутинА
НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА КАК СРЕДСТВО 

ПОВыШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................ 45
Указано на специфичность тех проблем, с которыми сталкивается современное высшее 

образование в условиях интернетизации и быстрых технологических изменений. Близ-
ко к пределу возможное количество студентов, возросли трудности в обеспечении каче-
ственного обучения очень неоднородного по способностям контингента студентов. Обо-
снована необходимость использования в высшем образовании достижений новых наук о 
человеке – генетики, этологии, нейробиологии и других. Приведены примеры, предло-
жено использовать другие достижения точных наук.

Ключевые слова: общее высшее образование, качество обучения, компетентность, 
информационные технологии, сети, науки о человеке, законы работы мозга. 
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дмитрий КАСьяноВ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ НАНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ........................................................................................... 52
Трансформационные процессы в образовании рассматриваются в контексте 

повышения его роли в подготовке человека к восприятию и реализации требований на-
нотехнологического развития. Подчеркивается, что глобализация и индивидуализация, 
порожденные новейшими технологиями, являются основными тенденциями смены роли 
человеческого капитала в обществе знаний. 

Ключевые слова: образование, культура, наука, модернизация образования, нанотех-
нологии.

Александра КоСенКо
ФИЗИКА В ВыСШЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ НАНОРЕВОЛЮЦИИ .................. 59 
Исследован ход и перспективы нанореволюции в точных науках и технологиях. Доказа-

на необходимость перехода от микро- к наноразмерным изделиям и приборам. это очень 
экономит материалы и дает возможность воплотить процессы, которые невозможны в ма-
кро- и микромире. По примеру России и развитых стран нужно начать подготовку специа-
листов по профилю «нанотехнологии» и активно развивать фундаментальные нанонауки. 

Ключевые слова: классические науки, нанонауки, нанотехнологии, нанотехнологи-
ческая революция, реформы высшей школы. 

ВреМя реФорМ: МетодоЛоГия и МетодиКА оБрАЗоВАтеЛьноГо 
ПроцеССА

юрий БоБАЛо, Богдан МАндЗий, Петр СтАхиВ, наталия шАхоВСКАя 
КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ эЛЕКТРОННыХ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ВыСШИХ 

УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИЙ ................................................................................................................... 65
В работе представлена концепция, принципы разработки электронного учебника. 

Определены элементы электронного учебника и факторы комплексности оценки зна-
ний студента. Описана процедура проверки и оценки полученных знаний. Построен ал-
горитм автоматической проверки тестовых заданий по формульной записи. Формализо-
вано представление входных-выходных данных для тестовых заданий. 

Ключевые слова: электронный учебник, дистанционное  обучение, виртуальная обра-
зовательная среда

елена СеМенихинА, инна шишенКо 
ПОСЛЕДСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИТ И СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ В ОБУ-

ЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ВыСШЕЙ ШКОЛЕ ....................................................................... 71
Сегодня становится очевидной будущая неотвратимость повсеместного использо-

вания молодежью информационных ресурсов, а следовательно, краеугольным камнем 
современных технологий обучения математике является необходимость переориентации 
сознания молодого поколения из потребителей электронных математических ресурсов 
на вдумчивых пользователей математических компьютерных инструментов. это, в част-
ности, подтверждается опытом обучения математике, который не только требует актив-
ного использования ИТ в области математики, но и предопределяет необходимость фор-
мирования у молодежи критического отношения к актуальным компьютерным средам 
математического направления и результатам, которые в них получены.

Ключевые слова: информационные технологии, влияние ИТ, компьютерные 
инструменты, обучение математике.

 
ГуМАниЗАция оБрАЗоВАния и ВоСПитАния 
роман оЛеКСенКо
эКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗ-

ВИТИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛьСТВА  ................................................................................................................................. 79

Развитие современного рынка предусматривает высокий уровень социально-
экономической, гражданской и моральной культуры предпринимателя. это предопределя-
ет необходимость качественного экономического образования и воспитания в обществе, в 
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котором обеспечиваются фундаментальные основы для формирования предпринимателя 
новейшей формации. Но в украинском трансформационном обществе такое образование и 
воспитание лишь создаются. В связи с этим очень актуально концептуально-теоретическое, 
философско-мировоззренческое исследование развития в нашей стране экономического 
образования и воспитания как основных средств формирования современного предпри-
нимателя. В статье рассмотрены основные задачи образования и воспитания мировоззрен-
ческих основ предпринимательства и формирование предпринимателя новой формации. 

Ключевые слова: образование, воспитание, предпринимательство.

наталия ПАриш  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛьСКИЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ эКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛьНОСТЕЙ ........................................... 86

Использование информационных технологий с целью формирования готовности буду-
щего инженера-педагога к использованию компьютерных технологий в профессиональной 
деятельности, представляющего собой интегральное образование, возникающее в резуль-
тате объединения мотивов, теоретических, профессионально-значимых знаний, умений, 
навыков и педагогического опыта по профилю инженерно-педагогической деятельности.

Ключевые слова: человек, культура, природа, деятельность, экология, образование, 
воспитание.

ЗАруБеЖнЫй  оПЫт
Василий БАрАноВСКий 
ДОСТУП К ВыСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ В КОНТЕКСТЕ СТРАТИ ФИ-

КАЦИОННыХ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАНАХ ЗАПАДА ......................................................... 94
В статье на основе исследований современных социологов предпринята попытка 

объективного анализа стратификационных изменений и социальной мобильности 
в современных западных обществах, показаны тенденции развития их социально-
классовой структуры, влияние стратификационных изменений на доступ граждан 
к образованию, в частности – высшему. Подчеркнуто, что в современных западных 
обществах уменьшается так называемый «средний класс», усиливается дифферен-
циация на «богатых» и «бедных». Подчеркнута растущая роль культурного и обра-
зовательного капитала в системе стратификационных изменений и социальной мо-
бильности стран Запада. Отмечено, что система образования в западных странах при 
формальном равенстве членов общества также стратифицировалась на элитарную, 
повышенную, среднюю и с низким уровнем. Таким образом, современное образование 
быстрее камуфлирует реальное неравенство, чем служит «лифтом» по выравниванию 
позиций. Сделан вывод, что социальное неравенство в западных обществах в значи-
тельной мере определяется стратегией воспроизводящих свое господство высших 
классов или их консервативной части.

Ключевые слова: образование, высшее образование, доступ к образованию, общество, 
информационное общество, стратификация общества, социальные прослойки (классы), 
социальное неравенство, социальная мобильность, страны Запада. 

Мария деБич
эВОЛЮЦИЯ ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ И ПЕР СПЕК-

ТИВы ЕЕ РАЗВИТИЯ ...............................................................................................................................107
Рассмотрено явление больших количественных и качественных изменений мирового 

высшего образования во второй половине ХХ века. Детально исследованы структурные ин-
новации и расширение задач высшего образования. Отмечена противоречивость использо-
вания компьютеров в средних и высших школах. Для Европы отмечено явление ускорен-
ного развития точных наук в университетах и исследовательских институтах, что может 
стать основой сотрудничества Украины и Европейского Союза в этом направлении. 

Ключевые слова: высшее образование, реформы и инновации, качество образования, 
общее образование, Болонский процесс, Лиссабонский проект. 
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ABSTRACTING REVIEW OF JOURNAL ARTICLES

HEAD EDITOR PAGE 
Viktor AnDRusHCHEnkO
PHILOSOPHy Of INfORMAL EDUCATION: PRObLEMS AND PROSPECTS  ...... 5

uRGEnT PROBLEM
Volodymyr LuGOVYY, svitlana kALAsHnIkOVA, Olena sLYusAREnkO, Zhanna 

TALAnOVA 
NObEL LAUREATES AND TOP HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, 

COUNTRIES AND CONTINENTS WITH LEADING UNIVERSITy POTENTIAL ....... 10
The article explores the role of prominent higher education institutions, countries and 

continents with the powerful university potential in the formation of Nobel laureates as human 
development leaders. It was identified that in total 326 institutions from 51 countries on 6 
continents have been involved in the formation (education, internship, employment) of 835 
Nobel Prize winners in physics, chemistry, physiology or medicine, literature, peace, economic 
sciences. The shared and collective character of institutional participation via academic 
mobility in the formation and functioning of the laureates was determined. On the one hand, 
one institution typically participated in the formation of nearly 8 laureates (with variation 
range from 1 to 89 laureates); on other hand, the formation of each laureate, as a rule, was 
realized in several institutions. The dominant contribution in the formation of laureates is 
done by top-institutions in the TIMES and Shanghai Rankings that accordingly provide for 
87,0 and 91,8 % of all cases. The most significant contribution (above 40 %) is assigned to 
institutions that occupied positions 1 to 30 in the above rankings. A strong correlation was 
revealed between ranking position of an institution in the above mentioned rankings and its 
productivity in the formation of laureates. The average age of such high-ranking institutions is 
over 200 years old. The major producers of laureates are institutions of USA, United Kingdom, 
Germany, france, Switzerland, the Netherlands, Russian federation, Canada, Sweden, Japan, 
Austria, Australia and Italy that provide for 93,2 % of formation cases. Among the continents, 
the biggest contributors are institutions of the North America – 52,4 % and Europe – 42,7 %. The 
experience of organization, operation, development of leading universities network, countries 
and continents with high university potential can serve as an example for modernization of 
Ukraine’s higher education, as well as other countries, aiming at efficient formation of the 
national elite relevant to research-innovative type of social progress. 

Key words: Nobel laureates, formation (education, internship, employment), top higher 
education institutions, leading university potential, countries, continents.

Ludmila sHuLGInA
ANALySIS Of ECONOMIC AND fINANCIAL CONDITIONS Of GETTING HIGHER 

EDUCATION IN UKRAINE .................................................................................................................21
It has been proved the importance of improving the human assets formation system in the 

article. The results of financial and economic conditions researches of getting higher education 
in Ukraine have been set forth. It has been analyzed indexes of tuition fees, as well as the normal 
and higher scholarship in some universities of Ukraine. The effect of the position of the studied 
universities on tuition fees in rankings has been illustrated. It has been defined portions of 
training cost and scholarships in per capita GDP of Ukraine and the cost of the consumer 
basket. The necessity to revise the consumer basket composition as the basis for determining a 
training cost and education loan values has been proved.

Key words: the cost of education, educational service, the portion of the cost of education in 
GDP per capita, the share of tuition fees in the cost of consumer basket.
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EDuCATIOn PHILOsOPHY OF THE XXI CEnTuRI:
sEARCH FOR PRIORITIEs
Mariya nEsTEROVA 
COGNITIVE ASPECTS Of MAKING Of MANAGERIAL DECISIONS: HIGHER 

EDUCATION TASKS  .............................................................................................................................32
Cognitive aspects of decisions making in modern socioeconomic sphere are considered in 

the article. Effective thinking skills and an ability to work in the semi structured systems and 
situations, knowledge of cognitive technologies are the supposed set of expectations from market 
participants and, accordingly, modern system of higher education. Use of cognitive technologies, 
in particular cognitive modeling both in management practice and higher education system are 
considered to be perspective in order to solve these problems. 

Key words:  higher education, cognitive models, cognitive technologies, decisions making, 
socioeconomic systems.

Gennadij MOskALIk 
PHENOMENON Of EDUCATION IN PEDAGOGICAL DISCOURSE AT THE TURN 

Of CENTURIES .......................................................................................................................................38
It is considered in the article to be a necessary part of socializing education at the turn of the 

century that should prepare a modern man to life in the new environment the way of innovative 
teaching. Pedagogical discourse simultaneously unfolds in ordinary schools and institutions of a 
new type. Taking this into account there are various interpretations of educational content, the 
essential features of which are revealed through its forming or developmental nature. Therefore, 
in modern pedagogical discourse the significant attention is paid to defining meaningful aspects 
of education. 

Key words: education, innovative teaching, teaching creativity.

InnOVATIVE sCIEnCE AnD MODERn EDuCATIOnZ. 
Zinaida TARuTInA
THE LATEST ACHIEVEMENTS IN STUDyING A HUMAN bEING AS MEANS Of 

IMPROVEMENT THE QUALITy Of HIGHER EDUCATION  .............................................45
It is pointed at the specificity of those problems which a modern higher education faces 

in the context of internet development and fast technological changes. A possible number of 
students is close to the limit and difficulties in providing heterogeneous students according 
to their skills with a qualitative education have increased. The necessity of using in higher 
education achievements of new sciences about a human being – genetics, ethology, neurobi-
ology and others is proved. The examples are made and the use of other achievements in all 
exact sciences is offered.

Key words: general higher education, training quality, competence, information technolo-
gies, networks, sciences about a human being, cerebration laws.

Dmitrij kAsYAnOV
TRANSfORMATION Of EDUCATION IN THE CONTEXT Of NANOTECHNOLO-

GICAL DEVELOPMENT REQUIREMENTS ................................................................................52
Transformation processes in education are considered in the context of its role increase 

in preparation of the person for perception and realisation of nanotechnological develop-
ment requirements. It is emphasized that globalization and individualization, generated by 
high technologies, are the main tendencies of human assets role reversal in the society of 
knowledge.   

Key words: education, culture, science, education modernization, nanotechnologies.
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Alexandra kOsEnkO
PHySICS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING NANOREVOLU-

TION  .............................................................................................................................................................59
The course and prospects of nanorevolution in the exact sciences and technologies have been 

researched. It has been proved the necessity of transition from micro- to nano-size products 
and devices. It saves materials very much and enables to embody processes which are impossi-
ble in a macro- and micro world. On the model of Russia and the developed countries it is time 
to begin preparation of experts on �nanotechnologies� direction and develop fundamental na-�nanotechnologies� direction and develop fundamental na-
nosciences actively. 

Key words: classical sciences, nanosciences, nanotechnologies, nanorevolution, higher edu-
cation reforms.

PERIOD OF CHAnGE: EDuCATIOn PROCEss METHODOLOGY 
AnD METHODs
Yurii BOBALO, Bohdan MAnDZII, Petro sTAkHIV, natalia sHAkHOVskA 
CONCEPTIONS Of ELECTRONIC TEXbOOKS CREATION fOR HIGHER EDU-

CATIONAL INSTITUTIONS  ...............................................................................................................65
The work presents the concept, the principles of electronic textbook working out. The ele- work presents the concept, the principles of electronic textbook working out. The ele-presents the concept, the principles of electronic textbook working out. The ele- the concept, the principles of electronic textbook working out. The ele-the concept, the principles of electronic textbook working out. The ele-, the principles of electronic textbook working out. The ele-the principles of electronic textbook working out. The ele- principles of electronic textbook working out. The ele-principles of electronic textbook working out. The ele- of electronic textbook working out. The ele-of electronic textbook working out. The ele- electronic textbook working out. The ele-electronic textbook working out. The ele- textbook working out. The ele-textbook working out. The ele- working out. The ele- The ele-

ments of electronic textbook and evaluation complexity factors of student knowledge are de-
termined. It is described the verification procedure and evaluation of gained knowledge. The 
algorithm for automatically check tests due to the formula note is worked out. Providing with 
incoming and outgoing data for tests is formalized.   

Key words: e-texbook, off-campus study, virtual learning environment

Yelena sEMEnIkHInA, Inna sHIsHEnkO
IT EXPANSION CONSEQUENCES AND MATH TEACHING IN HIGHER SCHOOL 

REVERSAL Of ACCENT ......................................................................................................................71
It is becoming apparent today inevitability of future widespread use of information resources 

by youth, and therefore, the cornerstone of modern technologies of teaching mathematics is 
the need for reorientation of the younger generation from consumer electronic mathematical 
resources to thoughtful people of mathematical computer tools. This, in particular, confirmed 
by the experience of mathematics education, which not only requires the active use of IT in the 
field of mathematics, but also determines the need for the formation of young people critical 
attitude to the current computer environment of mathematical sciences and the results that 
they obtained .

Key words: information technologies, the impact of IT, computer tools, teaching 
mathematics.

HuMAnIZATIOn OF EDuCATIOn AnD TRAInInG
Roman OLEksEnkO
ECONOMICAL EDUCATION AND TRAINING AS MEANS Of DEVELOPMENT Of 

MODERN bUSINESS WORLDVIEW  .............................................................................................79
Development of the modern market provides high level of social and economic, civil and mor-

al culture of a businessman. It predetermines necessity of a qualitative economic education and 
training in the society in which fundamental bases for creation of the newest formation business-
man are provided. but in Ukrainian transformation society such education and training have 
only been created. As a result of this conceptually-theoretical, philosophy-worldview research of 
economic education and training development in our country are very topical as basic means of 
a modern businessman formation. The primary goals of business worldview bases education and 
training and generation of a new formation businessman are considered in the article.   

Key words: education, training, business. 
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natalia PARIsH
RESEARCH AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN fORMATION Of ECO- AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN fORMATION Of ECO-

LOGICAL CULTURE Of ENGINEERING AND PEDAGOGICAL SPECIALITy 
STUDENTS .................................................................................................................................................86

The use of information technologies is aimed to form readiness of the future engineers-teach-
ers to use computer technologies in professional activity, as result of special training represent-
ing integrated education of the future engineer-teacher person arising in uniting of motives, 
theoretical and professional-meaning knowledge, abilities, skills and pedagogical experience re- and pedagogical experience re- re-
lated to engineering-pedagogical activity.

Key words: person, culture, nature, activity, ecology, education, training.

FOREIGn EXPERIEnCE
Vasyl BARAnOVskIj 
ACCESS TO HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT Of STRATIfICATION 

CHANGES IN WESTERN COUNTRIES .........................................................................................94
It has been taken a shot of stratification changes and social mobility objective analysis in 

modern western societies, tendencies of its social-class structure development and influence 
of stratification changes on access of citizens to education, in particular – higher, has been 
shown in the article based on researches of modern sociologists. It has been underlined that 
so-called �middle class� diminishes in modern western societies and increases differentiation 
on �rich� and �poor�. It has been underlined the growing role of cultural and educational 
assets in the system of stratification changes and social mobility of Western countries. The 
article emphasizes that educational system of Western countries was also stratified on elite, 
increased, middle and low level with formal equality of society members. Thus, modern 
education camouflages the real inequality quick, than serves as an �elevator� on smoothing 
positions. The conclusion is done, that social inequality in western societies is to a great 
extent determined with a strategy of higher classes or its conservative part reflecting its 
predominance.     

Key words:  education, higher education, access to education, society, information society, 
stratification of society, social stratums (classes), social inequality, social mobility, Western 
countries.

Mariya DEBICH
HIGHER EDUCATION EVOLUTION AT THE TURN Of THE CENTURy AND IN 

THE fUTURE ...........................................................................................................................................107
The phenomenon of world higher education big quantitative and qualitative changes 

in the second half of the XX-th century is considered. Structural innovations and expan-
sion of problems of higher education are researched in details. Discrepancy of computeri-
zation in secondary and higher schools is emphasized. The phenomenon of sciences accel-
erated development at universities and research institutes is specified for Europe. It is of-
fered to develop cooperation of Ukraine and the European Union particularly in these per-
spective themes. 

Key words: higher education, reforms and innovations, education quality, general education, 
bologna process, Lisbon project. 
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2 (49) 120–121

 Рецензія на монографію В. Андрущенка «Світанок Європи: Проблема 
формування нового вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття». – К.: 
Знання України, 2011. – 1099 с.

2 (49) 121–122

 Педагогічна Конституція Європи. Преамбула 3 (50) 111–115

 Світлої пам'яті Владлена Степановича Лутая 1 (48) 116

 Обговорюємо проекти Закону України «Про вищу освіту» (учасники 
обговорення Губерський Леонід, Суліма Євген, Гриневич Лілія, Луговий 
Володимир, Андрущенко Віктор, Рижков Ростислав, Шепетильнікова 
Єлизавета, Литвин Володимир, Бакіров Віль, Таланчук Петро, Згуровський 
Михайло)

2 (49) 11–12

Укладач покажчика: Морозова Анна Вікторівна – науковий співробітник Інституту вищої 
освіти Національної академії педагогічних наук України, відповідальний секретар часопису 
«Вища освіта України».
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Шановні читачі!
Не забудьте передплатити 

часопис
«Вища освіта україни»

Індекс видання 
23823

Передплатити журнал можна  
в будь-якому відділенні 

зв’язку

ЗАгАльнА ІнФормАцІя
1. Статті, що пропонуються до друку, мають бути написані спеціально для часопису 

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

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

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

вимоги до оФормлення стАтей
1. Статті приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах MS Word for Windows 

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

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

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

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

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

до увАги АвторІв
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ПВ місце літер.

ДОСТАВНА КАРТКА – ДОРУчЕННЯ

На газету
журнал

«Вища освіта України»
найменування видання

Вартість передплата кількість 
комплектів 1переадре-

сування

на 2014 рік по місяцях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

поштовий 
індекс ___________________________

код вулиці

буд. корп. кв.

місто __________________________________

село __________________________________

область _________________________________

район  __________________________________

вулиця __________________________________

прізвище, ініціали

23823

Державний комітет зв’язку та інформації України ф.СП-1

б) прізвищем та ініціалами, назвою статті, ключовими словами та стислою анотацією 
(120–150 слів) українською, російською та англійською мовами;

в) УДК.
4. Джерела у списку літератури слід подавати за алфавітом у такому порядку: україн-

ською, російською, латиною. У посиланні на використане джерело зазначати порядковий 
номер джерела у списку та сторінку.

Увага! У зв’язку з включенням журналу до реферативної бази даних наукової періоди-
ки «Scopus» необхідно додати переклад списку літератури англійською мовою.

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

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