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Аналізуються проблеми, суперечності та 
перспективи розвитку автономії університе-

тів; автор стверджує, що розвиток автоно-
мії в системі вітчизняної освіти стримують 
такі чинники, як відсутність глибоких демо-

кратичних традицій українських універси-
тетів, недостатня підготовка управлінських 
кадрів, прояви корупції, психологічна незвич-
ність суб’єктів навчально-виховного процесу 

навчатись, жити і працювати в умовах ав-
тономії та деякі інші чинники; суспільство 

має розпочати активний громадянський дис-
курс за цією тематикою із залученням діячів 
науки і культури, підприємців, батьків, сту-

дентів і викладачів; дискурс має враховувати 
вітчизняні реалії, європейський педагогічний 

досвід, глобальні виклики, інтелектуальний 
та практичний досвід нового часу, наявні по-
літичні, культурні й моральні ресурси тощо. 
Особливе значення має первинний вітчизня-
ний досвід розвитку університетів у період 

незалежності.

Ключові слова: людина, освіта, уні-
верситет, демократія, автономія.

оловною проблемою в кон-
тексті змін, які відбувають-
ся в університетському вря-
дуванні, є проблема автоно-
мії. Останнім часом вона ак-
тивно обговорюється на сто-

рінках наукових видань, у засобах масової 
інформації як розвинутих країн, так і кра-
їн, що розвиваються. Не є винятком і Укра-
їна. Діапазон поглядів надзвичайно широ-
кий – від глоріфікації університетських 
свобод до повного їх заперечення. З огляду 
на це, Г. Нів цілком слушно зауважує, що 
«підґрунтям ритуальних міркувань «за» і 
«проти» інституційної автономії є питан-
ня життєвого значення для суспільства за-
галом. Якими мають бути оптимальні умо-
ви передачі знань? Наскільки глибоким і 
масштабним має бути контроль суспіль-
ства за діяльністю інститутів вищої освіти? 
Над якими сферами має здійснюватись цей 
контроль і нагляд з боку суспільства на тлі 
зустрічних вимог «академії» бути госпо-
дарями у своєму домі? Ці фундаменталь-
ні питання не втратили своєї актуальності 
з часу виникнення університетів понад 800 
років тому» [16, c. 264].

Г

унІверситетськА 
АвтономІя: 
новІ виклики

УДК 37.014.53+378.11
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Зрозуміло, що пошук відповідей на ці 
питання в кожній країні, регіоні здійсню-
ється по-різному. Щодо цього показовими 
є порівняння відповідних дискурсів у су-
спільствах із розвинутою і сталою традиці-
єю університетської автономії та суспіль-
ствах, до яких належить і Україна, де її не-
обхідно або відновлювати, або вибудову-
вати академічне самоуправління в проце-
сі реформування надцентралізованої та за-
бюрократизованої системи управління ви-
щою освітою. Зміст оприлюднених «там» і 
«тут» текстів, їх спрямованість, їх, нарешті, 
назви, є красномовним свідченням сутніс-
них відмінностей у характері проблем, які 
постали перед розвинутими країнами, з од-
ного боку, та пострадянськими – з іншого. 
«Як нам захистити академічні свободи?» 
[16, 383], – запитує і намагається знайти 
відповідь, як і тисячі її колег на Заході, Ге-
неральний секретар Міжнародної асоціа-
ції університетів (МАУ) Є. Егрон-Полак. 
У нашій країні лейтмотив дискурсу досить 
чітко, як нам здається, відобразили автори 
однієї з публікацій під назвою «Універси-
тети мусять стати автономними» [9]. Ціл-
ком погоджуємося з висновком, що про-
блема вирішення цього завдання в Укра-
їні «нині виходить за рамки суто профе-
сійної дискусії і стає предметом широкого 
і зацікавленого громадського обговорення, 
оскільки торкається величезної кількості 
людей, які надають і здобувають вищу осві-
ту, сто сується функціонування суспільства 
загалом, його якості, перспектив розвитку 
тощо» [1, c. 30–31].

Не зупиняючись докладно на характе-
ристиці наявних у дискурсі позиціях «за», 
«проти», «байдуже» і таке інше, лише за-
уважимо, що ситуація досить неоднознач-
на як в суспільстві загалом, так і в освітян-
ському середовищі зокрема. Як це зазвичай 
буває, якщо прибічники реформ намага-
ються відповісти на питання «що робити?», 
вони одночасно занепокоєні з’ясуванням, а 
«хто ж заважає» прогресивним починан-
ням? Судячи із змісту публікацій, особли-
во в засобах масової інформації, «однією із 
основних перешкод на шляху модернізації 

вищої освіти є опір багатьох представників 
ректорського корпусу» [9, c. 12]. Дістаєть-
ся і бюрократії, яку «не цікавить» універси-
тетська автономія, чиновникам «середньо-
го рівня» і т.п. [6, c. 13]. Дуже часто згаду-
ються «пережитки минулого», зокрема ра-
дянського. «Безвідповідальність, конформ-
ність, утриманство і рабський дух Homo 
Sovieticus, з одного боку, а також відсут-
ність у нього навичок життя за законами 
корпоративної етики – з іншого, пояснює, 
чому пострадянська система освіти вияви-
лася не готовою до того парадигмального 
зрушення, коли корпоративна етика поча-
ла набувати особливого смислу», – пише 
на сторінках всеукраїнської експертної ме-
режі  Інтернет учасник, як він сам зазна-
чає, Української фулбрайтської асоціації 
О. Пронкевич. Автор порівнює українську 
пострадянську систему вищої освіти, вико-
ристовуючи метафору відомого російсько-
го філософа О. Зінов’єва, з «рогатим зай-
цем», аби підкреслити у неї «гібридність, 
викликану сумішшю несумісних елементів, 
з’єднання яких загрожує постійним цінніс-
ним колапсом, проявляється самим оче-
видним і химерним способом» (збережено 
стиль автора. – В. А.). 

Публіцистичні розміркування часто-
густо збігаються з результатами науко-
вих розвідок, зокрема соціологічних до-
сліджень, але не завжди. Візьмемо, напри-
клад, «Звіт по дослідженню», яке здійсни-
ла у 2001 році група соціологів з «Лабора-
торії соціальних досліджень і політично-
го аналізу» Донецького національного уні-
верситету в рамках здійснення «Програми 
підтримки вироблення стратегії реформу-
вання освіти», яка фінансувалась Міжна-
родним фондом відродження та ПРООН в 
Україні [8].

Хоча вже й минуло 13 років з часу появи 
«Звіту», ряд принципових висновків авто-
рів не втратив, на нашу думку, актуальнос-
ті й зараз. На той час «майже дві третіх пра-
цівників вищої школи» визнавали необхід-
ність змін та реформ у вищій школі [8, c. 4]. 
«Несподіваним» одночасно є те, що «відсо-
ток посадовців у середовищі стійких при-
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хильників реформ перебільшує аналогіч-
ні показники в інших групах... У певному 
сенсі, – зазначили автори дослідження, – 
це суперечить поширеній думці про те, що 
найбільш консервативно проти реформ на-
лаштований саме керівний склад вишів. Як 
бачимо, такий погляд не зовсім відповідає 
дійсності» [8, c. 20].

Заслуговує на увагу також інформація 
про пріоритети, яким віддають перевагу 
прихильники реформ в академічній спіль-
ноті. Із дев’яти пунктів, які містять заходи, 
що варто було б здійснювати, щоб зміни-
ти стан справ у вищій школі на краще, роз-
ширення самоврядних засад у вищій шко-
лі обіймає 7 місце (16,3% респондентів). 
Поза конкуренцією вимога «істотно збіль-
шити оплату праці викладацького складу» 
(83,7%) [8, c. 28]. Цікаво було б порівняти 
наведені дані з результатами сучасних до-
сліджень, але ми не ставили перед собою 
такого завдання. Для нас важливо було за-
значити, що далеко не всі в академічному 
середовищі «рогаті зайці».

Інакше навряд чи в країні міг проходи-
ти експеримент, який у квітні 2005 року 
розпочали вісім українських університе-
тів – Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка, Чернівецький на-
ціональний університет імені Юрія Федь-
ковича, Український католицький універ-
ситет (Львів), Національний університет 
«Києво-Могилянська Академія», Універ-
ситет економіки і права «Крок» (Київ), 
Дніпропетровський національний універ-
ситет, Харківський національний універси-
тет імені В.Н. Каразіна, Донецький націо-
нальний університет. За підтримки Міжна-
родного фонду «Відродження» вони ство-
рили консорціум для експериментального 
запровадження основ університетської ав-
тономії в українській вищій школі. Голова 
консорціуму – Президент Національного 
університету «Києво-Могилянська Акаде-
мія» Сергій Квіт [більш повно див. 5; 6].

Проект спрямовано, як зазначається у 
стислому звіті фонду «Відродження» за 
2008 рік, на створення нової моделі взає-
мин між університетом, суспільством і дер-

жавою, у межах якої університет стає ін-
ституцією, яка визначає свої завдання і 
сама несе відповідальність за результат 
своєї діяльності перед суспільством в особі 
власної академічної та студентської спіль-
ноти і місцевої громади, дбаючи про відпо-
відальність своєї мети загальнонаціональ-
ним інтересам. На початку 2008 року Кон-
сорціум повернувся до співпраці з Мініс-
терством освіти і науки України та урядом, 
яка, як свідчать деякі публікації учасників 
експерименту, здійснювалась досить не-
просто у попередні роки. У січні 2008 року 
відбулося засідання ради ректорів консор-
ціуму за участі міністра освіти і науки І. Ва-
карчука, на якому було узгоджено план дій 
на 2008–2009 рр. та розроблено пропозиції 
до програми дій уряду у сфері освіти. Зо-
крема, університети взяли участь у розроб-
ці освітнього компонента програми уря-
ду Ю. Тимо шенко. Представники консор-
ціуму увійшли до робочої групи з розробки 
змін та доповнень до Закону України «Про 
вищу школу», до експертної групи при про-
фільному комітеті Верховної Ради України. 
Питання університетської автономії було 
визначено як один із пріоритетів діяльно-
сті МОН на 2009 рік [10].

На жаль, як зазначає В. Бакіров, ректор 
Харківського національного університе-
ту імені В.Н. Каразіна, діяльність консор-
ціуму «не була дуже успішною» [1, c. 32–
33]. Ця сумна історія, зауважує він, доклад-
но викладена Г. Касьяновим, який, зокре-
ма, зробив такий висновок: «університети-
ініціатори експерименту стали учасниками 
гри на полі, де вони були приречені, у кра-
щому разі, на гру за правилами, які ставили 
їх у невигідне становище, а в гіршому – на 
прогнозовану поразку. Громадська ініціати-
ва стала на рейки бюрократичного потягу, 
який зазвичай бігає по колу» [6, c. 33].

Можемо припустити, що певний до-
свід, набутий у процесі реалізації проекту, 
мабуть, було враховано при підготовці рі-
шення Уряду України, згідно з яким у лип-
ні 2009 року було надано п’яти провідним 
вишам України статус самоврядних (авто-
номних) дослідницьких національних ви-
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щих навчальних закладів. Відповідно до 
урядових постанов цей статус присвоє-
но Національному університету «Києво-
Могилянська академія», Національному 
університету «Острозька академія», Націо-
нальній юридичній академії України іме-
ні Ярослава Мудрого, Львівському націо-
нальному університету імені Івана Фран-
ка та Київському національному універси-
тету імені Тараса Шевченка. Раніше статус 
дослідницького отримав також Національ-
ний університет «Львівська політехніка». 
Урядовими документами передбачено про-
тягом 2011–2012 рр. підвищити у два рази 
заробітну плату науково-педагогічним та 
науковим працівникам цих вишів. Окрім 
того, науковці та аспіранти матимуть мож-
ливість проходити стажування в зарубіж-
них університетах.

Самоврядні дослідницькі вищі навчаль-
ні заклади також матимуть право прийма-
ти остаточне рішення про присвоєння вче-
них звань та присудження наукових сту-
пенів з видачею атестатів і дипломів дер-
жавного зразка. Вони протягом 2011–
2012 рр. матимуть право самостійно вста-
новлювати нормативи співвідношення чи-
сельності студентів у розрахунку на одну 
штатну посаду науково-педагогічного пра-
цівника, але не менш як п’ять до одно-
го. Постановами Уряду визначено розви-
ток матеріально-технічної бази, створення 
науково-навчальних центрів, забезпечен-
ня університетів обладнанням та новітніми 
засобами навчання.

Підготовча робота, яка передувала при-
йняттю урядових рішень, підтверджує до-
сить поширену думку, що «питання автоно-
мії… дуже складне», що «не може бути так: 
сьогодні автономії немає, а завтра вона вже 
має бути». Не викликає сумніву і те, що 
«повинна бути якась динаміка, досить не-
проста, мають відбутися структурні зміни, 
зміни в організації фінансування, організа-
ції навчального процесу тощо…» [4, c. 34]. 
І ось тут починається головне, як з точки 
зору теорії, так і практики освітньої полі-
тики: якою має бути ця динаміка (револю-
ційною, еволюційною), якими мають бути 

структурні зміни (масштаб, глибина, ха-
рактер тощо) в освітньому врядуванні? У 
пошуках відповідей на ці питання прибіч-
ники утвердження автономії в українських 
університетах, у тому числі й учасники за-
значеного експерименту, не можуть не вра-
ховувати світовий досвід, який є досить не-
однозначним.

З огляду на це, як нам уявляється, є над 
чим поміркувати. Із змісту численних віт-
чизняних публікацій (насамперед у науко-
вій та науково-популярній періодиці) ви-
мальовується досить привабливий і, відпо-
відно, бажаний для нас образ виплеканої у 
західній традиції моделі університетської 
автономії. Не бракує, і цілком справедли-
во, констатації переваг академічного само-
врядування, його впливу на університет-
ське і суспільне життя, позитивних оцінок 
корпоративної етики, стійкості відповід-
них традицій тощо. Хоча, як на нашу дум-
ку, досить часто цей образ є неадекватним, 
подекуди ідеалізованим, таким, що не від-
повідає сучасному реальному стану речей. 
Зокрема, не враховується значною мірою 
ряд принципових, на нашу думку, момен-
тів. На один із них, наприклад, звертає ува-
гу Г. Нів, який в одній із своїх публікацій 
констатує, що «однією з характерних рис 
останнього десятиріччя (90-ті роки ХХ сто-
ліття. – Авт.) є переоцінка університетської 
автономії. З етичної та філософської аксіо-
ми вона перетворилась на серію операцій-
них умов та функцій» [24, c. 2].

Від себе зауважимо, що «перегляд» мав 
результатом переформатування дискурсу. 
Змінились позиції, лінії розмежування між 
його репрезентантами. Розглянемо деякі 
принципові моменти цього процесу на при-
кладі неоліберальних реформ у вищій осві-
ті Великобританії у 80–90-х роках ХХ сто-
ліття, які розглядались як зразок багатьма 
країнами. «Цінності вищої освіти сьогод-
ні, – зазначають Б. Солтер і Т. Тапер, – це 
складна комбінація двох різних інститу-
ційних традицій, яка містить протилежні 
погляди на державне регулювання та вну-
трішнє врядування»[25, c. 246–247]. До 
початку 90-х років у Великобританії існу-
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вала бінарна система з чітким поділом на 
«старі» (old) університети і технічні інсти-
тути (politechnics), які складали так зва-
ний «суспільний сектор вищої освіти» (the 
public sector of higher education). Саме про 
старі університети, як правило, ідеться у 
віт чизняних публікаціях, особливо у ЗМІ, 
коли їх автори розмірковують про особли-
вості університетської автономії у західній 
традиції. У чому полягали між ними від-
мінності з точки зору організації «внутріш-
нього врядування»?

«Старі» університети (їх уособленням 
традиційно є Кембридж та Оксфорд) до 
початку реформ 80–90-х років неухильно 
дотримувалися «традиційного ліберально-
го університетського ідеалу», згідно з яким 
університет «як спільнота вчених» «демо-
кратично організував своє власне життя». 
Провідну роль у внутрішньому врядуванні 
відігравали «academics» – професорсько-
викладацький корпус. Саме вони «керува-
ли університетом через механізм колегіаль-
ної демократії». «Старі» університети мали 
«реальну автономію» [14, c. 112].

Технічні інститути протягом ХХ століт-
тя обіймали інший статус. До 1988 р., коли 
і їм трохи пізніше, у 1992 р., було надано 
право називати себе університетами («но-
вими»), вони перебували у підпорядкуван-
ні органів місцевої влади і були об’єктом 
відповідного «політичного регулювання» 
(local political regulation). На відміну від 
«старих» університетів вони керувались у 
своїй діяльності «економічною ідеологією» 
(the economic ideology). У технічних інсти-
тутах була «відсутня інституційна та акаде-
мічна автономія», і, зокрема, до 60-х років 
більшість із них навіть не мала «академіч-
них органів, аналогічних університетсько-
му сенату» [14, c. 113].

Інтеграція «старих» і «нових» універси-
тетів в єдину систему вищої освіти відбува-
лась в умовах уніфікації як механізмів дер-
жавного регулювання, так і внутрішньо-
го врядування університетів. Британські 
дослідники та експерти, характеризуючи 
зміст реформ 80–90-х років, звертають ува-
гу на те, що держава, уряд, керуючись ба-

жанням максимально забезпечити «резуль-
тативність та ефективність» вищої освіти в 
нових умовах, усіляко заохочували рух уні-
верситетів у руслі «менеджеріальної рево-
люції». Між «старими» та «новими» уні-
верситетами спостерігається, з точки зору 
організації внутрішнього врядування, зу-
стрічний рух, у процесі якого поступово 
пом’якшуються відмінності між ними.

Якщо вести мову про «старі університе-
ти», то вважається, що впровадження «бри-
танської моделі менеджеріалізму» супро-
воджується «занепадом академічних сво-
бод» [21, c. 311]. Реформи в англосаксон-
ських країнах у напрямі «дерегулювання 
та утвердження ринкової конкуренції» аж 
ніяк не призвели, зауважують австралій-
ські вчені, «до більшої автономії» універси-
тетів [11]. Роблячи подібні висновки, авто-
ри, як правило, мають на увазі, що йдеться 
не про відмову від автономії взагалі, а якісні 
зміни в її розумінні («переоцінка» за Г. Ні-
вом) та реалізації на практиці. Старі добрі 
часи, коли внутрішнє врядування здійсню-
валось виключно академічною спільнотою, 
минули. Як зауважує М. Квієк, «інше сус-
пільство – інша філософія – інший універ-
ситет» [7].

Зглобалізований, скомерціоналізований 
EGM-університет потребує якнайширшої 
власної автономії зі своїм статусом актив-
ного гравця на міжнародному ринку освіт-
ніх послуг. Вона була і залишається «голов-
ною цінністю» для нього, без неї неможлива 
результативна наукова та навчальна робота 
[23, c.16]. Однак одночасно, як зазначають 
експерти Європейської комісії, в організа-
ції структури внутрішнього врядування за-
кладів вищої освіти, дослідницьких універ-
ситетів насамперед, «відбувся перехід від 
традиційної» моделі самоврядування (self-
government) до моделі менеджментного са-
моврядування (managerial self-governance) 
[19, c. 11]. На нашу думку, це дуже важли-
вий висновок, який свідчить про суттєві 
зрушення у теорії і практиці університет-
ського врядування.

Зазначений стан речей став результатом 
дії цілого ряду факторів як зовнішніх щодо 
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університету, так і внутрішніх. Зокрема, що 
стосується останніх, то, як зазначають за-
хідні фахівці, в університеті поступово ви-
зрівала загальна невдоволеність традицій-
ною системою врядування, яка складалася 
згідно з принципом поділу влади, – із само-
врядних та виконавчих органів. Виявилось, 
що претензії висловлювались головним чи-
ном до самоврядних структур, ефективніс-
тю діяльності яких були невдоволені прак-
тично усі – як адміністрація, так і виклада-
чі. Зокрема, у США підрахували, що викла-
дачі, витрачаючи близько 11% свого часу 
(майже по 6 годин на тиждень) на участь 
у роботі самоврядних структур, відчували 
все менше і менше задоволення від резуль-
татів своєї діяльності в них [22]. Показо-
вим є такий факт з практики британських 
освітніх реформ. Ще в 1985 році в одному 
з офіційних документів зазначалось, що за-
лучення «academics» до «університетсько-
го врядування через численні комітети упо-
вільнює процес вироблення рішень і спри-
яє зміцненню секційних інтересів. Водно-
час “academics» часто налаштовані на бло-
кування прийняття необхідних рішень в ін-
тересах всього інституту в умовах наявнос-
ті обмежених ресурсів» [14, c. 115].

Намітилась, як зазначив Дж. Дадер-
штадт, «криза участі», в умовах якої тради-
ції «дебатів та пошуку консенсусу» всту-
пили в протиріччя із забезпеченням ефек-
тивності (efficiency) роботи системи уні-
верситетського врядування» [15, c. 27]. 
Перед університетами з усією гостро-
тою постали такі питання, на які необхід-
но було знайти адекватні відповіді. По-
перше, «чи досягнення консенсусу все ще 
залишається більш важливою справою, 
ніж прийняття ефективних рішень? По-
друге, чи існує реальна загроза академіч-
ним свободам з боку більш раціональних 
механізмів прийняття рішень? По-третє, 
чи можна досягти більш урівноваженого 
балансу між ними?» [22].

Як ми вже зазначали, вибір було зро-
блено на користь моделі «менеджментно-
го врядування» з її орієнтацією на «ефек-
тивність і результат». Динамічне середови-

ще вимагало динамічних та раціональних 
рішень. Раціоналізуючи свою діяльність, 
університети, передусім дослідницькі, вод-
ночас намагаються, наскільки це можли-
во і відповідає вимогам часу, мінімізувати 
ризики та загрози для університетської ав-
тономії, яка, на чому наголошуємо ще раз, 
зазнала серйозних трансформацій і мало в 
чому нагадує традиційну, виплекану протя-
гом століть «учасницьку» модель, побудо-
вану на принципах колегіальності та «кла-
сичного» поділу владних повноважень у 
структурі університетського врядування.

Однак, що цікаво, саме ця модель най-
частіше фігурує у вітчизняних публікаці-
ях, автори яких, пропонуючи «скористати-
ся досвідом європейських університетів», 
зокрема Кембриджського, вважають, що 
«тільки за умови» впровадження моделі 
управління, побудованої на «реальному по-
ділі влади» та її «децентралізації», на прин-
ципах «прозорості» українські університе-
ти «зможуть таки вийти з кризового стану 
і запрацювати з максимальною ефективніс-
тю» [2].

У загальному теоретичному плані по-
дібні пропозиції мають доволі привабли-
вий вигляд і ніяких заперечень, певна річ, 
не викликають. А от стосовно їхнього прак-
тичного втілення в життя в Україні вини-
кають деякі запитання. Виходячи як із по-
зитивного, так і негативного досвіду, можна 
дійти висновку, що реалізація «класичної» 
«учасницької» моделі університетського 
врядування в нашій країні є досить пробле-
матичним проектом.

По-перше, як нам уважається, досить 
часто недостатньо враховується той факт, 
що «ідея університетської автономії не є 
іманентною характеристикою української 
політичної свідомості, не укорінена в гли-
бинні пласти національної культури і не є 
підтриманою попереднім реальним досві-
дом» [1, c. 38]. Можливо, саме цим пояс-
нюються факти викривленого перенесен-
ня в Україну принципу «самоорганізації та 
самоуправління в наукових організаціях і 
вищій школі» [3], які, зазнавши відповід-
них мутацій на вітчизняному правовому та 
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політико-економічному ґрунті, досить час-
то набувають вельми непривабливих, а то і 
потворних форм.

По-друге, хоча Східна Європа, у тому 
числі й Україна, як вважає М. Квієк, поки 
що не зазнала повною мірою впливів гло-
балізації у сфері освіти, ці часи, і, можли-
во, досить швидко, усе ж таки настануть, і 
нашим університетам, як західним, уже за-
раз доведеться, якщо вони захочуть вижи-
ти, рахуватись із цим феноменом. Тому, з 
огляду на перспективу, перед нами стоїть 
досить складне завдання, навіть складні-
ше, ніж перед західними університетами. 
Вони ведуть пошук адекватних форм вря-
дування, спираючись на вже існуючі демо-
кратичні традиції університетської автоно-
мії, модернізуючи їх. Нам доводиться вирі-
шувати це завдання за відсутності подібних 
традицій, у контексті спроб реформуван-
ня надцентралізованої, забюрократизова-
ної системи управління. У цих умовах важ-
ливо зважено розставити акценти у справі 
впровадження університетської автономії 
в Україні. Зокрема, орієнтуватись не тіль-
ки на минулий, а й, насамперед, на сучас-
ний досвід західних університетів, їх адап-
тації до складних умов глобалізації. За цих 
та багатьох інших умов тема університет-
ської автономії «має стати темою напруже-
ного громадського дискурсу, довготривало-
го і серйозного обговорення проблеми, що 
поєднувало б дискусії у спеціалізованих га-
лузях знання зі щоденним досвідом і відпо-
відними думками. У такому дискурсі ма-
ють бути враховані вітчизняні реалії, гло-
бальні виклики, інтелектуальний та прак-
тичний досвід, наявні політичні, культурні 
й моральні ресурси тощо» [1, c. 38].

Зрозуміло, що, звертаючись до захід-
ного досвіду, потрібно зважено оцінювати 
не тільки його «класичні», виплекані про-
тягом тривалого часу форми, але й сучас-
ну практику, адаптовану до умов глобаліза-
ції. Вона теж неоднозначна. Навряд чи слід, 
наприклад, сприймати як рекомендацію до 
негайного виконання досить поширені в 
дискурсі погляди найбільш радикально на-
лаштованих прибічників «академічного ка-

піталізму», зокрема у «голландській шко-
лі», які вважають, що університетами ма-
ють керувати виключно «професійні ліде-
ри та менеджери» [18]. До того ж вони по-
силаються на досить поширену практику, 
коли наглядова рада, у якій значний вплив 
мають представники «зовнішніх стейкгол-
дерів» (external stakeholders), наймає за 
контрактом на керівні посади менеджерів, 
які не є членами університетської спільно-
ти. Подібна практика є підставою для ви-
сновків, що університети перетворюються 
з автономних на гетерономні.

Зазначені погляди в дискурсі репрезен-
тують, як правило, ті представники акаде-
мічних та інтелектуальних кіл, які є прин-
циповими супротивниками неоліберальних 
трансформацій в освітній політиці. Вони є 
в усіх регіонах, в усіх країнах, однак сила їх 
впливу на офіційну політику в розвинутих 
країнах практично не відчувається і обмеж-
ується полем інтелектуальних дискусій, зо-
крема у сфері філософії освіти і педагогіки. 
Інша справа регіони, що розвиваються, зо-
крема країни Латинської Америки, де анти-
неоліберальні настрої і рухи досить впли-
вові. Переконатись у цьому можна, напри-
клад, ознайомившись із змістом діяльнос-
ті Інституту досліджень освітньої політики 
(IEPS), який було створено представника-
ми «незалежного ліворадикального союзу 
освітньої політики» (Independent Radical 
Left Education Policy Unit). Цей союз ство-
рив «a free e-journal» під назвою «The journal 
for critical education policy studies». Редко-
легія журналу керується у своїй діяльності 
«критичною теорією освіти та практики». 
«Критична теорія» (Critical theory) – це 
«ревізіоністська марксистська філософія» 
(a revisionist Marxist philosophy).

Зрозуміло, що матеріали в «критично-
му» антинеоліберальному маніфесті, яким 
є фактично журнал, бажано сприймати теж 
критично. Хоча загалом зміст подібних пуб-
лікацій, як до речі і видань, що репрезенту-
ють інші, критично налаштовані до неолі-
бералізму філософські та педагогічні шко-
ли, заслуговують на їх більш активне залу-
чення у вітчизняний освітянський дискурс. 
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Зокрема, можливо, допомогло б декому по-
збавитись певної зачарованості супермод-
ними постмодерністськими ідеями та, від-
повідно, ілюзій з приводу їх негайної реалі-
зації на практиці в Україні.

У «критичних» (і не тільки) виданнях ви-
словлюється стурбованість з приводу того, 
що в процесі неоліберальних реформ у ба-
гатьох країнах «серйозно послаблюється» 
зв’язок між інституційною, з одного боку, та 
індивідуальною автономією і академічними 
свободами – з іншого [13, c. 479]. Що це озна-
чає і чому відбувається? Насамперед, звер-
тається увага на те, що ЕGМ-університети, 
набуваючи автономії як суб’єкти світово-
го ринку освітніх послуг і дотримуючись 
його логіки, намагаючись бути максимально 
ефективними (efficiency), результативними 
(effectiveness) та економічними (economy), 
підпорядковують цим вимогам свій внут-
рішній устрій. Це не може не позначатись 
на статусі «academics» – традиційного носія 
й уособлення академічних свобод універ-
ситету модерної доби. «Економічна доціль-
ність», якою керуються у своїй діяльності 
менеджери «підприємницького» універси-
тету, подекуди вимагає певних обмежень у 
визначенні змісту навчальних програм, на-

прямів наукових досліджень, стилів управ-
ління тощо. Жорсткішими, з точки зору ви-
мог до «academics», стають умови контрак-
ту між ними та університетами. Проза рин-
ку байдужа до «етичних та філософських 
аксіом», і для неї дійсно автономія, говоря-
чи словами Г. Ніва, – це «серія операційних 
умов та функцій».

Виходячи із змісту відповідних публіка-
цій, найбільш гострі дискусії точаться нав-
коло особливостей статусу «academics» у 
вищих навчальних закладах, умов їх пере-
бування на відповідних посадах (tenure). 
Наприклад, у Канаді, як зазначає Є. Егрон-
Полак, подекуди будь-які розмови на цю 
тему сприймаються як потенційні зазіхан-
ня на академічні свободи [16, с. 383]. І, до 
речі, зауважимо, не безпідставно. Зокре-
ма, адепти «ринкового фундаменталізму» в 
університетському середовищі через пресу, 
через своїх представників у політичних та 
урядових колах (і не тільки в Канаді) нама-
гаються переконати громадськість у тому, 
що в сучасних умовах «виробники освітніх 
послуг», порівняно із іншими учасниками 
ринку, мають «необґрунтовані привілеї» у 
вигляді «академічних свобод та інституцій-
ної автономії» [24, c. 4]. 
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Проаналізовано дані щодо рів-
ня автономії та рейтингових до-

сягнень закладів вищої освіти 26 єв-
ропейських країн, у тому числі й 

України. Підтверджено, що автоно-
мія, особливо академічна, організа-
ційна та кадрова, є важливим чин-
ником досягнення закладами висо-

ких рангових позицій за рейтингами 
«Таймс» і «Шанхайський». Водночас 
сама по собі автономія, не доповне-
на іншими розвинутими складовими 

діяльності, зокрема дослідницько-
інноваційною, не гарантує універси-
тетської конкурентоспроможності, 

тому є необхідною, але недостат-
ньою для успішності вищої школи. 
Виявлено ефект автономійної си-

нергії, за яким інтегральна автоно-
мія більш ефективна, ніж її дифе-
ренціальні компоненти. Показано, 
що вищій освіті України бракує як 

автономії, окрім кадрової, так й ін-
ших ключових складових основної ді-
яльності, насамперед дослідницько-

інноваційної. Аргументована важли-
вість досвіду Австрії стосовно роз-

витку автономії та вдосконален-
ня мережі провідних університетів 
з огляду на доцільність подрібнен-

ня закладів вищої освіти лише в разі, 
якщо новоутворені заклади спро-
можні бути високорейтинговими.
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© луговий в., калашнікова с., слюсаренко о., 
таланова ж., 2014



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 12014 15

остановка проблеми та її ак-
туальність. Автономія закла-
дів вищої освіти (далі – уні-
верситети, заклади) у світо-
вій практиці визнана необ-
хідною умовою їхньої ефек-

тивної діяльності, тому є трендом уні-
верситетського розвитку [7; 9–13; 15]. В 
українській вищій освіті, що формувала-
ся, хоча й з огляду на кращі європейські 
зразки, але разом з тим в інших суспільно-
політичних умовах, автономія великою мі-
рою вва жається недостатньою [4, с. 149–
184]. Отже, доцільно з’ясувати, по-перше, 
реальний стан автономізації вітчизняних 
закладів, причини її відставання порівня-
но з кращими зарубіжними аналогами, на-
креслити обґрунтовані пропозиції щодо 
підвищення культури університетської ав-
тономії в Україні, по-друге, зв’язок пара-
метрів автономії та рангового статусу ви-
щої освіти європейських країн.

Аналіз наукових праць, присвячених 
розв’язанню проблеми. Незважаючи на 
зростаючу кількість публікацій, присвяче-
них автономії університетів, бракує праць із 
системним розглядом зв’язку автономізації 
та досягнень вищої освіти з огляду на відпо-
відні тенденції в Європі та світі [7; 9–13; 15].

Мета і завдання статті. Здійснити порів-
няльні дослідження розвитку університет-
ської автономії та її зв’язку з досягненнями 
вищої освіти в Україні, Європі та сформу-
вати науково обґрунтовані пропозиції щодо 
набуття автономних характеристик вітчиз-
няними закладами вищої освіти [4; 5].

Виклад основного матеріалу.
Автономія (від грец. незалежність) – 

право на самоврядування, самостійне, не-
залежне розв’язання певних питань[1; 3; 6; 
8]. Це право, його реалізація активно дослі-
джуються, зокрема, Європейською асоціа-
цією університетів (ЄАУ), що заснована у 
2001 р. як неурядова організація й налічує 
850 університетів, 34 національних універ-
ситетських об’єднань 47 країн і сфокусова-
на на європейському просторі вищої освіти 
(ЄПВО) та європейському дослідницько-
му просторі (ЄДП) [3; 7; 9; 12; 15].

Загалом автономний статус провідних 
закладів уявляється природнім і зрозумі-
лим. Адже такі інституції є найбільш інте-
лектуально розвинутими частинами сус-
пільства, локомотивами його розвитку, 
отже, не потребують надто регламенту-
ючої зовнішньої регуляції, мають високу 
суспільну довіру та виправдовують її [7]. 
Крім того, найкращі університети світу є 
незалежними: наприклад, з-поміж 30 топ-
закладів за рейтингами «Таймс» і «Шан-
хайський» більшість є приватними [14; 16]. 
Експерти ЄАУ стверджують, що існує ко-
реляція між рівнем автономності та ефек-
тивністю діяльності, якістю освіти, ступе-
нем диверсифікації, успішністю інтерна-
ціоналізації. Зокрема, інституційна автоно-
мія дає змогу університетам визначати та 
реалізовувати стратегічні пріоритети від-
повідно до своїх сильних сторін, і хоча ав-
тономія автоматично не приводить до кра-
щої діяльності, однак є важливою необхід-
ністю [9].

Автономія закладів вищої освіти, за ви-
сновками ЄАУ, має кілька вимірів – акаде-
мічний, організаційний, кадровий, фінан-
совий [9].

До академічного виміру відносять: ви-
значення кількості студентів; відбір сту-
дентів; упровадження та припинення про-
грам; вибір мови навчання; вибір механіз-
мів і провайдерів забезпечення якості; ви-
значення змісту програм. Організаційний 
вимір передбачає: вибір процедури та кри-
теріїв щодо призначення ректора; відставку 
і терміни повноважень ректорського офі-
су; уведення та відбір зовнішніх членів ор-
ганів врядування; визначення академічної 
структури; утворення юридичних осіб. Ка-
дровий вимір стосується: процедур прийо-
му персоналу; заробітної плати; звільнення 
працівників; кар’єрного просування. На-
решті, фінансовий вимір передбачає: три-
валість і модель фінансування; збережен-
ня залишків; запозичення грошей; запро-
вадження плати для вітчизняних та інозем-
них студентів [9].

За цими вимірами та показниками авто-
номії в межах ЄАУ здійснюють обстеження 

П
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рівня автономності закладів вищої освіти в 
країнах Європи за 100-бальною шкалою [9; 
10]. Кількісний вираз автономних харак-
теристик дає змогу визначити взаємоза-
лежність автономності та досягнень вищої 
школи, об’єктивно схарактеризувати стан 
університетської автономії та її параметри 
за різними вимірами.

У цій статті використанні дані резуль-
татів обстеження автономії вищих закла-
дів освіти в 26 країнах Європи, у тому чис-
лі України, тобто більшості європейських 
країн, що презентовані на семінарі «Спри-
яння стійкості та автономії вищих навчаль-
них закладів» [10]. Наведені в згаданому 
джерелі дані по трьох землях Німеччини не 
враховані як такі, що не репрезентують усю 
країну в цілому. За університетські досяг-
нення країн узято рангові місця за провід-
ними міжнародними рейтингами «Таймс» і 
«Шанхайський» [14; 16]. Ступінь взаємо-
залежності характеризувався коефіцієнтом 
кореляції рангів Спірмена, що обчислював-
ся за методикою, викладеною в роботі [7].

У таблиці 1 наведено систематизова-
ні інтегральні та диференціальні (за вимі-
рами) показники автономії вищих закла-
дів освіти для 26-ти країн, 20-ти країн, що 
мають топ-заклади за рейтингами «Таймс» 
(19 країн) або «Шанхайський» (18 країн), 
6-ти країн, що не мають високорейтинго-
вих закладів, а також для Сполученого Ко-
ролівства, Франції, Греції та України, які 
представляють увесь діапазон (від макси-

мальної до мінімальної) університетської 
автономії.

Таблиця 1 демонструє помірну тенден-
цію підвищення рівня рейтингових досяг-
нень вищої освіти із збільшенням її авто-
номії. Пересічно 20-країн з топ-закладами 
мають дещо вищу (67 балів), країни (6) без 
таких закладів – меншу (61 бал) автоно-
мію. На певну слабкість тенденції указує 
те, що до країн з високорейтинговим уні-
верситетським потенціалом належать кра-
їни як з найвищим (Сполучене Королів-
ство), так і з найнижчим (Греція) рівнем 
автономії закладів вищої освіти з трикрат-
ною різницею. Водночас серед країн без 
топ-університетського потенціалу є країни 
з рівнем автономії, більшим за середній (65 
балів). За вимірами найвищою є кадрова 
автономія (73 бали), найменшою – фінан-
сова (60 балів) за середніх і близьких між 
собою показників академічної (65 балів) і 
організаційної (64 бали) автономії. Для ка-
дрової автономії її рівень для країн без топ-
закладів (74 бали) навіть трішки більший 
порівняно з країнами з топ-закладами (72 
бали). Це може свідчити про некритичність 
подальшого збільшення автономії при до-
сягненні нею певного достатньо високого 
рівня. В усіх інших випадках (академічний, 
організаційний та фінансовий виміри) ав-
тономія в країнах з топ-університетським 
потенціалом переважає: суттєво організа-
ційна (на 16 балів) та академічна (7 балів) і 
несуттєво фінансова (1 бал).

Таблиця 1
Показники автономії та рейтингу вищої освіти 26 країн Європи

№ Країни,
групи країн

Показники автономії за 100-бальною шкалою
за вимірами

інтегральна академічна організаційна кадрова фінансова

1 2 3 4 5 6 7

1 26 країн, середнє 65 65 64 73 60

2 20 країн з топ-закладами, середнє 67 66 67 72 61

3 6 країн без топ-закладів, середнє 61 59 51 74 60

4 Сполучене Королівство
(1 ранг) 95 94 100 96 89

5 Франція(3–4 ранги) 46 37 59 43 45

6 Греція(15–17 ранги) 33 40 43 14 36

7 Україна (без топ-закладів) 55 51 44 77 46
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Стосовно України, то вона має відносно 
невисокий рівень автономії вищої освіти 
(55 балів). При цьому рівень кадрової авто-
номії є порівняно високим (77 балів), яко-
му істотно поступаються рівні організацій-
ної (44 бали), фінансової (46 балів) та ака-
демічної (51 бал) автономії. Привертає ува-
гу високорейтингова Франція з низькою 
автономією вищої школи (46 балів).

Обчислення коефіцієнта кореляція ран-
гів Спірмена для взаємозалежності авто-
номії та рангу вищої школи країн з топ-
університеським потенціалом також за-
свідчує слабкість вищезгаданої тенден-
ції (див. таблицю 2). Рангова університет-
ська позиція країни за рейтингом «Таймс» 
з’ясовувалася за методикою рейтингу 
«Шанхайський» [14], тобто враховували-
ся і найвищі університетські досягнення, і 
кількість топ-закладів у країні.

З таблиці 2 видно, що в разі рейтингу 
«Таймс» кореляція позитивна, слабка і не є 
вірогідною з імовірністю 0,95 для всіх вимі-
рів автономії: інтегральної, академічної, ор-
ганізаційної, кадрової та фінансової. У ви-
падку рейтингу «Шанхайський» кореляція 
також позитивна, слабка і для інтегральної 

та кадрової автономії є вірогідною. Звертає 
увагу факт, що за останнім рейтингом коре-
ляція для інтегральної автономії є достовір-
ною і перевершує кореляцію для диферен-
ціальних складових автономії за окремими 
вимірами. Це може означати прояв синер-
гійного ефекту, коли результуюче ціле (ін-
тегральна автономія) більше за окремі час-
тини (академічну, організаційну, кадрову та 
фінансову автономію), що його складають.

У таблиці 3 наведено коефіцієнти коре-
ляції рангів Спірмена для попарної взаємо-
залежності окремих складових автономії за 
певними вимірами.

З таблиці 3 неважко побачити, що різ-
ні диференціальні (за вимірами) автономії 
позитивно, приблизно однаково слабко 
(Кс варіює від 0,36 до 0,46), але, вірогідно, 
корелюють між собою, за виключенням 
пари «академічна – фінансова» автономія 
(Кс = 0,24 за Ккр = 0,33).

Вищезазначені висновки, за загаль-
ноєвропейськими обстеженнями, мож-
на перевірити на прикладі окремої краї-
ни – Австрії, у якій у 2002 р. була зако-
ном (Акт про університети) проголошена 
та з 2004 р. реально набула чинності пов-

Таблиця 2
Кореляція параметрів автономії та рейтингу вищої освіти 20 європейських країн 

з топ-закладами

№
Кількість країн
за рейтингами,

(критичне значення коефіцієнта кореляції)

Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена
за вимірами автономії

інтегральна академічна організаційна кадрова фінансова

1 2 3 4 5 6 7

1 19 країн, рейтинг «Таймс»
(Ккр = 0,39) 0,27 0,10 0,23 0,15 0,31

2 18 країн, рейтинг «Шанхайський»
(Ккр = 0,40) 0,51 0,34 0,36 0,42 0,31

Таблиця 3
Кореляція параметрів автономії вищих закладів освіти

за різними вимірами для 26 країн Європи

№ Вимір автономії
Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена

за вимірами автономії (Ккр = 0,33)

організаційна кадрова фінансова

1 2 3 4 5

1 Академічна 0,36 0,42 0,24

2 Організаційна 0,40 0,41

3 Кадрова 0,46
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на (за виключенням прийому студентів) 
автономія університетів [11; 13]. Саме в 
цей період стали публікуватися дані про 
топ-університети за рейтингами «Таймс» 
(з 2004 р.) та «Шанхайський» (з 2003 р.) 
[14; 16]. Тобто можна прослідкувати 
вплив автономії австрійських університе-
тів на їх світові ранги впродовж від 2003 
(2004) до 2013 рр.

У таблиці 4 наведено динаміку рангових 
позицій університетів Австрії за рейтингом 
«Таймс», який до 2010 р. включно визначав 

200 найкращих університетів, а з 2011 р. – 
400 топ-закладів [16].

З таблиці 4 видно, що у 2004–2007 рр. 
два австрійські топ-заклади (Університет 
Відня та Віденський університет техноло-
гії) ще перебували в першій сотні найкра-
щих закладів, однак, починаючи з 2008 р., 
незважаючи на фактичне розширення їх-
ньої автономії у 2004 р., погіршили пози-
ції за рейтингом «Таймс». Таку ситуацію 
могла зумовити реструктуризація провід-
них університетів Австрії шляхом виді-

Таблиця 4
рангові місця університетів Австрії за рейтингом «таймс» у 2004–2013 рр.

№ Університет
Рангові місця за роками

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Університет
Відня 94 65 87 85-87 115 132–133 195 139 162–163 170–171

2
Віденський 
університет 
технології

77 86 138 301–350 251–275 226–250

3 Університет Інсбрука 164 165 186 187–188 201–225 201–225 201–225

4 Університет
Граца 251–275 301–350 351–400

5 Університет
Лінца 251–275 301–350 351–400

6
Медичний 
університет
Відня

301–350 251–275

Таблиця 5
рангові місця університетів Австрії за рейтингом «шанхайський» у 2003–2013 рр.

№ Університет
Рангові місця за роками

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Університет
Відня 84–85 86–87 85 151–200 151–202 152–200 152–200 151–200 151–200 151–200 151–200

2 Університет 
Інсбрука 201–250 202–301 203–300 201–300 305–402 303–401 201–302 201–300 201–300 201–300 201–300

3 Університет
Граца 251–300 202–301 301–400 301–400 305–402 303–401 303–401 301–400 301–400 401–500 401–500

4
Віденський 
університет 
технології

251–300 302–403 301–400 301–400 403–501 402–503 402–501 401–500 401–500 401–500 401–500

5
Медичний 
університет
Інсбрука

404–502 401–500 401–500 403–501 402–503 402–501 301–400 301–400 401–500 401–500

6
Медичний 
університет
Граца

401–500 401–500 403–501 402–503 402–501 301–400 401–500 401–500 401–500

7
Медичний 
університет
Відня

201–300 203–304 201–302 201–302 201–300 201–300 201–300 201–300
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лення у 2004 р. трьох медичних універси-
тетів – Медичного університету Відня, Ме-
дичного університету Інсбрука, Медично-
го університету Граца. На користь такого 
припущення свідчить і динаміка рангових 
позицій австрійських університетів за рей-
тингом «Шанхайський», який визначає 500 
найкращих закладів [14], як це показано в 
таблиці 5.

У таблиці 6 показано зміну переліку і 
рангових позицій європейських країн за на-
явності топ-закладів у першій сотні за рей-
тингом «Шанхайський» з 2003 по 2013 рр. 
[14].

Таблиця 6
Перелік і рангові позиції країн Європи 

за наявністю топ-закладів
на 1-100 місцях за рейтингом 

«шанхайський» у 2003 та 2013 рр.

Місце
2003 р. 2013 р.

країна заклади країна заклади

1 2 3 4 5

1 Сполучене 
Королівство 9 Сполучене 

Королівство 9

2 Німеччина 5 Швейцарія 4

3 Швейцарія 3 Німеччина 4

4 Швеція 3 Франція 4

5 Нідерланди 3 Нідерланди 3

6 Франція 2 Швеція 3

7 Норвегія 1 Данія 2

8 Данія 1 Бельгія 1

9 Італія 1 Норвегія 1

10 Фінляндія 1 Фінляндія 1

11 Австрія 1 Росія 1

12 Бельгія 1

З таблиці 6 видно, що за право, по-
перше, бути представленим, а по-друге, 
посісти гідне місце в групі перших 100 за-
кладів за рейтингом «Шанхайський» іс-
нує конкуренція, не всі країни її витри-
мують. Вийшли з цього переліку Австрія 
у 2006 р. та Італія у 2007 р., натомість 
увійшла Росія у 2004 р., випадала Бель-
гія у 2004–2009 рр. Порівняно з 2003 р. 
у 2013 р. кількість країн у такому пере-
ліку зменшилася з 12 до 11 (із 16 кра-
їн першої сот ні місць та загалом 43 країн 

за цим рейтингом), хоча частка європей-
ських топ-закладів у цій групі зросла з 31 
до 33%. Розширення автономії універси-
тетів Австрії у 2002–2004 рр. не убезпе-
чило заклади від виходу з групи 100 най-
кращих. Частково це можна пояснити, як 
зазначалося, виділенням у 2004 р. з Уні-
верситету Відня, Університету Інсбрука 
та Університету Граца окремих високо-
рейтингових медичних університетів.

Загалом за 11-річний період значно по-
сили свої позиції такі європейські країни, 
як Франція (з 6-го до 4-го місця) та Бельгія 
(з 12-го до 8-го місця). Погіршилося стано-
вище Швеції (з 4-го до 6-го місця) та Нор-
вегії (з 7-го до 9-го місця). Стабільно утри-
мує лідерську позицію з істотним відривом 
Сполучене Королівство (1-ше місце). Уні-
верситети цієї країни характеризуються 
високим ступенем автономії, мають й інші 
(наприклад, дослідницько-інноваційні [7]) 
переваги. Завдяки таким іншим, зокре-
ма дослідницько-інноваційним, перевагам 
університети Франції, маючи невисоку ав-
тономію, у цілому обіймають високі рей-
тингові позиції.

Висновки та рекомендації.
Аналіз даних щодо рівня автономії та рей-

тингових досягнень закладів вищої освіти 
26 європейських країн, у тому числі Украї-
ни, дає підстави зробити такі висновки.

По-перше, автономія, особливо акаде-
мічна, організаційна та кадрова, є важли-
вим чинником досягнення університета-
ми високих рангових позицій за провідни-
ми міжнародними рейтингами «Таймс» і 
«Шанхайський».

По-друге, сама по собі автономія, не до-
повнена іншими розвинутими складо-
вими діяльності, зокрема дослідницько-
інноваційною, неспроможна гарантувати 
конкурентоспроможність закладів вищої 
освіти. Інакше автономія є необхідною, але 
недостатньою умовою успішної діяльності 
вищої школи.

По-третє, порівняння інтегральної ав-
тономії та її диференціальних компонен-
тів (академічної, організаційної, кадро-
вої, фінансової) виявляє ефект автономіч-
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ної синергії, за якого інтегральна автономія 
більш впливова, ніж її диференціальні ком-
поненти.

По-четверте, вищій освіті України бра-
кує як автономії, крім кадрової, так й інших 
ключових складових основної діяльності, 
насамперед дослідницько-інноваційної [2, 
с. 5–9; 4; 7].

По-п’яте, важливий для України досвід 
Австрії щодо розвитку автономії та вдо-
сконалення мережі провідних універси-
тетів свідчить про те, що подрібнення за-
кладів вищої освіти є виправданим лише 
за умови, якщо новоутворені університе-
ти спроможні також бути високорейтин-
говими.
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фІлософІя освІти ХХІ: Пошук ПрІоритетІв

остановка проблеми та її ак-
туальність. Актуальність до-
слідження проблеми демо-
кратизації освітнього про-
цесу обумовлена потребами 
модернізації освітньої галу-
зі, яка проводиться в остан-

ні десятиріччя у європейському просто-
рі і в Україні відповідно з Лісабонськими 
та Болонськими домовленостями. В осно-
ві цього процесу – реальні соціокультурні 
зміни, що відбулись у світі. Відповідно, ін-
шою – як за змістом, так і за формами ор-
ганізації – має стати підготовка підростаю-
чих поколінь до самостійного життя засо-
бами освіти. Як зазначають аналітики, го-
ловною тенденцією змін у галузі універси-
тетської освіти є демократизація.

Аналіз наукових праць, присвячених 
проблемі. Слід мати на увазі, що пробле-
ми демократії як предмета теоретично-
го розгляду сформувалися на зорі загаль-
ної історії людства. Первинні уявлення ан-
тичних мислителів про демократію були 
розгорнуті в наступні історичні епохи. 
Філософсько-політичні твори таких мис-
лителів, як Дж. Локк та І. Кант, є свідчен-
ням непереборного прагнення прогресив-
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них мислителів до пошуку тієї єдиної й 
унікальної моделі суспільного устрою, яка 
б могла найбільш ефективно забезпечува-
ти свободу життєдіяльності особистості та 
її самореалізацію. 

Загальновизнаними «класиками демо-
кратії ХХ століття» вважають А. де Токві-
ля, Й. Шумпетера, У. Ростоу, Л. Штрауса, 
Е. Фегліна. 

Серед західних вчених цієї теми торка-
лись такі дослідники, як Р. Арон, Х. Арендт, 
Д. Боулдуїн, Г. Вінікен, О. Деклорі, Ж. Де-
ріда, У. Джеймс, Дж. Дьюї, В. Зомбарт, 
Е. Кей, Е. Клаперед, Е. Мейман, Е. Торн-
дайк, З. Фройд, М. Гайдеггер, С. Холл, 
К. Ясперс. 

У сучасній російській та українській лі-
тературі помітними з цього напряму нау-
кових досліджень є роботи таких учених 
та педагогів, як В. Андрущенко, В. Бабкін, 
О. Бабкіна, Є. Базовкін, В. Бакіров, В. Бе-
бик, І. Бідзюра, І. Варзар, К. Ващенко, В. Во-
ронкова, М. Головатий, Є. Головаха, В. Гор-
батенко, В. Денисенко, М. Дмитренко, 
Г. Зеленько, В. Євтух, А. Карась, В. Кіпень, 
В. Клімов, А. Кормич, А. Колодій, В. Кор-
нієнко, О. Картунов, В. Кремень, А. Лузан, 
Н. Латигіна, В. Мельник, М. Михальченко, 
О. Мироненко, Л. Нагорна, М. Остапенко, 
В. Пазенок, М. Пірен, Г. Почепцов, І. По-
ліщук, Н. Ротар, М. Рибачук, Ф. Рудич, 
С. Рябов, В. Савельєв, О. Скрипнюк, Т. Та-
таренко, С. Телешун, А. Толстоухов, О. Фі-
сун, Ю. Шайгородський, Ю. Шемшученко, 
П. Шляхтун, В. Якушик та ін.

І все ж незважаючи на великий обсяг пу-
блікацій, проблеми демократії в універси-
тетській освіті як в теоретичному, так і в 
практичному плані залишаються далекими 
від остаточного вирішення.

Мета статті полягає у філософському 
обґрунтуванні підстав для вибору опти-
мальних механізмів здійснення демократії 
в університетській освіті України.

Виклад основного матеріалу. Демокра-
тія як влада більшості (висловлюючись тер-
міном А. де Токвіля, «тиранія більшості») 
нині здійснюється через інститути представ-
ницької демократії. Як зазначають Д.Веймер 
і Е.Вайнінг, «суспільство підійшло б най-
ближче до прямої демократії, якби мало пра-

во відкликати виборних представників, від-
повідальних за ухвалення рішень. Тоді від-
повідальні за ухвалення рішень принаймні 
виробляли політику з урахуванням динамі-
ки вподобань» [2, с. 186–187]. У перспективі 
інститути представницької демократії необ-
хідно заміщати формами і моделями прямої 
демократії, яка забезпечить індивідуальну і 
безпосередню участь громадян у прийнятті 
загальносуспільних рішень.

Сутність вибору, перед яким стоїть су-
часне українське суспільство, великою мі-
рою, полягає в наступному: або не форму-
лювати чітке уявлення щодо ідеологічної 
феноменології, або зробити вибір на ко-
ристь західної моделі оперування ідеоло-
гічною феноменологією і фактографією. 

У другому випадку йтиметься про «від-
носно плюралістичний» підхід, який декла-
руватиме ідеологічний плюралізм, але вод-
ночас у строгому розумінні не буде плюра-
лістичним, оскільки накладатиме заборону 
на значну низку ідеологічної пропозицій-
ності, яка ставить під сумнів або робить не-
можливою актуалізацію потенціалу укра-
їнської держави і суспільства. 

Натепер існують три основні підходи до 
розуміння сутності демократії. Перший ви-
значає її в категоріях джерел влади («волі 
народу»), другий – її цілей («загального 
добра»), а третій – процедур, які застосову-
ються під час правління. На переконання 
Р. Даля, процедури мають два виміри: бо-
ротьбу та участь, на підставі яких і визна-
чається ступінь демократичності політич-
них систем. 

Ця теза поділяється більшістю сучасних 
фахівців у галузі суспільних дисциплін. Су-
часна демократія передбачає обов’язковий 
контроль громадян над політикою, відпові-
дальне правління, толерантність і відкри-
тість у здійсненні політичних намірів, ра-
ціональний дискурс з приводу найважливі-
ших суспільних проблем. 

Нині загалом домінує концептуальний 
підхід американського соціолога Р. Даля, 
згідно з яким ідеалом сучасної представ-
ницької системи є не демократія, а полі-
архія (влада кількох груп, еліт та прошар-
ків, які ефективно акумулюють представ-
ницькі функції). Симетричним відповідни-
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ком цього типу ідеалу є «поліархічна» мо-
дель. Згідно з Р. Далем, поліархія – це прав-
ління меншості, що обирається народом 
на конкурентних умовах (виборах). Фак-
тично поліархія була притаманна й антич-
ним полісам, і середньовічним республі-
кам, і сучасним конституційним державам 
з усезагальним виборчим правом, і супер-
ництву за владу політичних партій. Демо-
кратія ж, на відміну від поліархії, є ідеалом, 
який передбачає рівну участь усіх грома-
дян в управлінні.  

Не вдаючись до численних «за» та «про-
ти» цієї концепції, наведемо зауважен-
ня Р. Гароді: теорія винятковості завжди 
стоїть на заваді діалогу. Іншими словами, 
якщо поліархія прагне досягти якомога ви-
щої суспільної і корпоративної ефектив-
ності, то вона повинна навчитися селекціо-
нувати до владних та управлінських струк-
тур усіх рівнів, справді найкращих і найпе-
реконливіших. Але їй не слід акцентувати 
суспільну увагу на винятковості й природ-
ній вищості своїх представників, оскільки, 
навіть якщо це й відповідає дійсності, все ж 
сприймається масовою свідомістю здебіль-
шого негативно.

Утім, різні учасники голосування мо-
жуть голосувати за певного кандидата з різ-
них причин. Фактично кандидат, що в усіх 
важливих питаннях дотримується поглядів 
меншості, міг би все-таки вийти перемож-
цем. Наприклад, «третина електорату може 
голосувати за кандидата завдяки його став-
ленню до торговельної політики, бо саме це 
питання видаватиметься виборцям найго-
ловнішим, дарма, що їм не до вподоби по-
гляди кандидата на інші питання. Іншій 
третині електорату може не подобатися по-
зиція цього кандидата з питань торговель-
ної політики, але виборці голосуватимуть 
за нього завдяки його поглядам на оборон-
ні витрати, бо саме це питання для них най-
важливіше» [2, с. 187].

Таким чином, кандидат може перемог-
ти, навіть якщо більшість виборців не по-
годжується з його поглядами на всі питан-
ня, зокрема, й на торговельну та оборонну 
політику. Загальний висновок з цього для 
демократії такий: завжди, коли люди му-
сять голосувати за певний пакет політич-

них пропозицій, не кожна конкретна полі-
тична пропозиція в тому пакеті, що здобуде 
перемогу, виражає волю більшості. Навіть 
велика перемога на виборах не засвідчує, 
що політика, яка набрала більшість голосів, 
є «наказом виборців» [2, с. 187].

Це спонукає до суперечливих виснов-
ків про недосконалість демократії як ме-
ханізму суспільного вибору. Треба визна-
ти, що демократичні процеси не завжди да-
ють правдиву оцінку суспільних цінностей. 
Можливо, надійних суспільних цінностей 
узагалі не існує, можливо, голосування не 
здатне виявити їх. Отже, уряди, які начебто 
виконують «волю народу», не завжди роби-
тимуть добро. 

Крім того, доцільність демократично-
го волевиявлення з приводу багатьох про-
блем є доволі сумнівною: «Проводити ре-
ферендум з метою вирішення дуже склад-
них, багатогранних за своїм змістом про-
блем державного керівництва (скажімо, 
приймати конституцію) практично немає 
сенсу, оскільки переважна більшість насе-
лення не володіє тими знаннями, які необ-
хідні для адекватних оцінок і компетентних 
рішень у питаннях такого рангу. Не рятує 
становища і пояснювально-просвітницька 
робота засобів масової інформації, позаяк 
насправді вона може виявитися звичайним 
лобізмом на користь певних партій чи соці-
альних груп» [5, с. 101].

Зрештою, незважаючи на притаманні 
їй проблеми, пряма демократії має декіль-
ка істотних переваг. Зокрема, можливість 
участі в політичному процесі заохочує лю-
дей цікавитися державними справами. В 
багатьох випадках це спонукає учасників 
процесу погодитися із суспільним вибо-
ром, проти якого вони виступали, оскіль-
ки вони мали змогу оприлюднити свої по-
гляди й проголосувати. Справді, референ-
думи можуть служити засобом відкласти 
політичні питання, які поділяють суспіль-
ство. Наприклад, референдум 1980 року в 
Квебеку про суверенітет у тісному зв’язку 
з Канадою, здається, розмив проблему, що 
інакше могла б набути вибухового характе-
ру [2, с. 187–188].

Згідно з підходом Й.Шумпетера, полі-
тичні системи відповідають нормам демо-
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кратії тією мірою, якою їхні представники 
обираються на основі рівних, чесних і пе-
ріодичних виборів, під час яких кандидати 
вільно конкурують за голоси виборців і в 
яких має право брати участь практично все 
доросле населення. Таким чином, визначе-
на демократія набуває двох вимірів – бо-
ротьби та участі. Саме їх Р. Даль згодом ви-
значив як ключові поняття у своїй реаліс-
тичній демократії (поліархії), яка передба-
чає існування громадянських і політичних 
свобод – свободи слова, друку, зборів і ор-
ганізацій, що є необхідними для повноцін-
ного здійснення політичної конкуренції і 
виборчої кампанії. 

Це процедурне визначення демократії 
стосується багатьох індикаторів, які згру-
повані відповідно до двох вимірів Р. Даля, 
що, власне, забезпечує можливість оцінки 
ступеня демократичності політичних сис-
тем: системи є настільки недемократични-
ми, наскільки вони не допускають опози-
цію до виборів або в якій така опозиція є 
обмеженою чи переслідується, опозиційні 
газети зазнають цензури і закриваються, а 
також відбувається маніпулювання голо-
сами виборців та фальшування результатів 
виборів. Уряди, що виникають на основі ви-
борів, можуть бути неефективними, корум-
пованими, безвідповідальними та контро-
льованими різними групами інтересів, не-
здатними до впровадження політики, необ-
хідної для суспільного блага. 

Відтак виникає запитання: наскільки 
уряд може бути несамостійним і підконт-
рольним побічним чинникам, щоб при цьо-
му вважатися демократичним? Варто зау-
важити, що на сьогодні дослідники соціаль-
них дисциплін не мають одностайної думки 
щодо такої межі. Якщо ще наприкінці 90-х 
років ХХ століття основним критеріаль-
ним аргументом вибору на користь демо-
кратичного розвитку суспільства вважав-
ся господарсько-економічний успіх і рівень 
життя, то нині, після того як з’ясувалося, 
що завдяки паразитуванню на природних 
багатствах можна забезпечити високий рі-
вень достатку, нехтуючи при цьому елемен-
тарними демократичними нормами, права-
ми й свободами, вибір на користь демокра-
тії все більше набуває ознак вибору першо-

чергово культурно-цивілізаційного, аксіо-
логічного та етичного.

Слід зазначити, що демократія покли-
кана пронизувати всю політичну систе-
му суспільства: форми державної влади, 
принципи діяльності громадських органі-
зацій, політичний режим і політичну сві-
домість. Інакше доводиться констатувати 
наявність квазідемократичних, «гібридно-
конвергенційних» соціальних структур і 
відносин.  

Демократизація здійснюється на основі 
таких принципів, як принцип людиноцен-
тризму, рівних можливостей, співробітни-
цтва, різноманітності, відкритості, регіона-
лізації, громадсько-державного управлін-
ня, принципу самоорганізації. Суспільство 
має забезпечити повагу до особистості, яка 
навчається і навчає, ставлення один до од-
ного за типом – «рівний-рівному», ство-
рювати  якомога більш справедливі й рівні 
умови для одержання освіти кожному сво-
єму членові.  

Своєрідну серцевину демократизації 
становить принцип людиноцентризму та 
рівних можливостей у доступі до якісної 
університетської освіти. Це означає, що  в 
демократичному суспільстві кожен грома-
дянин, незалежно від його майнового ста-
ну, етнонаціонального походження, типу 
віросповідання чи конфесійної належнос-
ті, повинен мати можливість одержання як 
загальної, так і професійної освіти на будь-
якому доступному для нього рівні. Демо-
кратизація освіти потребує індивідуальної 
підтримки незаможних сімей з дітьми і са-
мих дітей та молоді з таких сімей, які про-
довжують навчання за рахунок державних 
стипендій, надання гуртожитків тощо. Під-
бір учнів до навчання в елітарних закладах 
має здійснюватися не за ознакою соціаль-
ного походження учнів і студентів, а елітар-
ного в розумінні формування інтелектуаль-
ної і професійної еліти суспільства, яка ви-
робляє зразки, орієнтується на вищі рівні 
діяльності. Демократизація означає, далі, 
створення гуманістичної парадигми осві-
ти, реалізацію загальнолюдських мораль-
них і духовних цінностей. Особлива увага 
має бути зосереджена на дітях з особливи-
ми потребами, зокрема тих, хто не може на-
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вчатися у звичайних умовах, тобто для ін-
валідів. 

Демократія загалом розглядається як 
участь громадян в управлінні державою. В 
принципі, це визначення цілком підходить 
до сфери освіти. Демократизація універси-
тетської освіти має забезпечити участь кож-
ного, хто навчається чи навчає, забезпечує 
чи організовує, підтримує заклад освіти у 
виконанні його основної функції, в управ-
лінні цим закладом. Останнє здійснюється 
на основі відкритості, прозорості його діяль-
ності, доступності до інформації, підконт-
рольності будь-яких сфер чи напрямів робо-
ти. Мова йде про державно-громадський ха-
рактер управління освітою, задіяння меха-
нізмів, які дозволяють керівникові робити 
те, що передбачено законом, а громадськості 
– контролювати його діяльність, усе більш 
активне залучення механізмів самоуправ-
ління та самоорганізації. 

Перш за все треба зафіксувати обов’яз-
ковий і необхідний взаємозв’язок процесів 
демократизації вищої освіти з відповідним 
правовим забезпеченням.

Як указує В. Андрущенко в «Розду-
мах про освіту», ідеологія законотворчості 
освітянської галузі формується як відлун-
ня трьох головних, відносно автономних 
соціокультурних потоків: 1) об’єктивно-
історично обумовленого потоку україн-
ського державотворення; 2) загальноци-
вілізаційного повороту людства до демо-
кратії, ринкових відносин і фундаменталь-
них цінностей; 3) традиційної української 
націо нальної культури і національної педа-
гогіки [1, с. 138]. 

Ці «три духовні потоки, синтезовані в 
єдине ціле, створюють унікальне ідеологіч-
не підґрунтя для формування нормативно-
правового поля освіти як демократичної, 
інтегрованої в європейський  і світовий 
освітній простір, відкритої і толерантної 
системи» [1, с. 140].

Тому демократизація нормативно-
правового поля освіти є найпершою пере-
думовою для ефективного впровадження 
демократії на всіх рівнях: на рівні управ-
ління національною системою освіти, на 
рівні управління окремим навчальним за-
кладом, на рівні провадження навчально-

виховного процесу. Демократизм законів 
і підзаконних актів та інших норматив-
них документів, що регулюють ці процеси, 
повинен забезпечувати демонополізацію 
освіти і участь громадськості – у першому 
випадку, плюралізм, виборність і врахуван-
ня пропозицій від колективу – у другому, 
творчість, вільний вибір методів і форм на-
вчання – у третьому. 

Усе це в комплексі створює підстави для 
добросовісної конкуренції між навчальни-
ми закладами, завдяки чому підвищуєть-
ся якість освіти. Це з необхідністю визна-
чає й ринкову орієнтацію освіти, без чого 
механізми конкуренції працювати не мо-
жуть. «У цьому зв’язку, – пише В. Андру-
щенко, – мають бути переосмислені норми, 
які регулюють не тільки вибір типу чи виду 
навчального закладу, змісту навчальних 
дисциплін чи курсів, але й характер само-
го навчально-виховного процесу, особливо 
його практичної складової» [1, с. 142]. 

Демократизація освіти спрямована на 
формування демократичної культури як 
основи розвитку громадянського суспіль-
ства через реалізацію демократичних прин-
ципів в усіх аспектах життя та сприяння 
розвиткові самоврядування. 

Виходячи з позицій упровадження демо-
кратизації у всі сфери громадського жит-
тя, слід зазначити, що на сьогодні ми має-
мо покоління, яке вже не знайоме з тота-
літарним устроєм, але ще не розуміє, якою 
саме повинна бути демократія. Тому освіта, 
як головне інформаційне джерело, повинна 
забезпечити розуміння та усвідомлення де-
мократичних процесів у всіх галузях су-
спільного буття. Демократизація освіти – 
найважливіша складова процесу демокра-
тизації світової спільноти. Вона стосується 
й управління освітою, й реалізації навчаль-
ного процесу. Демократизація проникає й 
у сам зміст освіти, що все більше орієнту-
ється на реалізацію в її системі невід’ємних 
прав людини.

Демократизація вищої освіти проявля-
ється через проникнення принципів демо-
кратії в усі складові системи освіти: 

• структуру навчальних закладів – 
структура мережі навчальних закладів ін-
тенсивно модернізується, швидкими тем-
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пами формується альтернативний (приват-
ний) сектор надання освітніх послуг – від 
дошкільних установ до закладів післяди-
пломної освіти, урізноманітнення яких по-
винно розширити можливість вибору осо-
бою навчального закладу, який відповідає її 
можливостям та запитам; 

• управління через децентралізацію, роз-
ширення прав навчальних закладів з одно-
часним посиленням громадського нагля-
ду за ними, зростання автономії універси-
тетів; 

• зміст едукації – освіта має акцентувати 
не на засвоєнні інформації, а на інтелектуа-
лізації особи, її функціональності (не біль-
ше знати, а більше вміти); 

• процес навчання – у формі парт-
нерства, гуманізації освіти, формування 
суб’єкт-суб’єктних стосунків; 

• кадрову політику – впровадження рин-
кових механізмів у процес добору науково-
педагогічних кадрів; 

• сферу засобів едукації – переорієнта-
ція на засоби індивідуального призначен-
ня, які оптимізують самостійну роботу, 
сприяють розвитку; 

• сферу контролю – важливою є відкри-
тість, прозорість і публічність контролю за 
участю різних суб’єктів освітнього процесу 
[6, с. 569].

Демократичні процеси в системі вищої 
освіти мають передусім особистісний ви-
мір. За допомогою демократії людина здат-
на впливати на стан справ та перебіг подій 
у державі., усвідомлювати власні інтереси 
як органічну складову інтересів суспільних. 
У своїй глибинній основі жива демократія 
містить здорову потребу людини до спільної 
дії з проблемами і варіантами їх розв’язання, 
з промовами та гучним схваленням чи обу-
ренням і несподіваним виявом власної до-
тепності, мудрості, зваженості. 

Функції політичного освітнього проце-
су сьогодні дослідники розглядають у по-
єднанні функцій громадянської і політич-
ної освіти. Як приклад можна навести дослі-
дження російського вченого А. Кулика, на-
ведені в одній з його праць. Він виокремлює 
три головні функції. Перша стосується фор-
мування громадськості, яку можна тлумачи-
ти як громадянську політичну соціалізацію. 

Друга пов’язана з наданням освіти для про-
фесійного заняття політичною діяльністю. І 
третя спрямована на підготовку дослідників 
і викладачів політичної науки [4, с. 73–86]. 

Перша функція є головною, оскіль-
ки результат закріплення ліберально-
демократичних принципів у культурі за-
лежить від формування високої громадян-
ської самосвідомості українців. Заснова-
на на загальнолюдських цінностях і нор-
мах, політична освіта сприяє форсуванню 
громадянськості у молодої людини демо-
кратичної політичної свідомості та куль-
тури, законослухняності. Серед факторів, 
які впливають на перетворення індивідуу-
ма в повноцінного, активного громадяни-
на, – сім’я, школа, засоби масової інформа-
ції. Все це формує почуття громадянського 
обов’язку і політичної самовпевненості ін-
дивідуума в суспільстві. 

Друга і третя функції є не менш важливи-
ми. Завдяки ним вирішується одне з осно-
вних завдань – підготовка політичної та ін-
телектуальної еліти. Від неї залежить ефек-
тивність управлінських рішень. Адже ще 
давні грецькі мислителі відзначали головне 
завдання освіти у сфері політики – підго-
товка резерву політичної еліти до активної 
державної діяльності [3, с. 178–179].

Сучасна демократична парадигма уні-
верситетської освіти створює своєрідний 
фундамент для демократичної політичної 
освіти. До числа найважливіших належать 
такі правила. Принцип рівності, який пе-
редбачає, що кожний може вчитися і кож-
ний може досягти успіху. Будь-який індивід 
може, в принципі, одержати вищу освіту. З 
утіленням останнього принципу в повсяк-
денне життя певні проблеми мають прак-
тично всі демократичні держави світу. На 
думку багатьох дослідників, саме система 
освіти залишається важливим чинником со-
ціальної стратифікації сучасних суспільств. 
До основних факторів і механізмів, що спри-
яють відтворенню нерівності соціальних 
груп у сфері освіти, частіше за все відносять 
групування студентів за різними освітніми 
потоками за підсумками тестів і успішності.

Не менш важливим правилом демокра-
тичної системи освіти є принцип діалогу в 
малих і великих групах, а також викорис-
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тання допоміжних засобів діалогу типу га-
зетних статей, який сприяє пошуку істи-
ни педагогом і тим, хто навчається, більш 
глибокому розумінню суті розглянутих пи-
тань, аналізованих проблем і постановці 
нових питань. Одночасно у процесі обмі-
ну інформацією робиться акцент на актив-
ному слуханні і безупинному процесі зво-
ротного зв’язку. Оперативність відновлен-
ня інформації сьогодні зв’язана з таким но-
вим демократичним джерелом одержання 
знань, яким є світова система Інтернет.

Держава в демократичному суспільстві не 
має права нав’язувати тому, хто навчається, 
будь-який світогляд. Але вона зобов’язана 
зробити все можливе, щоб вільне самови-
значення особистості здійснювалося усві-
домлено, на основі фундаментальних знань. 

Серед основних завдань освітнього про-
цесу – засвоєння політико-правових знань 
і навичок взаємодії, а також формування 
системи потреб і установок особистості, які 
б відповідали цінностям демократичного 
суспільства.

Висновки. За суттю сучасна освітня мо-
дель в Україні є системно-консервативною. 
Сьогодні необхідно змінити акценти при 
визначенні показників якості демократич-
ної університетської освіти з оцінки успіш-
ності засвоєння конкретної інформації (це 
лише проміжне завдання політичної осві-
ти) на оцінку рівня таких характеристик, 
як здатність до продуктивної взаємодії, то-
лерантність, відповідальність, готовність 
до самостійного вибору, ставлення до демо-
кратичних цінностей тощо.

Інституційна демократія передбачає та-
кож принципово нову роль представниць-
ких органів навчальних закладів, студент-
ського та шкільного самоврядування.

Вся освітня система має відповідати 
духу, потребам і цілям демократичного сус-
пільства, бути зорієнтованою на формуван-
ня активної, автономної, незалежної, упов-
новаженої, не патерналістської особистос-
ті, яка почувається і сприймається суспіль-
ством як самостійна цінність, а її інтереси 
визнаються пріоритетними.
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ктуалізація освітньої пробле-
матики як у теоретичному, 
так і в практичному вимірі 
обумовлена низкою глобалі-
заційних змін сучасного сус-
пільства. Головною темою до-

слідницької діяльності науковців викрис-
талізовується тема «модернізації освіти». 
Між тим, на питання: «Якої саме освітньої 
моделі потребує наше суспільство?», «У 
яких напрямах здійснювати її модерніза-
цію?» – остаточної відповіді ще немає. Зва-
жаючи на фатальність цих питань, зупини-
мося на їх розгляді більш детально. 

Як зазначають аналітики, перший на-
прям модернізації вітчизняної освіти має 
розгортатись у напрямі підвищення її кон-
курентності у європейському просторі і 
в світі. Конкурентність має бути критері-
єм якості, ефективності й, зрештою, по-
тужним рушієм змін у цій галузі. Очевид-
но те, що в країні є попит на якісну осві-
ту – недарма молоді українці їдуть здобу-
вати якісну освіту за кордон (у європей-
ські країни та США). У цьому плані особ-
ливого значення набуває позитивний за-
рубіжний досвід, особливо досвід США, у 
сфері науково-технічного прогресу, фор-
мування інноваційної економіки (еконо-
міки знань) та інтеграції науки й освіти. 

Аналізуються основні напря-
ми модернізації української освіти 
як відповідь на виклики глобаліза-

ції, інформаційної революції та ін-
ших глобальних змін сучасного сус-

пільства; автор зосереджує ува-
гу на конкурентності освіти, її на-
уковій забезпеченості, якості, від-

критості, демократичності тощо; 
на запитання про готовність укра-

їнського суспільства до здійснення 
модернізаційних змін в освіті автор 

дає позитивну відповідь за умови 
політичної волі держави 

і суспільства.
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Вельми показовий приклад такої інтегра-
ції демонструють американські універси-
тети [2]. Гарвард, Йель, Стенфорд, Берклі, 
Прінстон та багато інших відомі всьому 
світові, і не тільки завдяки якісному рівню 
наданої освіти, їх суспільна та соціально-
економічна роль залежить і від проведених 
передових наукових фундаментальних та 
прикладних досліджень. Зрозуміло, на сьо-
годні наші університети (навіть ІV рівня 
акредитації) зрівнятись з американськими 
аж ніяк не зможуть, але орієнтуватися на їх 
принципи організації навчальної та науко-
вої діяльності неодмінно треба.

Другий напрям модернізації освіти може 
бути означений як пріоритетність освіти та 
науки як у структурі державного бюдже-
ту, так і в структурі бюджету домогоспо-
дарств. 

Держава потребує відходу від ідеології 
освіти як певного придатка до решти сфер 
суспільного й державного життя, що забез-
печує їхні поточні потреби. Освіта в циві-
лізованому світі має статус творця майбут-
нього нації, своєрідної проекції суспільства 
в майбутнє. Через це її пріоритети, а від-
так і пріоритети фундаментальних наук, 
без яких немислимий науково-технічний 
прогрес, мають відігравати в ієрархії дер-
жавного будівництва чи не найперші ролі. 
«Важливий аспект стратегії освіти стосу-
ється ролі наукової раціональності як голов-
ної складової, – зазначає В. Кремень, – кот-
ра визначає зміст сучасної освіти. Тенден-
ція постіндустріального розвитку така, що 
наукова раціональність, хоча її історичний 
тип сьогодні змінюється, зберігає високий 
ціннісний статус і набуває нових соціаль-
них функцій» [3, с. 241].

Але й суспільство не повинно стоя-
ти осторонь – кожна сім’я (домогосподар-
ство) має усвідомити, що витрати на освіту 
не повинні сприйматись як марнотратство, 
навпаки, мають бути приорітетними в сі-
мейному бюджеті (як це спостерігається в 
США). Оборонцем стандартів якості й до-
ступності освіти, її певної самодостатності 
повинен стати середній клас, адже його со-
ціальні успіхи завжди були безпосередньо 

пов’язані із самодостатністю, фаховістю 
та індивідуалізмом. У Європі саме серед-
ній клас змусив державу до демонополіза-
ції освіти й дотримання її елементарної ав-
тономності. Так само потрібно формувати 
суспільну повагу до благодійності у сфері 
освіти – великий бізнес має усвідомити, що 
спрямування грошових потоків у наукову 
та освітню сфери творить фундамент про-
цвітання самого бізнесу та країни загалом. 

Як слушно зазначає В. Кремень, «модер-
нізуючи освіту, маємо по-новому відпові-
сти на ряд запитань: чого навчати, як учити, 
на чому вчити, скільки вчити…» [4]. На сьо-
годні недостатньо, щоб освіта відповідала 
вимогам сучасності, вона має випереджа-
ти розвиток суспільства. Наступний аспект 
стратегії освіти – інтеграція наукових дослі-
джень і освіти. Вона набуває сьогодні осо-
бливої значимості, якщо врахувати зміну 
образу сучасної науки і типу наукової раці-
ональності. Очевидно, знання має бути цен-
тром навчання, а нові етичні мотиви вини-
катимуть у рамках нової парадигми знан ня 
і формуватимуться поступово, у міру осво-
єння в масштабах, що розширяються, люди-
новимірних систем – у міру виникнення но-
вих соціальних технологій, біотехнологій, 
розвитку генної інженерії, глобальних ін-
формаційних мереж [3, c. 242].

Третім напрямом розбудови модерної 
та ефективної освітньої моделі має ста-
ти її відкритість. Така властивість означає 
вільну від бюрократичних завад мобіль-
ність як освітян, так і учнів поміж різними 
закладами та країнами (навіть дещо поді-
бний до вільного обігу валют). Освіта по-
сідає першорядне значення в процесі фор-
мування й утвердження загальнолюдських 
суспільних цінностей. «Насамперед це сто-
сується такої актуальної для України про-
блеми, як перехід від тоталітаризму до де-
мократії й відкритого суспільства, соціаль-
но відповідальної держави. Відкрите де-
мократичне суспільство неможливо побу-
дувати на зразок промислового підприєм-
ства чи аграрного комплексу – його мож-
на лише духовно виростити в собі і своїх ді-
тях» [5, c. 222].
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Це стане можливим, якщо всі учасники 
системи освіти довіряють якості та спро-
можності закладів освіти виробити спіль-
ні стандарти якості. За допомогою Болон-
ського процесу вітчизняні освітяни спро-
моглися виробити спільну оцінну шкалу з 
європейськими університетами й ліцеями, 
але так і не узгодили спільної шкали якос-
ті, через що українські дипломи та сертифі-
кати на Заході, за поодинокими винятками, 
і досі не визнаються. Європейський век-
тор розвитку нашої освіти достатньо при-
родний, але його сутність полягає не так у 
копіюванні західних практик, як у віднов-
ленні тих європейських традицій, що були 
втрачені й блокуються нині рудиментами 
пострадянської системи (яка воліє радше 
до профанації, аніж до модернізації).

Четвертий напрям модернізації вітчиз-
няної освіти – перехід до особистісно-
орієнтованого навчання. Такий тип навчання 
має заохочувати евристичний підхід, згідно 
з яким учать як думати (способи вирішення 
проблем), а не що думати (заучування го-
тових відповідей). Результатом такого типу 
навчання має стали «школа розуміння», 
креативність учнів, інноваційне мислення. 
Нова система освіти має ґрунтуватись на 
освітянській стратегії модернізації змісту, 
методів і форм освітнього процесу з ураху-
ванням таких факторів, як відкритість, са-
моорганізація, саморозвиток, самоуправління, 
нелінійність і креативність мислення. Ці чин-
ники мають визначити вибір принципів (не-
лінійність, інноваційність, самоорганіза-
ція), що будуть покладені в основу розроб-
ки технологій навчальної діяльності та за-
безпечать нестандартні підходи до навчан-
ня і оцінювання, повноту та високу якість 
предметних знань, професійне становлен-
ня і професійну адаптацію майбутнього фа-
хівця. А розпочати цей перехід вітчизняні 
фахівці радять із боротьби зі списуванням та 
плагіатом («інтернет-клонування» курсових, 
дипломних і магістерських робіт стало за-
гальнонаціональною проблемою).

Проте В. Кремень радить не забувати, 
що «найголовніше завдання реформуван-

ня, модернізації освіти… є демократиза-
ція відносин між учасниками навчально-
го процесу та формування поважного став-
лення суспільства до школи, до конкретно-
го учня, конкретного викладача, освіти в 
цілому» [7, c. 3–4]. Ця проблема важлива і 
з такої точки зору, що Україна є багатона-
ціональною державою, яка зовсім недавно 
позбулась колоніального статусу. Для по-
долання комплексу соціально-культурних 
викликів такого становища академік за-
кликає до впровадження елементів мульти-
культурної освіти в Україні. Мультикуль-
турна освіта – освітня стратегія, яка яв-
ляє собою послідовні навчальні процеси з 
метою вирішення освітніми засобами про-
блем, що виникають у суспільстві в проце-
сі еволюції національних держав та постко-
лоніальних міграційних процесів [5, c. 223]. 
Він визнає такі найбільш важливі функції 
мультикультурної освіти:

1) створення нового освітнього середо-
вища як важливого стабілізуючого факто-
ра громадянського суспільства; 2) знижен-
ня міжетнічної напруженості; 3) вихован-
ня толерантності у взаємовідносинах пред-
ставників різних культур [5, c. 223].

П’ятий напрям – налагодження системи 
соціальних ліфтів відповідно до рівня та якості 
отриманої освіти. Це означає комплекс захо-
дів з налагодження механізмів кар’єрного 
росту та підвищення соціального статусу 
особистості залежно від здібностей освіче-
них молодих людей. Замість існуючої вже 
досить тривалий період (з часів СРСР та 
у пострадянські часи) системи кар’єрного 
зростання та залежності статку від похо-
дження та багатства батьків, потрібно роз-
будовувати систему доступу до соціально-
економічних благ і вищих посад за показ-
ником рівня та якості отриманої освіти 
(враховуючи освітній рівень, наявність на-
укових ступенів, міжнародного та націо-
нального рейтингу ВНЗ тощо). Для цього 
потрібні реформи в соціальній політиці і в 
освіті, інакше суспільству загрожує тоталь-
на апатія, оскільки демотивує значну кіль-
кість населення (молодь зневірюється в не-
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обхідності якісної освіти, старше поколін-
ня не вірить у соціальну справедливість).

Шостий напрям – упровадження ефек-
тивного процес-орієнтованого управління 
освітою, яке передбачало б встановлення 
принципу керівництва не людьми, а процеса-
ми. Дотепер в Україні панує жорстко цент-
ралізована система управління освітою, а 
принцип загальності панує над педагогіч-
ною громадськістю та освітянськими ін-
ституціями, сковує їх ініціативу. Політики 
та бюрократія, які визначають характер ре-
формування освіти, бояться її децентралі-
зації – основного шляху її урізноманітнен-
ня, оскільки це може припинити викорис-
тання освіти як «владного ресурсу». У під-
сумку Міністерство освіти і науки повинно 
реформуватися на зразок кращих зарубіж-
них аналогів і стати урядовим інститутом, 
що визначає політику країни в освітян-
ській діяльності. Поки що існуючий еле-
мент урядування в освіті виконує функції 
завідувача великим господарством (розпо-
діл коштів, приміщень, земель тощо), дер-
жавного методичного центру (централізо-
ване забезпечення програмами, підручни-
ками та контроль їх змісту), наглядача за 
лояльністю до чинної влади тощо. Здій-
снюючи безперервний моніторинг взаємо-
дії ринку праці та сфери освітянських по-
слуг, оновлене міністерство має вплива-
ти на ці процеси за рахунок спрямування 
бюджетних ресурсів на стратегічно важ-
ливі (для суспільства, держави, народного 
господарства) освітянські проекти й про-
грами. Передусім потрібно утримувати ба-
ланс між потребами економіки та кількіс-
тю і якістю фахівців, підтримувати обдаро-
вану молодь, стимулювати зростання рівня 
професорсько-викладацького складу, нада-
вати адресну допомогу в доступі до освіти 
малозабезпеченим прошаркам населення 
тощо. 

У результаті стане реальністю досягнен-
ня саморегуляції освітньої системи не на 
основі бюрократичного тиску на навчаль-
ні заклади, а за результатами вільної конку-
ренції закладів освіти, постане можливість 
оволодіння сучасними методами управ-

ління в освітній реальності, яка постій-
но ускладнюється та безперервно оновлю-
ється. У зв’язку з цим вітчизняні фахівці 
(П.Ю. Саух та ін.) закликають подолати так 
званий «ком’юніті-розрив», той соціально-
психологічний бар’єр, який пов’язаний з 
жорсткою демаркацією державного і гро-
мадського управління освітою, чого, між ін-
шим, вимагає вітчизняна законодавча осно-
ва розвитку системи органів самоврядуван-
ня в освіті. Закон України «Про освіту», у 
якому проголошено перехід від держав-
ної до державно-громадської і громадсько-
державної форм управління освітою, спо-
нукає до того, щоб справа освіти і вихо-
вання молодого покоління стала турбо-
тою всього суспільства. Успішність рефор-
мування освіти вітчизняні дослідники зве-
ли до формули, згідно з якою освітнім ор-
ганізаціям потрібно акумулювати ресурси і 
спрямовувати їх на розвиток справи; пере-
ходити до демократичних форм управлін-
ня закладами; освоювати кращий зарубіж-
ний досвід, орієнтуватись на новітні світові 
тенденції розвитку освіти [7, c. 17].

Пріоритетні напрями реформуван-
ня освіти з метою її всебічної модернізації 
провідні вчені НАПН України визначають 
таким чином: «забезпечення всебічної го-
товності громадян до здобуття освіти будь-
яких рівнів; досягнення якісно нового рів-
ня у вивченні базових навчальних дисцип-
лін гуманітарного та профільного циклів; 
створення умов для задоволення освітніх 
та професійних потреб і можливостей їх 
удосконалення шляхом перепідготовки та 
підвищення кваліфікації» [7, c. 146].

Основними шляхами реформуван-
ня освіти в Україні у Програмі визначено: 
створення у суспільстві атмосфери загаль-
нодержавного сприяння розвитку освіти; 
подолання девальвації загальнолюдських 
гуманістичних цінностей, відірваності від 
національних джерел; забезпечення роз-
витку освіти на основі нових прогресив-
них концепцій, запровадження сучасних 
технологій та науково-методичних досяг-
нень; відхід від засад авторитарної педаго-
гіки, підготовка нової генерації педагогіч-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201432

них кадрів; реорганізація існуючих та ство-
рення навчально-виховних закладів нового 
покоління, радикальна перебудова управ-
ління сферою освіти, формування нових 
економічних основ системи освіти; інтегра-
ція освіти і науки, активне залучення до на-
вчального процесу наукового потенціалу 
навчальних закладів і науково-дослідних 
установ; створення нової правової і норма-
тивної бази освіти [7, c. 146–147].

Таким чином, основні проблеми вітчиз-
няної освіти мають знайти такі варіанти 
вирішення: 1) підготовка педагогічних ка-
дрів має досягти фахового та вікового ба-
лансу; 2) заробітна плата освітян повин на 
вирости до рівня розвинутих країн; 3) си-
стема управління і фінансування освіти 
стане подібною до кращих європейських 
зразків; 4) освіта отримає матеріально-
технічну базу, яка відповідає сучасним 
вимогам. 5) інваріантний доступ до якіс-
ної освіти; 6) удосконалене правове поле 
освітнього законодавства; 7) оптимальна 
комерціалізація освітніх послуг і подолан-
ня корупції на всіх рівнях; 8) підвищення 
якості освіти та ефективна система гро-
мадського та фахового контролю освітньої 
підготовки; 9) інноваційні методи і підхо-
ди до навчання; системне оновлення його 
змісту; 10) забезпечення навчальною літе-
ратурою, інформаційно-технологічними 
ресурсами тощо на всіх рівнях системи 
освіти; 11) соціальний престиж освіти та 
сприйняття його як інвестиційної частини 
державного бюджету.

Тож знову звернімося до тлумачення са-
мого слова «модернізація» та контексту 
його розуміння у вітчизняному дискурсі. 
Це слово має, як виявляється, два основні 
значення, які можуть не збігатися змістов-
но. Модернізація (modernisation) у першо-
му значенні – вдосконалення, зміна відпо-
відно до сучасних умов; у той час як у дру-
гому – надання явищам минулого обра-
зу їм невластивого, осучасненого [1]. Дея-
кі консервативні діячі освіти та науки по-

ряд з корумпованими чиновниками волі-
ли б, аби реформування вітчизняної осві-
ти звелося до осучаснення певних фор-
мальних її ознак (наприклад, запроваджен-
ня кредитно-модульної системи оцінюван-
ня, ступенів магістра тощо) та збереження 
«традиційних» ознак – авторитарної пе-
дагогіки, державного диктату, корупцій-
них схем «надання освітніх послуг». Про-
те більшість діячів та теоретиків освіти во-
ліли б реформувати її по суті – вдоскона-
лити, змінити зміст, методи, принципи на-
вчання відповідно до сучасних умов глоба-
лізованого людства та інформаційного сус-
пільства.

Насамкінець потрібно поставити прин-
ципове питання: Чи здатна Україна модер-
нізувати власну освіту (а з нею і все сус-
пільство)? На нашу думку, фундаменталь-
них соціокультурних, економічних та сві-
тоглядних перешкод для цього не існує. 
Навіть низка азійських країн, де існували 
тисячолітні традиції бідності та неграмот-
ності, зробили наприкінці ХХ століття ра-
зючі успіхи в розвитку економіки та осві-
ти. Якщо до цього ситуацію описували та-
ким чином: «Мільйони неграмотних людей 
обробляють свої поля дідівськими тради-
ційними засобами, працюють в майстернях 
таким же чином, мільйони хворих вірять у 
владу чар і талісманів, а не в методи сучас-
ної діагностики та терапії» [8, c. 501]. Нині 
ж ці країни називають «азійськими тигра-
ми» за економічний потенціал, а науково-
технічний рівень їх освіти не викликає сум-
нівів. Україна ж має доволі високі показни-
ки не тільки грамотності населення, а й від-
соток тих, хто отримав вищу освіту, тому 
стартові умови для здійснення модерніза-
ції освіти доволі сприятливі, значно краще 
тих, у яких починали «азійські тигри». Для 
цього потрібна лише політична воля дер-
жави і суспільства – забезпечити можли-
вість освітянам здійснити саме такі рефор-
ми, які б не імітували модернізацію освіти, 
а напов нили її реальним змістом змін.
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остановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи 
практичними завданнями. 
На сьогодні у масовій свідо-
мості склалося враження про 
те, що філософія є чимось аб-

страктним, не пристосованим до конкрет-
ної практичної діяльності, у тому числі й 
діяльності професійної. Часто, на жаль, фі-
лософія як навчальна дисципліна виправ-
довує найгірші сподівання, залишаючись 
на недосяжній височині для студентів, де-
монструючи їм лише прекрасні теоретичні 
узагальнення, не співвіднесені з реальними 
фаховими потребами студентів. 

Проте цілком очевидним є те, що для 
студентів психологічних і дефектологічних 
факультетів сучасна філософія важлива як 
певна методологія психології взагалі й пси-
хіатрії зокрема, яка має відповісти на акту-
альні питання про природу психічного за-
хворювання, подолати позитивістське уяв-
лення про людину та хворобу, показати гу-
маністичний зміст антипсихіатрії, яка змі-
нила ставлення до захворювання та сприя-
ла подоланню відчуження психічно хворо-
го від суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, у яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми і на які спираються автори. 
ХХ століття позначилося певним синтезом 
філософії та психіатрії. Філософія відкри-
ла для себе божевілля як інструмент осяг-
нення людини і світу, а психіатрія запози-
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дискурсІ

У статті показано, яким чином роз-
гляд концепцій суб’єкта в антипсихіатрії, 

з екзистенційної точки зору, може відпо-
вісти на актуальні питання про приро-
ду психічного захворювання та слугува-
ти як певна методологія психології і де-
фектології, бути актуальним для сту-

дентів відповідних факультетів. Доведе-
но, що класична психіатрія дає помилкове 

уявлення про внутрішній світ божевіль-
ного суб’єкта, отже, єдиною можливою 

формою осягнення особистісного в люди-
ні є екзистенціальна феноменологія. По-
казано, що, незважаючи на те, що пове-
дінка божевільного суб’єкта є асоціаль-

ною та аморальною, вона слугує маніфес-
тацією антропологічної безодні, яка може 
відкритися кожному за певних обставин. 

Стани розірваності притаманні і звичай-
ним індивідам, особливо в екстремальних 

ситуаціях, але у людей з альтернативним 
сприйняттям це є базовою орієнтацією 

у житті, яка дозволяє в ілюзорній формі 
зберегти внутрішнє "Я" від вторгнення в 

нього зовнішньої реальності. У статті ви-
значено спосіб демонстрації студентам 
феноменологічної доцільності зображен-

ня світу людини, у тому числі і божевіль-
ної, що не визначається в наукових поня-

тійних конструкціях, а може бути тільки 
особистісно витлумаченим. На противагу 
уявленням, притаманним ортодоксальній 

традиції, показано, що не існує нормаль-
ної, однакової для всіх реальності. Шля-

хом встановлення меж розуму і божевілля 
філософія визначає не лише божевілля, але 

й сам розум, який постає  як антрополо-
гічний норматив.

Ключові слова: суб’єкт, антипсихі
атрія, викладання філософії, екзистенція, 
феноменологія, свідомість, божевілля.
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чила філософську методологію. Результа-
том такого синтезу можна вважати, між ін-
шим, і виникнення антипсихіатрії. Ключо-
вими проблемами, які піднімає антипсихіа-
трія, визнаються проблеми усунення психі-
атрії як форми соціального контролю, проб-
леми екзистенціальних передумов психіч-
ного захворювання, онтологічного статусу 
психічного захворювання, місце божевіль-
ного в суспільстві, придушення особистос-
ті та функціонування інститутів влади, осо-
бливостей міжособистісної взаємодії тощо.

Саме з цієї причини її контекстуальні до-
слідження є найбільш поширеними. Тому 
варто розглянути становлення антипсихі-
атрії, оскільки саме у ньому, на наш по-
гляд, присутні чисельні невиявлені інтен-
ції, які є актуальними як для сьогоднішніх 
філософських дискусій, так і для сучасних 
соціально-політичних реалій. Становлен-
ня антипсихіатрії та  окремі работи її ви-
датних представників – Р. Лейнга, Купера, 
Т. Саса, М. Фуко – досліджували такі авто-
ри, як М.Т. Берлім, О.А. Власова, О.В. Ко-
сілова, О.А. Ромек, М.П. Флек, Р. Портер, 
Г. Фриман та ін. В Україні роботи, присвяче-
ні антипсихіатрії, нечисленні (до них відно-
сяться дослідження Д. Єсипенка); розгорну-
тий аналіз антипсихіатрії до цього часу не ро-
бився, немає жодного спеціального моногра-
фічного дослідження, що стосується цього 
руху. Виключення складають досить змістов-
ні дослідження філософії М. Фуко В. Загоро-
днюком, М. Лук’янцем, В. Ляхом та ін. Робо-
ти, у яких аналізується концепція суб’єкта в 
антипсихіатрії з екзистенційної точки зору і, 
більш того, значення цієї теми при викладан-
ні філософії на психологічному та дефекто-
логічному факультетах, відсутні.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Саме тому метою на-
шої статті є дослідження того, яким чином 
протягом викладання проблеми концепції 
суб’єкта в антипсихіатрії з екзистенційної 
точки зору філософія може бути застосова-
ною для реальних професійних потреб сту-
дентів дефектологічного та психологічного 
факультетів. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується 
означена стаття. Для виконання поставле-
ного завдання необхідно показати зв’язок 
концепції суб’єкта в антипсихіатрії з екзис-

тенційної точки зору та влади. Влада у цьо-
му контексті розглядається не тільки як 
форма придушення, що здійснює насиль-
ницьке формування людського індивіда, але 
й як форма структурування та пізнання ре-
альності. Різноманітні форми влади вияв-
ляються пов’язаними з певним знанням, і 
насамперед знанням того, що таке людина. 
Зрозуміло, щоб виробити таке знання, не-
обхідно провести демаркаційну лінію між 
людиною і нелюдиною, а це стає можливим 
тільки шляхом підключення поняття нор-
ми. Свого часу Т. Сас зауважував, що основ-
ною догмою психіатрії є визнання того, що 
небажана поведінка є хворобою, що примус 
є лікуванням і що ізоляція людей, винних у 
злочинах, є милосердною та науковою фор-
мою терапевтичного правосуддя [6, с. 48].

Ізоляція, яка існувала в соціальній іс-
торії та картезіанській рефлексії, охоплю-
вала все поле іншості, не розрізнюючи бо-
жевільних та бідних, хворих та злодіїв. Усе, 
що є аномальним стосовно самототожно-
го Розуму, вкривалося непрозорою тінню 
ідентичності та гомогенності, які уявляли-
ся дзеркальним відображенням самого ко-
гіто. Отже, справа міститься у тому, щоб по-
казати студентам феноменологічну доціль-
ність зображення світу людини, у тому чис-
лі й божевільної, який не має зводитися до 
наукових понятійних конструкцій, а пови-
нен витлумачуватися у її власних термінах. 
Усупереч уявленням, властивим ортодок-
сальній традиції, потрібно довести, що не 
існує нормальної, однакової для всіх реаль-
ності. Світ божевільного – осмислений світ, 
навіть якщо ми його не розуміємо. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-
маних результатів. Для висвітлення цієї 
проб леми потрібно залучити потужну за-
хідноєвропейську традицію, що сягає сво-
їми коренями до С. Кіркегора, який вису-
вав ідеї віри як протилежності доміную-
чим на той час гегелівським ідеям раціона-
лізму, тоталітарної причинності. На думку 
датського філософа, раціоналізм схоплює 
лише поверхню, не проникаючи у людські 
глибини, не осягаючи всі її грані і вимі-
ри, передусім пов’язані з духовністю. Тіль-
ки в ситуації щирої мотивації, найчастіше 
пов’язаної з граничним стражданням і від-
чаєм, у людини дійсно виявляється бажан-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201436

ня дійти у дослідженні самого себе до са-
мої глибини. Тим самим С. Кіркегор при-
вніс у філософію питання не тільки про те, 
чи варто бути людиною взагалі, а й про те, 
якою їй бути.

З іншого боку, потрібне залучення фено-
менологічної версії філософії, яка здійсни-
ла більший вплив на психологію і психі-
атрію, ніж будь-який інший напрям протя-
гом усього існування філософії. Критику-
ючи позитивістську та натуралістичну фі-
лософію й експериментальну психологію 
за їх природничо-науковий детермінізм, 
Ед. Гуссерль вважав, що зведення духовно-
го життя людини до об’єктивних факторів 
і тілесних вимірів неминуче веде до кризи 
наук про людину і, як наслідок, до пануван-
ня ірраціоналізму.

Гуссерль відкидав детерміністський 
принцип витлумачення психічних явищ 
через те, що суб’єктивний смисл та при-
чинність виключають один одного. Фено-
менологічна традиція виходить з того, що 
об’єктивістські концепції не дають пра-
вильного розуміння внутрішнього світу 
нев ротика. Суб’єкту, у тому числі і психіч-
но хворому, надано те, що спрямовує його 
в світі, можливості, які ним реалізуються, 
певна налаштованість. 

Свідомість завжди є свідомістю про щось, 
і самим актом трансцедування вона консти-
туює світ і саму себе. Відхилення від норми 
означає створення нової норми. Свідомість 
завжди є усвідомленням, переживанням 
предмета, а предмет є тим, що виявляється 
лише в акті свідомості, висвітлює, консти-
туює його буття. Отже, функція людської 
свідомості утворюється актом переживан-
ня і тим предметом, на який спрямований 
даний акт покладання сенсу. Це два полю-
си будь-якого феномена: якщо виключити 
один, то зникне й інший. Буття і свідомість, 
мислиме і думка одне без одного не існують. 
Через те завдання психолога-феноменолога 
Гуссерль бачив у спостеріганні інтенціо-
нальних актів, які конституюють предмет. 
Ці акти пов’язані один з одним не каузаль-
ними зв’язками, а мотиваціями.

Прямуючи у річищі такої феноменоло-
гічної традиції, Л. Бінсвангер вважає, що 
маніакальна «норма» є спільною для всіх 
світів, які конструюються маніакальною 
свідомістю, і в цьому сенсі хворий психо-

зом живе у своєму власному світі. Бінс-
вангер аргументовано доводить, що всі не-
вротичні прояви відбуваються через те, що 
«буття-в-світі» має особливу «конфігура-
цію», яка створюється ще в дитинстві. Одне 
осмислене переживання слугує можливіс-
тю для іншого, але не визначає його при-
чинно. Свідомість являє собою потік пе-
реживань, і метою психолога стає опис цієї 
абсолютної єдності, зв’язності свідомості. 
У зв’язку з цим не можна залишити поза 
увагою і той факт, що існує достатньо ви-
ражена спів звучність між ідеями філософії 
екзистенціалізму, екзистенціальної психо-
терапії і східними духовними практиками. 
Як зазначає Р. Мей, «і там, і там ми бачи-
мо дослідження онтології, вивчення буття. 
В обох течіях ми зустрічаємо пошук тако-
го ставлення до реальності, яке дозволило 
б усунути розрив між суб’єктом і об’єктом» 
[4, с. 124].

Своє адекватне відображення ідеї ек-
зистенціальної психотерапії знайшли в 
русі, який отримав було назву «антипсихі-
атрія». Антипсихіатрія виникла на початку 
1960-х років у Великобританії і отримала 
поширення в Європі. Вона об’єднала в собі 
декілька тисяч психіатрів, філософів, гро-
мадських діячів,  колишніх пацієнтів психі-
атричних клінік тощо, які ставили перед со-
бою мету ліквідувати ряд медичних інсти-
тутів, особливо психіатричні клініки, які є 
породженням репресивного апарату капіта-
лістичного суспільства. Виникнення анти-
психіатрії у цілому пов’язане зі сплеском у 
60-х рр. XX століття політичної активності, 
студентських виступів тощо, що торкнуло-
ся і сфери психічного здоров’я. Засновники 
цього руху були активними борцями за пра-
ва психічно хворих людей, противниками 
психотехнологічних зловживань, і тому, на-
віть у тому випадку, якщо певна антипсихі-
атрічна теорія і не містила явних відсилань 
до марксизму, елементи останнього все одно 
в ній були присутні. Підкреслюючи, що ан-
типсихіатрія є не тільки медичною, але й 
ідеологічною, філософською, соціально-
політичною доктриною, М. Кельнер і К. Та-
расов указують, що «її прихильники своєю 
головною метою вважають ліквідацію істо-
рично сформованої клінічної психіатрії, яка 
розглядається ними як знаряддя політич-
ного насильства над особистістю людини, 
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як антигуманний, репресивний апарат бур-
жуазної держави» [6, с. 171].

У антипсихіатрії на Заході схильні ба-
чити цілісний феномен, що виражає син-
тез філософії, політики, клініки тощо. Ви-
датними представниками цього руху були 
Р. Лейнг, Д. Купер, Т. Сас, М. Фуко та ін.

Р. Лейнг вважав, що екзистенційна фено-
менологія повинна не тільки дати опис внут-
рішнього досвіду особистості, а й встанови-
ти місце цього досвіду в контексті цілісно-
го «буття-у-світі». Поняття клінічної психі-
атрії та психопатології Лейнг вважав абсо-
лютно неприйнятними для розуміння лю-
дини, оскільки вони розбивають цілісність 
людського існування на дихотомію фізично-
го і психічного, душі і тіла. Так, природничо-
наукові дані розкривають закономірнос-
ті функціонування людини як біологічно-
го організму, але вони не дають розуміння 
її життя як особистості. Тому сучасні Лейн-
гу психологія і психіатрія дають помилко-
ве уявлення про внутрішній світ пацієнта. 
Отже, єдиною можливою формою осягнен-
ня особистісного в людині є екзистенціаль-
на феноменологія. Єдиним шляхом осяг-
нення світу божевільного Лейнг вважає за-
нурення в «його світ». Важливо відзначити, 
що при цьому «божевілля» розуміється як 
характеристика міжособистісних стосунків, 
що виникає залежно від зрозумілості або не-
зрозумілості суджень і дій. Людина розгля-
дається як божевільна тоді, коли вона ради-
кально розходиться з суспільством у осмис-
ленні усього, що відбувається. Так само, як 
і його попередники, Лейнг спирався у сво-
їй концепції на гайдеггерівську онтологію, 
але ввів ряд нових положень. Так, головною 
умовою «онтологічної безпеки» він вважає 
здатність бути автономною індивідуальніс-
тю, яка наділяє людину одночасно самоіден-
тичністю і здатністю вступати в спілкування 
з іншими. Індивідуум у звичайних умовах 
життя може відчувати себе скоріше нереаль-
ним, ніж реальним; у буквальному сенсі сло-
ва швидше мертвим, ніж живим; ризикова-
но відрізняється від решти світу, так що його 
індивідуальність і автономія завжди знахо-
дяться під питанням. Йому може не виста-
чати переживання власної тимчасової без-
перервності, він може відчувати себе скорі-
ше несубстанціальним, ніж субстанціональ-
ним, і нездатним допустити, що речовина, 

з якої він зроблений, є справжньою, добро-
тною і цінною. Він може відчувати своє «Я» 
частково відчуженим від його тіла. Звичай-
но ж, неминуче, що індивідуум з подібним 
переживанням самого себе не може більше 
жити в «надійному» світі і не може сподіва-
тися «на самого себе». Онтологічно небез-
печна особистість постійно стурбована збе-
реженням самої себе, «звичайні умови жит-
тя загрожують її нижньому порогу безпеки» 
[3, с. 37]. Онтологічна небезпечність відчу-
вається як безперервна наявність загрози 
власному існуванню особистості, як триво-
га. Кожен контакт з реальністю сприймаєть-
ся нею як щось жахливе, як загроза «прори-
ву» невідомих сил. Цей страх переноситься 
і на міжособистісні стосунки: «Людину ля-
кає можливість стати не більше ніж річчю 
в світі іншого, що не володіє власним жит-
тям, власним буттям» [3, с. 43]. Російський 
філософ О. Косілова пропонує таку інтер-
претацію лейнгівської онтологічної невпев-
неності: «Лейнг дав цьому назву «онтологіч-
на невпевненість». Це означає, що у них як 
би незахищене буття. Для них вимагає зу-
силь будь-яка дія в реальності, яку здорова 
людина робить не замислюючись. Подиви-
тися у вікно, наприклад. Хіба важко подиви-
тися у вікно? Але для онтологічно невпевне-
ної людини все може бути пронизане стра-
хом і відразою. Велике враження справив на 
Лейнга знаменитий французький філософ і 
письменник Сартр, який у романі «Нудота» 
художньо, а у філософській праці «Буття і 
ніщо» теоретично описав, як тисне світ на 
онтологічно невпевнену людину. Сартру на-
лежить знаменита фраза «Пекло – це Інші». 
Лейнг, спостерігаючи хворих на шизофре-
нію, також дійшов висновку, що Інші – це 
найбільш важка для них, найбільш патоген-
на частина світу. Шизофренік іде у свій 
аутизм, рятуючись від тиску Інших. Таким 
чином, Лейнг здійснив те, що навіть сам Яс-
перс вважав принципово неможливим: він 
зрозумів психологічний стан хворих на ши-
зофренію. Його книга «Розділене Я» напи-
сана настільки ясно і психологічно досто-
вірно, що, прочитавши її, навіть дуже здоро-
ві люди говорили: «Я теж відчував щось по-
дібне» [2, с. 4].

Щоб уникнути онтологічної невпевне-
ності, психотична особистість деперсона-
лізує інших. У результаті вона потрапляє 
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в замкнуте коло. Чим більше людина пе-
ретворює інших на об’єкти, тим меншою 
стає її власна «онтологічна безпека». Її від-
сутність виявляється насамперед у фено-
мені відриву свідомості від тіла, ототож-
ненні власного «Я» зі свідомістю. У тако-
му випадку індивід відчуває власне тіло як 
один з об’єктів у світі, а не як осередок сво-
єї індивідуальності. Тіло стає для нього но-
сієм «помилкового Я», від якого повністю 
відривається «внутрішнє», «справжнє Я». 
Воно не бере прямої участі в діях тіла, ство-
рює за допомогою уяви далекі від реальнос-
ті образи, розвиває складну систему відно-
син з власним тілом, намагається «створи-
ти взаємини з особистостями і речами все-
редині індивідуума взагалі, без звернення 
за допомогою до зовнішнього світу особис-
тості і речей. Індивід конструює всередині 
себе мікрокосм [3, с. 71].

Шизоїдна особистість відчуває себе 
всемогутньою у своїй відстороненості від 
реаль ного світу: «Уявними вигодами є без-
пека істиного «Я», а отже, свобода від ін-
ших, самодостатність і контроль» [3, с. 71]. 
Але, з іншого боку, неминучим наслідком 
ізоляції виявляється почуття порожнечі. 
Лейнг припускав, що ненадійне структу-
рування психіки виникає в ранньому ди-
тинстві і причини його встановити немож-
ливо. Згідно з Лейнгом, такі дисоціатив-
ні стани притаманні і нешизоїдним інди-
відам, особливо в таких загрозливих ситу-
аціях, коли немає можливості їх уникнути 
(війна, концтабір тощо). Однак, на відміну 
від них, у ши зоїдів це не тимчасовий стан, 
а базисна орієн тація в житті. З розколом 
«внут рішнього Я» і тілесного «помилково-
го Я» сприйняття і діяльність виявляються 
переданими останньому. Тому світ пережи-
вається як нереальний, а все що відносить-
ся до сприйняття і дій – як помилкове, мар-
не і безглузде. Оскільки кожне зіткнення зі 
світом загрожує поглинути «внутрішнє Я», 
шизоїдна особистість боїться вийти за межі 
своєї «шкаралупи», і фантастичні образи 
замінюють реальність. 

Відома дослідниця антипсихіатрії 
О. Ромек зазначає: «Зауважимо, Лейнг 
вважає шизофренію розладом особистос-
ті, а не просто альтернативною «карти-
ною світу», оцінює «зовнішні» Я пацієнтів 
як «помилкові», але замість абстрактних 

психіатричних норм використовує в якос-
ті критерію деперсоналізації ступінь руй-
нування міжособистісних відносин, у які 
включений індивід» [5, с. 18].

Робота Фуко «Божевілля та суспіль-
ство», що написана у 1960-х роках, є екскур-
сом до історії психіатрії, де гідної уваги ви-
магає модель структуралістської етнології, 
яка виконана дискурсивно-аналітичними 
засобами з методичним дистанціюванням 
щодо власної культури [7]. Вже у підрозді-
лі “Історія божевілля в добу Розуму» вче-
ний хоче показати, як, починаючи з кінця 
XVIII ст., феномен божевілля конститую-
ється хворобою духу. І з цією метою Фуко 
реконструює історію виникнення дискурсу, 
у якому психіатри ХІХ і ХХ століть розмір-
ковують над божевіллям. Він показує, що 
поза психіатрично створеним феноменом 
душевної хвороби, під різними масками бо-
жевілля, що існували на той час, прихову-
ється щось справжнє. Тема, яку мав на меті 
М. Фуко, – це конститутивний зв’язок між 
гуманітарними науками та практиками на-
глядаючої ізоляції. Архетип закритої уста-
нови, яку він спочатку відкриває в клінічно 
перетвореному світі притулку, поширюєть-
ся в подальшому на такі форми, як фабри-
ка, в’язниця, казарма, школа тощо.

У своїй історії божевілля він має на меті 
довести першопочаткову спорідненість між 
установою притулку та взаємодією лікар – 
пацієнт. З обох боків простежується роз-
поділ між «бачити» та «бути побаченим», 
який об’єднує ідею клініки з ідеєю науки 
про людину. Це та загальна ідея, що дося-
гає свого вираження водночас із тверджен-
ням суб’єктноцентрованого розуму, що на-
чебто вбивство діалогічних зв’язків створює 
суб’єктів, які монологічно звернені на себе 
як об’єкти у їх відношеннях один до одного.

Історичне дослідження психіатрії є важ-
ливим як з огляду на концептуальний зміст 
останньої, так і з огляду на покладені на неї 
функції примусової ізоляції хворих. В арсе-
налі методів та технологій панування пси-
хіатрії є завдання відділити тих, кого мож-
на примусити працювати, від повністю не-
керованих.

Образ божевілля є складним, він про-
дукує одночасно і повчальне уявлення про 
крайній ступінь некерованості, і не менш 
корисну для цілей влади надію на виправ-
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лення або одужання. Як історик Фуко по-
казує, що процедура ізоляції божевільних 
передує моменту виникнення навіть само-
го поняття божевілля та визначення пси-
хічних хвороб в окремий клас захворю-
вань. Ці концептуальні надбудови вини-
кають пізніше, їх призначення не тільки у 
тому, щоб виправдати нову експансію вла-
ди, яка сягає на цей раз душі людини, а за-
ради того, щоб під маскою квазінаукової 
об’єктивності приховати механіку владних 
технологій. Ця остання потреба з’являється 
лише тому, що влада на такій незвичній те-
риторії, як внутрішній світ людини, почу-
вається не досить упевнено.

Висновки з цього дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у цьому на-
прямі. Таким чином, існує об’єктивне знан-
ня про божевілля. Не дивлячись на те, що 
об’єктивність до сих пір була іграшкою в 
руках влади, дійсна об’єктивність, вільна 
від терору влади, усе ж таки можлива. Але 

вона є можливою не в рамках психіатрії, а 
в рамках антропології. Уявлення про бо-
жевілля має надзвичайно важливе антро-
пологічне значення. Встановлюючи межу 
між розумом та божевіллям, ми визначає-
мо не тільки божевілля, але й розум, який 
має значення антропологічного нормативу. 
Оскільки божевілля є відчуженням люди-
ни від її людської сутності, то воно у влас-
ній визначеності і вказує на цю сутність.

Запропонований матеріал знайде широ-
ке застосування при сучасному викладан-
ні таких розділів загальних та спеціалізо-
ваних курсів філософії, як «Екзистенцій-
на філософія», «Марксизм», «Неомарк-
сизм», «Філософсько-клінічний простір 
XX ст.», «Медицинська етика», «Філосо-
фія біоетики» та інших, а також дозволить 
значно розширити професійні уявлення 
студентів педагогічних, медичних, психо-
логічних, філософських спеціальностей 
вітчизняних ВНЗ.
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новІтня нАукА тА сучАснА освІтА

ретє тисячоліття людство зу-
стріло зі збільшеною у чоти-
ри рази впродовж насиченого 
світовими й іншими війнами 
ХХ ст. загальною чисельніс-
тю і набагато масштабнішим 

зростанням свого деструктивного впли-
ву на всю біосферу і безпосереднє середо-
вище свого перебування. Загальновідомим 
став перелік екологічних загроз, але вираз-
но недостатньою виявилася спроможність 
сучасної цивілізації подолати їх. ЗМІ не 
роблять свого внеску у вирішення цієї про-
блеми, концентруючись на поточних по-
літичних та інших проблемах, Інтернет, зі 
свого боку, ще мало розвинений для ство-
рення вирішального впливу на прискорен-
ня руху людства до сталого (екологічно без-
печного) розвитку. У цій статті ми наведе-
мо докази того, що глобально-цивілізаційні 
й позитивні футурологічні перспективи 
спроможний забезпечити лише освітньо-
науковий комплекс зразка ХХІ ст. у разі 
концентрації його зусиль на створенні і по-
ширенні ноотехнологій – виробництв 7-го 
укладу. Оскільки тепер термін «футуро-
логія» побутує переважно в гуманітарній 
сфері й асоціюється з використанням екс-
траполяцій наявного, то для досягнення 
цілей статті пропонуємо словом «ноофу-
турологія» позначати прогнозування з вра-
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но нереалістичність очікувань на 

сталий розвиток і порятунок люд-
ства через продовження економіч-
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стріальних технологіях. Зазначе-
но, що вчені відкрили й застосува-
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хуванням тих науково-технологічних від-
криттів, що неминуче стануться через кіль-
ка років і визначатимуть головні риси сус-
пільного буття в майбутньому.

Наголосимо на тому, що позитивний 
ноо прогрес та усунення глобального ко-
лапсу не відбудуться самопливом у резуль-
таті продовження використання хибних те-
орій і застарілих методів та їх надто повіль-
ного вдосконалення. Наш аналіз найнові-
ших наукових досягнень численних кон-
ференцій та інших зібрань прогностично-
го спрямування свідчить про домінуван-
ня вузькодисциплінарних поглядів та іг-
норування досягнень тих сучасних секто-
рів точних наук, що стали безсумнівними 
лідерами прогресу. Наприклад, наприкінці 
2012 року в одній тільки Москві було ор-
ганізовано одразу кілька великих зібрань 
тисяч науковців з метою вибору позитив-
ного шляху до сталого розвитку. Учасни-
ки найбільшого з них були фахівцями з 
інформаційно-комп’ютерних технологій, 
тому переконано назвали суспільство май-
бутнього «smart-society» і стверджували, 
що головним завданням усього людства 
має стати збільшення обсягу і швидкості 
руху потоків інформації у числовій формі 
[8]. Про це достатньо чітко свідчить і вико-
ристаний учасниками дискусій новий тер-
мін, що має таке означення: «Smart – це 
нова якість суспільства, де сукупність ви-
користання винайдених людьми нових тех-
нологій (чи Smart-технологій) дає змогу 
підвищити якість життя».

Підтримуючи сподівання усіх учасни-
ків Smart-конгресу на позитивні наслід-
ки інформаційно-технологічного прогресу, 
укажемо, що серед визначених ними труд-
нощів зовсім не випадково опинилися ха-
рактерні для Росії та інших країн СНД яви-
ща занепаду освіти, і особливо знижен-
ня суспільно-економічного значення нау-
кових досліджень. Незаперечно, воно має 
в своїй основі зникнення СРСР і припи-
нення характерного для нього цілеспрямо-
ваного фінансування і забезпечення точ-
них наук та інженерії як незамінної части-
ни військово-оборонного комплексу. Але у 
разі ширшого аналізу легко помітити і про-
яви сформованого за останні століття куль-

турного і ціннісного розриву між гуманітар-
ними і природничо-науковими «світами», 
між світоглядом і характером мислення, на-
приклад, фізиків і філософів чи філологів й 
інженерів-конструкторів. Практично одно-
часно в Росії та Україні після розпаду СРСР 
були організовані і виконані проекти з гума-
нізації середньої і вищої освіти та гуманіта-
ризації навчально-виховного процесу.

Та ще у 1980-х роках частина науковців-
гуманітаріїв, користуючись розширенням 
можливостей проводити об’єктивні дослі-
дження після персональних змін у радян-
ському керівництві, активно аналізували 
численні негативні явища, насамперед – 
грандіозну катастрофу на Чорнобильській 
АЕС, що знищила міф про безпечність і еко-
номічну вигідність усієї ядерної енергети-
ки. Вони сміливо критикували філософські 
основи точних наук та їх загальну деструк-
тивну скерованість, розпочали пропонува-
ти авторські концепції і поняття, що відкри-
вали нові шляхи у культурному і духовно-
му розвитку суспільства. Прикладом може 
бути відомий сучасний російський філософ 
В.О. Кутирев – автор статей у провідних ра-
дянських журналах [4 та ін.]. Саме він увів 
в обіг чимало цілком нових термінів, зокре-
ма, універсальний еволюціонізм, коеволю-
ція, постлюдський світ (частина була підхо-
плена більш відомими науковцями й пізні-
ше стала «належати» саме їм). 

У 1980-х роках В.О. Кутирев обґрунту-
вав нереальність сподівань на здійснен-
ня сталого розвитку в тому вигляді, який 
пропагували тогочасні технократи. Його 
пропозиції можна узагальнити наступним 
чином: «В екології замість пасивного «за-
хисту природи» або навіть турботи про її 
«раціональне використання» центр ваги 
треба переносити на регулювання штучно-
го середовища. Замість сподівань на ноо-
сферу, що буде управляти всім і вся, тре-
ба подумати, як управляти самою ноосфе-
рою. Ми повинні боротися за її «приведен-
ня» до природи, до міри людини, співвід-
носячи її з можливостями нашого присто-
сування до інновацій. Забезпечення кое-
волюції природного й штучного, біосфери 
й ноосфери стає основною умовою нашого 
виживання» [8, с. 10]. 
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З наcтанням нового тисячоліття тон ви-
словлювань В.О. Кутирева стає значно 
жорсткішим, що можна пояснити зрос-
танням його розчарування діями людства 
щодо самопорятунку і виживання. У новіт-
ніх публікаціях він наголошує на необхід-
ності не «коеволюції», а здійсненны низки 
запланованих обмежувальних дій. У про-
цесі зустрічі з представником впливового 
опозиційного тижневика «Завтра» (проект 
zavtra.ru), В.О. Кутирев пропонує «підняти 
прапор філософії опору нерозумному про-
гресу, що веде до заміни життєдіяльності 
людей їхньою мертвою технікою, яка лише 
імітує людину та її діяльність. Я за керо-
ваний розвиток (controlled development), 
якщо вже про свободу людини згадувати не 
можна. Хоча б за серйозну заклопотаність 
даною проблемою» [5]. 

У принципі, точка зору В.О. Кутирева 
характеризує позицію багатьох представ-
ників гуманітарних наук з різних країн сві-
ту. Критика недоліків техногенного прогре-
су ще послідовніше здійснена, наприклад, в 
останніх книгах найвідомішого американ-
ського науковця Р. Несбіта, який став ви-
знаним «гуру» шукачів нових шляхів для 
ліквідації екологічних, технічних і соці-
альних загроз для стабільності розвинених 
держав [6]. Цікавими є також новітні пуб-
лікації російського економіста й одного з 
теоретиків руху до вільного ринку й демо-
кратичної Росії Г.Х. Попова [7].

На відміну від багатьох публікацій ін-
ших авторів, центром яких є критика роз-
винених держав за створення екологічних 
загроз, Г.Х. Попов набагато більше ува-
ги скеровує на конструктивні пропозиції. 
Основу перспективної цивілізації ХХІ ст. 
він вбачає у виконанні п’яти фундамен-
тальних тверджень:  

«I. розумність має бути фундаментом 
нової ідеології та особистісної поведінки 
громадянина суспільства майбутнього (но-
вої цивілізації); 

II. серед потреб на перше місце виходить 
розвиток Інтелекту. У складі людської по-
пуляції головною стає страта інтелігентів. 
Вона буде вищою кастою, елітою людства, 
його справжнім мозком; 

III. визнається нерівність людей, міс-

це кожної особи визначатиметься за 
об’єктивними показниками її інтелекту;

IV. четвертим постулатом нової цивілі-
зації стануть терпимість, лояльність, толе-
рантність; 

V. здійснення розумних дій ультиматив-
но вимагає для нової цивілізації «ідеї ор-
ганізації, тобто організованості та регулю-
вання», але з виключенням загрози тоталі-
таризму [7, с. 98–100]. 

Минаючи менші істотні деталі, наго-
лосимо на тому, що всі свої сподівання 
Г. Х. Попов пов’язує зі стратою інтеліген-
тів, які, як він переконаний, єдині виявля-
ються достатньо розумними для управлін-
ня справами всього людства і прийняттям 
необхідних рішень. Однак саме це твер-
дження ми вважаємо простим побажанням, 
а тому пропонуємо проаналізувати його на 
основі останніх наукових відкриттів цілої 
групи наук, що вивчають видові ментальні 
та інші спроможності людини. 

Більшість філософів переконана, що лю-
дина є унікальною істотою, єдиним біологіч-
ним видом, що «здатний до навчання». Од-
нак тут ідеться про відверте перебільшен-
ня, помилковість якого пояснюється пога-
ною поінформованістю його творців із сус-
пільним життям багатьох високоорганізова-
них істот на Землі – представників прима-
тів, птахів й ін. (найбільшу інформацію на-
громадили етологи). Чимало з них організо-
вують справжні школи, у яких викладають 
особи «третього віку», чий досвід і знання 
викликають повагу й пошану молоді. 

Відкинувши зарозумілість, потрібно ви-
знати, що система навчання в людей у сво-
їх фундаментальних основах була й усе ще 
залишається зовсім «природною», повто-
рюючи зразки трансляції знань і досвіду 
від старших до молодших поколінь, влас-
тиві багатьом іншим розвиненим біологіч-
ним видам. Загалом у людей і тварин спіль-
ним донедавна було те, що старші поколін-
ня мали цілковиту можливість контролю-
вати практично всю дійсно важливу для 
навчання й виховання інформацію. Саме 
ця обставина не тільки робила формуван-
ня й соціалізацію молоді прогнозованими і 
керованими, але й гарантувала бажаний ре-
зультат – обсяг знань і алгоритми поведін-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 12014 43

ки навчених взагалі дуже мало відрізняли-
ся від того, чого бажало старше покоління. 

Звичайно, і в цих умовах закон вели-
ких чисел і явище індивідуальної біологіч-
ної розмаїтості зумовлювали появу «білих 
ворон», але це відбувалося дуже рідко й не 
впливало на стабільність існування виду в 
його екологічній ніші, не створювало не-
безпеки розриву еволюції або значного від-
хилення від доцільної норми. 

Та в аналізі сподівань Г.Х. Попова нас ці-
кавить не розмаїтість особин і доля нечис-
ленних геніїв («білих ворон»), а реакція пе-
реважної більшості громадян на розумні 
ради й ділові застереження. 

Під цією «переважною більшістю» буде-
мо мати на увазі популяцію сучасних Homo 
Sapiens Sapiens. Безсумнівно, вона дотепер 
цілком успішно опанувала увесь світ, але 
для власного порятунку й запобігання по-
повнення переліку назавжди зниклих інших 
біологічних видів вона просто зобов’язана 
стати неймовірно мудрою й свідомо керува-
ти собою й практично всією біосферою. 

Це було б нормальним видовим завдан-
ням, якби наші тваринні попередники й 
пращури десятки мільйонів років крок за 
кроком удосконалювалися саме для успіш-
ного виконання зазначеного глобально-
го Мудрого Менеджменту. Але в дійснос-
ті під час цих періодів й епох ішло не на-
громадження «Розуму і Мудрості», а зо-
всім нормальна для біосфери кривава бій-
ка за цілковите оволодіння своєю еколо-
гічною нішею засобами повного знищення 
будь-яких конкурентів. На жаль, нам діста-
лася мораль не ласкавих бонобо, а надагре-
сивних павіанів, тому для розуміння гли-
бинних причин багатьох індивідуальних і 
колективних дій людей необхідно спира-
тися на досягнення етологів у вивченні цих 
зграйних приматів. 

Етологи незаперечно довели досить низь-
ку якість видової поведінки і моралі Homo 
Sapiens [3 й ін.]. Як відомо, наші віддалені 
пращури постійно перебували у складі не 
надто численних родинних груп, конкуру-
ючи з усіма іншими подібними групами за 
природні ресурси. До «своїх» вони мільйо-
ни років відносили тільки родинну групу, 
оточення ж складалося з «інших», як прави-

ло, ворогів чи конкурентів. За мільйони ро-
ків існування групового розселення і одно-
часного вдосконалення програми соціаліза-
ції дітей і молоді сформувалася специфічна 
видова мораль Homo Sapiens. Стисло її мож-
на охарактеризувати таким чином: люди ма-
ють успадковану совість і відчуття провини 
за поганий учинок, здійснений щодо «сво-
їх» – рідних, друзів, членів тісної об’єднаної 
групи. Але та ж генетична пам’ять змушує 
хизуватися такими ж діями щодо «чужих» 
(особливо – територіальних або інших су-
перників і конкурентів). 

У дуже віддаленому минулому мис-
ливці-збирачі обов’язково знищували су-
пер ників-конкурентів. Те, що ми називає-
мо «гуманізм», стало набувати характеру 
розповсюдженої норми тільки після пов-
ної перемоги аграрного способу життєза-
безпечення, коли полоненого ворога стало 
економічно надзвичайно вигідно, вибачите, 
не з’їсти, а закувати в кайдани й примусити 
десятки років працювати в полі, забезпечу-
ючи харчуванням себе й хазяїв (які, до речі, 
одержали досить вільного часу для винахо-
ду письма і складання перших документів і 
літературних творів).  

В агресивних біологічних видів доміную-
че суспільне становище автоматично нале-
жить самцям. За даними етології, всі особи-
ни чоловічої статі серед павіанів або людей 
поділяються на дві групи різної чисельності. 
Члени більшої заплановані Природою (або 
«відбором») на формування пірамідальної 
структури й безперервні змагання всереди-
ні неї за позицію «альфа-лідера» (вождя), а 
члени меншої обирають тільки індивідуаль-
ні заняття й уперто залишаються осторонь 
від «піраміди», являючи собою аналог су-
часної інтелігенції. Саме ця група володіла 
більшою частиною знань і ремісничих умінь 
племені. Ця диференціація людської попу-
ляції була видовою ознакою, що назавжди 
позначила закони роботи людського мозку і 
найглибші засади наших учинків. Ніде і ні-
коли не траплялося спонтанного об’єднання 
людей у дуже великі групи. Вони характер-
ні тільки для новітнього періоду домінуван-
ня аграрних цивілізацій і мали в основі при-
мус й загрозу знищення з боку вождів та ін-
ших подібних осіб.  
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Природна диференціація характерна і 
для представників протоінтелігенції. На 
жаль, незаперечно доведені закони етології 
виключають для них процеси об’єднання, 
захоплення й тривалого утримування вла-
ди для успішного застосування своєї му-
дрості на благо племені. Група цих справ-
жніх «інтелігентів» узагалі нездатна до сер-
йозного об’єднання. Коли ж влада «падає» 
їм у руки, вони можуть переконано вини-
щити третину співвітчизників заради «до-
сягнення справедливості й щастя». Саме 
так у нещасній Кампучії учинила група ін-
телігентів під керівництвом Пол Пота, учас-
ники якої майже всі навчалися у Сорбон-
ні і стали кандидатами гуманітарних наук. 
Лише трохи відстали від них у своїх гено-
цидних «досягненнях» загальновідомі ро-
сійські й інші інтелектуали в упертому на-
маганні побудувати ідеальне комуністичне 
суспільство на основі гегемонії пролетаріа-
ту й знищення усіх «експлуататорів». 

Прикро, але вся доісторична й історична 
еволюція людства являє собою дуже сум-
ну картину «позитивного прогресу», коли 
кожний крок до кращої моралі й більш гу-
манної поведінки ставав наслідком пролит-

тя моря крові й змушеного компромісу між 
рівними суперниками. Про надмірну агре-
сивність людини свідчать не тільки від-
криття етологів, а й зміст навчальних книг 
з інших дисциплін. Обмежимося вказівкою 
на результати нашого дослідження тексту 
чудового підручника «про суспільство» 
польського професора Петера Штомпки. 
У його книзі «альтру-» використано тільки 
тричі, а «конфлі-» – аж 134 рази (крім того, 
є сотні випадків застосування слів «агре-
сія», «суперництво», «війна», «зіткнення» і 
багатьох інших) [9]. 

Ці красномовні й незаперечні кількісні 
«факти для аргументів» підтверджують за-
гальновідомий якісний висновок про над-
мірну агресивність та неурівноваженість 
сучасної популяції Homo Sapiens. Ми має-
мо надто багато підстав уважати надзвичай-
но низькою підготовленість людства до му-
дрого керування всією Землею. 

Але спробуємо все ж пошукати надію 
на позитивне майбутнє. Ми можемо нага-
дати читачам про недавній винахід учени-
ми перших мудрих способів виробництва 
(пропонуємо назвати їх «ноотехнологія-
ми») і повторити ще раз: повна заміна інду-

рис. 1. деталізована схема «хвильової» соціально-виробничої еволюції людства
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стріальних ноотехнологіями дасть можли-
вість успішно поєднати збільшення насе-
лення Землі з підвищенням якості життя й 
усуненням ушкоджень біосфери [1; 2]. 

Для унаочнення викладу цих нових і 
важливих ідей нами було створено уточне-
ну схему еволюції людства з моменту поя-
ви підвиду Homo Sapiens Sapiens (рис. 1). 

Ми використали ідею американського 
соціолога і футуролога Е. Тоффлера про 
уявлення історичної еволюції людства мо-
деллю трьох хвиль – аграрної, індустріаль-
ної та інформаційної, але врахували нову 
інформацію й виконали ноофутурологіч-
ний прогноз. На рисунку: 

1) у лівому верхньому куті вказано голов-
ні новітні терміни, застосування яких дає 
змогу достатньо точно прогнозувати світові 
події в інтервалі 20–30 років. Центральним 
серед них є слово «ноотехнології», яким ми 
пропонуємо позначати нешкідливі для біо-
сфери й людини способи виробництва; 

2) унизу розташовані дані про черговість 
змін технологічних укладів, на які спира-
лося все життєзабезпечення людства. Ми 
пропонуємо ввести для ноотехнологій 7-й 
уклад і законодавчо стимулювати науков-
ців створювати саме їх, а не індустріальні 
технології;

3) схема підкреслює той факт, що «тре-
тя хвиля» поступається місцем неймовірно 
високій «четвертій хвилі», в основі якої ма-
сове застосування квантових і біотехноло-
гій ноорівня (7-го укладу). Людство близь-
ке до самозабезпечення їжею через штуч-
ний фотосинтез і вирішення енергетичних 
проблем у разі спільної побудови достат-
ньої кількості сонячних електростанцій на 
перовскіті та інших «посткремнієвих» ма-
теріалах.

Зауважимо, що кількаразові авторські 
спроби надати різними мовами інформа-
цію про ноотехнології і перспективу ноо-
розвитку організаторам світового еколо-
гічного форуму «Ріо+20» закінчилися пов-
ним фіаско – вони взагалі не звернули на 
неї увагу. Про це можна тільки пошкоду-
вати, адже ідея ноотехнологій і пропози-
ція орієнтувати фундаментальні науки на 
їхнє створення й застосування могла стати 
ефективним об’єднавчим засобом. 

Неуважність організаторів форуму 
«Ріо+20» до термінів «ноотехнології», «но-
орозвиток», «ноосуспільство», «нооеколо-
гія», «ноофілософія» та усіх інших поді-
бних ми розглядаємо як черговий незапе-
речний доказ того, що масова свідомість і 
конклав вищих керівників просто нездат-
ні прислухатися до кращих порад і засте-
режень. 

Продовжуючи об’єктивний історичний 
та етологічний аналіз еволюції людства, 
легко віднайти докази того, що "порозумні-
шання" (чи помудрішання) щоразу відбува-
лося не через сприйняття й використання 
мудрих попереджень окремих одинаків, а 
лише та виключно через нещастя і катастро-
фи з численними жертвами. Так, для україн-
ців особливо показовим є приклад багатьох 
попереджень мудрих фізиків-операторів до 
"вищих інстанцій" щодо необхідності вне-
сти невеличкі зміни в систему управління 
тих ядерних реакторів, що стояли на Чорно-
бильській та інших АЕС. Зрештою, ці зміни 
коштували б недорого, а в разі їх здійснення 
реактор неможливо було б скерувати на ста-
дію "розгону" й страшенного вибуху, який 
надовго сколихнув увесь світ. На жаль, од-
разу з кількох причин ці попередження іг-
норували аж до моменту катастрофи. Тіль-
ки після неї пропозиції здійснили практич-
но одразу ж – ще у 1986 році.

Указаний перебіг подій навколо мудрих 
попереджень повторювався дуже багато 
разів упродовж усієї технологічної еволю-
ції людства, що можна пояснити жорстким 
впливом успадкованих генетичних програм 
поведінки людей. Власне, це закон "умов 
порозумнішання людей": для значних мен-
тальних і ціннісних зрушень у напрямі фор-
мування нових засад поведінки і виробничої 
діяльності необхідний вплив дуже болісних 
катастроф та інших нещасть з численними 
людськими жертвами...

Враховуючи вказаний «закон помудрі-
шання», можна гарантувати такий роз-
виток подій у ХХІ ст.: після передбачених 
багатьма науковцями (приклад – група 
Д. Медоуза з Римського клубу) грандіозних 
катаклізмів і великих людських втрат з од-
ночасним додатковим руйнуванням навко-
лишнього середовища вцілілі люди, нарешті, 
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усвідомлюють факт існування ноотехноло-
гій і оцінять їх колосальний «рятувальний» 
потенціал. 

Та група Д. Медоуза й інші науковці не 
помітили факт появи ноотехнологій, що й 
пояснює повний песимізм їх передбачень. 
На наше переконання, людство все ж має 
шанс на відвернення майбутніх грандіозних 
нещасть – навчання і виховання. Освітньо-
науковий комплекс цілком спроможний ви-
конати роль рятівника людства у двох ас-
пектах – замінити всі індустріальні вироб-
ництва екологічно нешкідливими ноотех-
нологіями та підвищити глобальну мудрість 
людства до рівня, що необхідний для спіль-
них дій задля загального порятунку. 

Саме так ми визначаємо головну мету ді-
яльності освітян і науковців у першій поло-
вині ХХІ століття. Не тільки вищі освітні 
керівники, але й колективи ВНЗ мають ді-

яти з усвідомленням того, що достоту «ви-
бухове» поширення 3D-принтерів у про-
мисловості і побуті докорінно змінить усю 
сучасну сферу зайнятості [10]; застосуван-
ня перовскіту та передбачуваних органіч-
них фотопровідників призведе до зникнен-
ня (можливо – законодавчої заборони) усіх 
інших джерел електрики; що електроніка 
поступиться місцем квантовій спінтроніці, 
яка перетворить всю сучасну «високотех-
нологічну» ІК-техніку в непотрібний мот-
лох (хоч дещицю доцільно зберегти для му-
зеїв з історії наук і технологій). 

Сподіваємося, що наші читачі звернуть 
увагу на сказане й самостійно відшукува-
тимуть у наукових джерелах повідомлення 
про ті звершення, яких досягнуть мільйо-
ни науковців світу в найближчі роки. Метод 
екстраполяції незастосовний у ноофутуро-
логії, слід спиратися на форсайт і ноонауки. 
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остановка проблеми та її ак-
туальність. Актуальність до-
слідження пов’язана з розвит-
ком нанотехнологій і їх дією 
на людину, суспільство і науку. 
Не дивлячись на те, що нано-

технології називають технологіями майбут-
нього, уже сьогодні в розвитку цієї галузі до-
сягнутий значний прогрес: синтезовані нові 
гігантські нанокластери ряду металон, фу-
лерени і вуглецеві нанотрубки, багато нано-
структур на їх основі і на основі супермоле-
кулярних гібридних органічних і неорганіч-
них полімерів і таке ін. Досягнутий прогрес 
також у методах спостереження і вивчен-
ня властивостей нанокластерів і нанострук-
тур, пов’язаний з розвитком тунельної і ска-
нуючої мікроскопії, рентгенівських і оптич-
них методів з використанням синхротронно-
го випромінювання, оптичної лазерної спек-
троскопії, радіочастотної спектроскопії, мес-
бауерівській спектроскопії тощо [8, с. 9].  
Мета і завдання дослідження. Метою 
статті є реконструкція основних етапів 
формування і розвитку нанотехнологій, 
виявлення головних тенденцій та розробок 
науково-дослідних установ України, аналіз 
можливостей подальшого розвитку нано-
науки в Україні.

УДК  613.63:615.099:930

нАнотеХнологІчнІ 
вІдкриття 
тА роЗробки 
в нАуково-
дослІдниХ 
устАновАХ 
укрАїни

оксана ковАленко
молодший науковий співробітник 

відділу теорії й методології 
природничої та інженерної освіти

Інституту вищої освіти НАПН України

У статті розкривається історія на-
нотехнологічних відкриттів у науково-

дослідних установах України. Показа-
но, що в розвитку цієї галузі досягнутий 

знач ний прогрес, а в майбутньому на-
нотехнології виступатимуть фунда-

ментальним чинником у розвитку нау-
ки і суспільства, у зв’язку з чим уже сьо-
годні необхідно осмислити наслідки та-
кого впливу, виявити механізми взаємо-

дій науки, суспільства і нанотехноло-
гій, що приводять до необоротних со-

ціокультурних змін. На сьогодні ця га-
лузь є од нією з найактивніше досліджу-
ваних у світі, щороку публікуються ти-
сячі статей з тематики нанотехноло-
гій у десятках спеціалізованих журна-

лів. В Україні дослідження у галузі нано-
технологій також набули широкого роз-

маху. У них бере участь значна кількість 
науково-дослідних інститутів, вищих 

навчальних закладів, лабораторій. Акту-
альними в наш час є біоетичні, фарма-

кологічні, токсикологічні фізико-хімічні, 
фармацевтичі та клінічні аспекти за-

стосування наноматеріалів.

Ключові слова: нанотехнології, істо-
рія розвитку нанотехнологій, наукові від-
криття, технології майбутнього, нано-
технологічні проекти.
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Ця тема привертає увагу багатьох вче-
них, таких як В. Балабанов[18], Е. Дрек-
слер [15], Н. Кабаясі [9], В. Лук’янець [16], 
Б. Мовчан [13], К. Корсак [13] та ін. Однак 
стан розвитку нанотехнологій в Україні та 
світі майже не висвітлюється в працях на-
уковців, що потребує подальшого дослі-
дження цієї галузі, особливо в Україні.

Нанотехнології – це найбільше досяг-
нення сучасної науки, з ними пов’язують 
науково-технічну революцію ІІІ тисячо-
ліття. Сам термін “нанотехнологія» поча-
ли застосовувати американці в 80–90-х рр. 
минулого століття, у якому “нано» означає 
(карликовий, дрібний) мільярдну частину 
(10-9). У 1905 р. німецький фізик А. Ейн-
штейн опублікував дослідження, у яко-
му довів, що розмір молекули цукру при-
близно рівний одному нанометру (1 нм = 
10-9). У недалекому майбутньому нанотех-
нології дозволять практично у всіх науках 
проводити в мільйони разів більш точні 
виміри, вивчати різні процеси на атомно-
молекулярному рівні та реєструвати їх най-
менші відхилення.

З появою нанотехнологій виника-
ють нові галузі – нанонаука, наноінжене-
рія, нано електроніка, нанохімія. Практич-
ні розробки вже застосовано в досить ши-
рокій сфері – електроніці, інформаційних 
технологіях, медицині, фармакології, фар-
мації, сільському господарстві, авіації, кос-
монавтиці, військовій справі, медичних 
технологіях, молекулярній біології, еколо-
гічному моніторингу тощо. Найефективні-
ше нова наука розвивається в США, Китаї, 
Японії, Росії. Створюються наноімплантан-
ти, які відновлюють сітківку ока, досліджу-
ються наночастинки, що здатні знешкоди-
ти різноманітні віруси. Серйозний прорив 
у медицині нанотехнологія здійснює в діа-
гностиці і лікуванні онкології й інших сер-
йозних паталогій, виготовляються медичні 
інструменти, які здатні розрізати відростки 
нейронів і водночас не пошкодити сусідні 
тканини.

Тао Мей з Китайської академії наук і 
його колеги з університету науки і техні-

ки Китаю створили плаваючий мікроробот, 
який зможе очищувати артерії людини і до-
ставляти ліки безпосередньо до місцепри-
значення.

Українськими дослідниками заснова-
но і розвивається новий напрям в облас-
ті отримання нанотехнологій на основі фі-
зичного явища самоконцентрації енергії – 
ерозійно-вибухові нанотехнології. Потуж-
но запроваджуються досягнення нанонау-
ки і в Росії, зокрема в «Лукойлі» і «Росна-
но» підписано угоду про співробітництво в 
нафтогазовій галузі. 

Наносвіт готовий забезпечити іннова-
ційною сировиною ХХІ століття найбіль-
ші підприємства світу. Уже розроблено тек-
стиль, будматеріали, косметика, папір, по-
лімери, фармацевтика і багато іншого.

У найближчому майбутньому нанотех-
нологія стане однією з провідних галузей 
сучасної науки. Щороку провідні країни 
світу збільшують на 20–30% бюджет інвес-
тицій на нанотехнології. Саме нанотехно-
логії допоможуть позбутись тих проблем, 
вирішення яких сьогодні є на межі немож-
ливого. За прогнозами спеціалістів на рин-
ку наноматеріалів на перше місце дуже 
скоро вийдуть товари мікроелектроніки та 
продукти здоров’я.

Нанотехнології, наноматеріали, нано-
електроніка, нанофізика, нанохімія, нано-
біологія, наномедицина, нанофармація 
та ще багато термінів з префіксом «нано» 
можна зустріти у відомих наукових жур-
налах та інших виданнях. Видається багато 
журналів з нанонауки: «Nanotechnology» 
«Journal of Nanoscience and Nanotechno-
logy» «Journal of Computational and Theo-» «Journal of Computational and Theo- «Journal of Computational and Theo-«Journal of Computational and Theo-Journal of Computational and Theo-
retical Nanoscience», «National Nanotech-», «National Nanotech-, «National Nanotech-«National Nanotech-National Nanotech-
nology», «Nano Letters», «Nanomedicine», 
«Small», «Lab Chip», «Langmuir»,«IEE Pro-Small», «Lab Chip», «Langmuir»,«IEE Pro-», «Lab Chip», «Langmuir»,«IEE Pro-, «Lab Chip», «Langmuir»,«IEE Pro-«Lab Chip», «Langmuir»,«IEE Pro-Lab Chip», «Langmuir»,«IEE Pro-», «Langmuir»,«IEE Pro-, «Langmuir»,«IEE Pro-«Langmuir»,«IEE Pro-Langmuir»,«IEE Pro-»,«IEE Pro-,«IEE Pro-«IEE Pro-IEE Pro-
ceedings Nanobiotechnology», «Journal �io-», «Journal �io-, «Journal �io-«Journal �io-Journal �io-
medical Nanotechnology», «Nano Today», 
«ACS Nano», «Nano Research», «Nanoscale», 
«�ullerenes, Nanotubes, and Carbon Nano-�ullerenes, Nanotubes, and Carbon Nano-
structures», «Nanomedicine: Nanotechnolo-», «Nanomedicine: Nanotechnolo-, «Nanomedicine: Nanotechnolo-«Nanomedicine: Nanotechnolo-Nanomedicine: Nanotechnolo-
gy, �iology and Medicine» та ін. У 2004 році 
в Америці випущена 10-томна «Енцикло-
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педія з нанонауки і нанотехнологій». Що-
річно проводиться багато конгресів, кон-
ференцій, симпозіумів, на яких обговорю-
ються досягнення з нанонауки. У вищих 
навчальних закладах створюються нові ка-
федри, факультети з нанонауки. У бага-
тьох країнах організовані центри, інститу-
ти з нанотехнологій та міжнародні центри з 
цього напряму наукової діяльності.

В Україні вже тривалий час проводять 
наукові розробки з нанонауки і нанотехно-
логій. Національна академія наук України 
в межах спеціальної програми «Нанострук-
турні системи, наноматеріали, нанотехно-
логії» проводить дослідження з фізики ме-
талів і сплавів, хімії поверхні, порошкових 
технологій, мікроелектроніки, колоїдних 
нанорозчинів, сорбентів, лікарських засо-
бів. Міністерством освіти і науки України 
спільно з Міністерством промислової по-
літики затверджено Українсько-Російську 
міжвідомчу науковотехнічну програму 
«Нанофізика і наноелектроніка». Застосу-
вання наноматеріалів у клінічній практиці 
вивчають в Інститутах Академії медичних 
наук України, національних та медичних 
університетах країни [16, с. 31].

Останнім часом інститути НАН України 
та НАМН України активізували вивчен-
ня фізичних, фізикохімічних, біохімічних 
основ нанонауки, нанотехнологій, наноме-
дицини.

Понад 50 років в Інституті електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона (директор акаде-
мік Б.Є. Патон) проводяться дослідження з 
розробки сучасних нанотехнологій, резуль-
тати яких упроваджені в авіаційну та вій-
ськову промисловість, космічну галузь, а 
в останні роки і в медицину. Академіками 
Б.Є. Патоном і Б.О. Мовчаном розроблена 
оригінальна електроннопроменева техно-
логія отримання наночастинок неорганіч-
ного і органічного походження. У січні 2008 
року Інститутом електрозварювання іме-
ні Є.О. Патона та Національним медичним 
університетом імені О.О. Богомольця ство-
рена спільна лабораторія «Електроннопро-
менева нанотехнологія неорганічних матері-
алів для медицини» з розробки нових нано-

препаратів [14; 15; 16]. У плані продов ження 
досліджень з наномедицини в 2010 році 
при Національному медичному університе-
ті імені О.О. Богомольця створений Інсти-
тут нанофармакології. Науковці Інституту 
епідеміології та інфекційних хвороб імені 
Л.В. Громашевського НАМН України (ди-
ректор професор В.Ф. Марієвський) спіль-
но з дослідниками лабораторії електронно-
променевої технології неорганічних мате-
ріалів для медицини Інституту електрозва-
рювання імені Є.О. Патона (директор ака-
демік Б.Є. Патон) та Національного медич-
ного університету імені О.О. Богомольця 
(ректор академік НАМН В.Ф. Москаленко) 
встановили, що наночастинки срібла та міді 
виявляють більш виражену протимікробну 
дію щодо Staphylococcus aureus, ніж звичай-Staphylococcus aureus, ніж звичай- aureus, ніж звичай-aureus, ніж звичай-, ніж звичай-
ні препарати цих металів [19].

Академіком НАН України Б.О. Мовча-
ном узагальнені дані літератури та влас-
ні дослідження з отримання наночастинок 
за понад 50 років. Б.О. Мовчан дає таке ви-
значення нанотехнологій: «Нанотехноло-
гія – сукупність наукових знань, способів 
і засобів направленого регульованого скла-
дання (синтезу) з окремих атомів і молекул 
різних речовин, матеріалів та виробів з лі-
нійним розміром елементів структури до 
100 нм (1 нм = 109 м; 1 нм = 10 А)» [15].

В Інституті металофізики імені Г.В. Кур-
дюмова (директор академік НАН України 
А.П. Шпак) розроблені методи одержання 
нанорозмірних дисперсних систем за допо-
могою електровибуху провідників і елек-
тричного пробою рідких середовищ. Ця ме-
тодика дає змогу отримувати нанопорош-
ки металів, а також вуглецеві наноматеріа-
ли: наноалмази, нанотрубки та фулерени. 
Встановлена висока сорбційна активність 
нанодисперсного апатиту кальцію, який 
може застосовуватися як трансплантат 
при переломах кісток. Виявлено ранні ста-
дії кристалізації в аморфних стрічках. Од-
нією зі структурних складових сплавів сис-
теми �eSi� у рідкому та аморфному станах 
є кристалічні кластери розміром 34 нм. На 
базі цього академічного інституту прово-
дяться міжнародні конференції з нанотех-
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нологій, на яких узагальнюються світові 
результати досліджень з нанонауки.

Значний цикл досліджень з нанохімії 
здійснений в Інституті біоколоїдної хімії 
імені Ф.Д. Овчаренка НАН України (ди-
ректор д.х.н., професор З.Р. Ульберг). За-
вдяки дослідженням З.Р. Ульберг і співавто-
рів з’ясовані молекулярні структури комп-
лексів нанометалбіомолекули та принци-
пи виникнення таких комплексів. Виділені 
основні механізми, що визначають процеси 
сорбції, гетерокоагуляціії й адгезії наночас-
тинок на поверхні клітин [10, с. 20].

В інституті фізики НАН України (ди-
ректор академік НАН України Л.П. Яцен-
ко) розроблено метод створення штучних 
наноструктур за допомогою стимульова-
них електричним полем поверхневих хі-
мічних реакцій на поверхні розділу рідина-
грань (ІІІ) золота (академік НАН України 
А.Г. Наумовець і професор О.А. Марчен-
ко), що має важливе значення для виявлен-
ня високої активності нанорозмірних час-
тинок цього металу. У процесі досліджен-
ня міжчастинкової взаємодії орієнтованих 
анізотропних феромагнітних наночасти-
нок установлено виникнення коерцитив-
ного поля з формуванням «супермагнітно-
го» стану з корельованим напрямком маг-
нітних моментів (член-кореспондент НАН 
України С.М. Рябченко та співавтори).

В Інституті фізики напівпровідників 
імені В.Є. Лашкарьова (директор акаде-
мік НАН України В.Ф. Мачулін) з’ясована 
екси тонна природа переходів у гетерострук-
турах з квантовими точками InAsInP та 
ідентифіковані екситони, що формуються 
за участю важких і легких діркових станів 
(академік НАН України М.П. Лисиця та 
співавтори). За допомогою розробленої 
технології формування люмінесцентних 
Si-нанокластерів встановлене значне 
збільшення концентрації випромінюючих 
центрів при випаді атмосфері Н2 або О2, що 
дозволяє приблизно на порядок збільшити 
інтенсивність свічення (член-коресподент 
НАН України В.Г.   Литовченко і співавтори). 
За допомогою поляризаційної модуляції 
випромінювання встановлені особливості 

поверхневого плазмонного резонансу в 
нанорозмірних плівках золота, нанесених 
на поверхню призми повного внутрішнього 
відбиття (Б.К. Сердега і співавтори).

В Інституті експериментальної пато-
логії, онкології і радіобіології імені 
Р.Є. Ка вецького (директор академік НАН 
України В.Ф. Чехун) спільно з Інститутом 
електрозварювання імені Є.О. Патона 
(директор академік Б.Є. Патон) роз-
робляють нові варіанти колоїдних систем з 
магнітними наночастинками �e3O з метою 
створення протипухлинних препаратів.

Українські вчені відомі своїми досліджен-
нями з вивчення властивостей нано структур 
кремнію. Член-кореспондент НАН України 
М. Я. Валах і співробітники отримали ціка-
ві дані про можливість керування характе-
ристиками самоорганізованих SiGe нано-SiGe нано- нано-
структур шляхом зміни традиційного нена-
пруженого кремнієвого буферного шару. Це 
зумовлює зміну величини, форми, поверх-
невої щільності та компонентного складу 
сформованих наночастинок.

У Донецькому фізикотехнічному інсти-
туті імені О.О. Галкіна НАН України (член-
кореспондент НАН України В.М. Варю-
хін) встановлені якісні зміни властивостей 
кобальтиту лантану при переході до нано-
розмірних частинок. Це дає підстави ствер-
джувати, що магнітний стан кобальтиту 
лантану визначають розміри його елемен-
тарної поверхні.

В Інституті магнетизму НАН та МОН 
України (директор академік НАН України 
В.Г. Бар’яхтар) встановлено, що зміни амп-
літуд осциляцій викликають також зміни 
осциляцій гігантського магнетоопору в ме-
талевих магнітних наноструктурах. Такий 
ефект спостерігається у дво- і тришарових 
плівках ФМ/РЗМ при зміні в них товщин 
немагнітних металевих прошарків (член-
кореспондент НАН України А.М. Погорі-
лий, В.Ф. Лось).

У науково-технічному комплексі «Ін-
ститут монокристалів» (директор академік 
НАН України В.П. Семиноженко) розроб-
лено наноматеріали, які можна застосову-
вати в медичній практиці і фармації.
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В Інституті хімії поверхні імені 
О.О. Чуйка НАН України (директор член-
кореспондент НАН України М.Т. Картель) 
спільно з Вінницьким національним медич-
ним університетом (ректор академік НАМН 
В.М. Мороз) розроблено і впроваджено в 
медичну практику новий препарат сорбцій-
нодетоксикаційної дії на основі нанокремне-
зему силікс [12, с. 20]. На кафедрі фармако-
логії та клінічної фармакології Національ-
ного медичного університету імені О.О. Бо-
гомольця розроблено нову лікарську форму 
силіксу – суспензію нанодисперсного крем-
незему. Вона мінімізує токсичність і нега-
тивний вплив на функцію печінки таких 
сполук, як натрію фторид і натрію нітрит, а 
також протитуберкульозних препаратів ізо-
ніазиду, піразинаміду, етамбутолу, що різ-
няться механізмом негативного впливу на 
організм і хімічною структурою. За фарма-
кологічною активністю суспензія нанодис-
персного кремнезему перевищує препарати 
звичайного кремнезему.

Майже півстоліття проводять дослі-
дження з нанотехнологій в Інституті за-
гальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вер-
надського НАН України (директор акаде-
мік НАН України С.В. Волков). Тут вина-
йшли технологію синтезу дрібнодисперс-
них систем із сажі (згодом її назвали нано-
трубками) і методику розчинення металів у 
полімерному середовищі, яку застосовують 
у магнітному записі інформації та у хіміч-
них засобах одержання наночастинок [18].

Тривають дослідження з нанотехнологій 
в інших Інститутах НАН України: фізич-
ної хімії імені Л.В. Писаржевського (ди-
ректор академік НАН України В.Д. Похо-
денко), фізико-технічному інституті низь-
ких температур імені Б.І. Вєркіна (ди-
ректор член-кореспондент НАН України 
С.Л. Гнатченко), проблем матеріалознав-
ства імені І.М. Францевича (директор ака-
демік НАН України В.В. Скороход), біо-
хімії імені О.В. Палладіна (директор ака-
демік НАН України С.В. Комісаренко), 
фізико-хімічному інституті імені О.В. Бо-
гатського (директор академік НАН Украї-
ни С.А. Андронаті).

Одним із перших вітчизняних препара-
тів з ліпосом є ліпін – спільна розробка Ін-
ституту фармакології і токсикології АМН 
України (директор член-кореспондент 
НАМН, професор Т.А. Бухтіарова) і Хар-
ківського фармацевтичного підприєм-
ства "Біолік". Основний компонент пре-
парату – нанокапсули фосфатидилхоліну, 
який є природним компонентом біомемб-
ран. Препарат виявляє антигіпоксичну дію, 
пригнічує процеси перекисного окиснення 
ліпідів, підвищує неспецифічний імунітет, 
модулює функцію адренорецепторів [5].

Дослідження у сфері нанонауки, нано-
технологій і наномедицини здійснюють-
ся в наукових колективах НАМН Украї-
ни, зокрема, Інституті епідеміології та ін-
фекційних хвороб імені Л.В. Громашев-
ського НАМН України (директор профе-
сор В.Ф. Марієвський), Інституті гемато-
логії і трансфузіології (директор профе-
сор П.М. Перехрестенко), Інституті очних 
хвороб (директор професор Т.В. Пасічни-
кова) та ін. Цікаві дослідження з наноток-
сикології органічних та неорганічних на-
номатеріалів проводяться в Інституті гігіє-
ни і медичної екології (директор академік 
НАМН А.М. Сердюк) та в Інституті меди-
цини праці НАМН України (директор ака-
демік НАН України Ю.І. Кундієв).

Дослідження різних аспектів цього на-
пряму науки проводяться в багатьох вищих 
навчальних медичних (фармацевтичних) 
закладах: крім Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця (рек-
тор академік НАМН України В.Ф. Моска-
ленко), також у Харківському національно-
му медичному університету (ректор член-
кореспондент НАМН В.М. Лісовий), Львів-
ському національному медичному універ-
ситеті (ректор професор В.П. Зіменьков-
ський), Національному фармацевтично-
му університеті (ректор член-кореспондент 
НАН В.П. Черних), Вінницькому націо-
нальному медичному університеті (ректор 
академік НАМН В.М. Мороз), Запорізько-
му медичному університеті (ректор профе-
сор Ю.М. Колесник), Дніпропетровській 
медичній академії (ректор академік НАМН 
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Г.В. Дзяк), Одеському медичному універси-
теті (ректор академік НАМН В.М. Запоро-
жан), Тернопільському медичному універ-
ситеті (ректор член-кореспондент НАМН 
Л.А. Ковальчук), Луганському медичному 
університеті (ректор професор В.М. Івчен-
ко), Полтавській медичній стоматологіч-
ній академії (ректор професор В.М. Ждан), 
Національній медичній академії післяди-
пломної освіти (ректор академік НАМН 
Ю.В. Вороненко) та інших ВНЗ.

Можна констатувати, що основні фі-
зичні, хімічні та фізикохімічні властивості 
нано матеріалів встановлені. Але у вітчиз-
няній і світовій літературі недостатньо до-
сліджень з вивчення біологічних, фізіоло-
гічних, біохімічних, фармакологічних, фар-
мацевтичних, токсикологічних властивос-
тей наноматеріалів органічного і неорганіч-
ного походження [2; 3; 6; 7; 9; 12; 17].

У США, Японії, Євросоюзі, Китаї, Росії 
та інших країнах дослідження з нанонауки 
та нанотехнологій визначені вищими націо-
нальними пріоритетами, затверджують ся 
спеціальні програми, на реалізацію яких 
виділяються значні кошти. Розробки з 
нано технологій почали використовуватися 
в електроніці, матеріалознавстві, військо-
вій галузі, біології, медицині, енергетиці, 
охороні довкілля, сільському господарстві. 
Усе це переконливо свідчить, що з 80-х ро-
ків ХХ століття розпочалась ера нанонауки 
і нанотехнологій. Учені світу вважають, що 
реалізація досліджень з нанонауки сприя-
тиме значному прогресу в різних сферах ді-
яльності людини.

Отримані за допомогою нанотехноло-
гій наноматеріали застосовуються у різних 
галузях діяльності людини та входять до 
складу: сплавів нанометалів, каталізаторів, 

плівок у електроніці, магнітних матеріалів, 
біосенсорів, медикаментів, спеціальних за-
собів для доставки лікарських препаратів 
до уражених тканин, захисних покриттів, 
що наносяться на матеріали тощо.

Аналіз цих досліджень свідчить, що 
нано наука в Україні буде розвиватися у та-
ких основних напрямах:

• фундаментальні дослідження наноме-
тричних явищ, процесів, об’єктів;

• розробка технологій синтезу наномате-
ріалів, необхідної апаратури і впроваджен-
ня їх, а також стандартів такого виробниц-
тва в практичну діяльність людини;

• вивчення властивостей наночастинок і 
наноматеріалів;

• отримання нанопрепаратів для засто-
сування у медичній практиці, досліджен-
ня їх лікувальних та можливих токсичних 
властивостей;

• дослідження природних наноструктур 
та наномеханізмів у функціонуванні біоло-
гічних систем;

• вивчення впливу нанотехнологій і на-
номатеріалів на навколишнє середовище. 

Усі ці напрями, безсумнівно, знаходять-
ся у сфері державного впливу. Зазначимо, 
що подолання відставання інноваційно-
го розвитку України, на наш погляд, мож-
ливе виключно за рахунок співпраці нашої 
держави з країнами, які вже мають певний 
потенціал і досвід розвитку нанотехноло-
гій, зокрема з Росією, а також спрямуван-
ня зусиль на вузький сегмент. Для розвит-
ку нанотехнологій необхідно виробити за-
гальнодержавну стратегію України з цього 
питання, що дозволить сконцентрувати зу-
силля на конкретно визначених досліджен-
нях та на впровадженні їх результатів у ви-
робництво. 
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остановка проблеми та її ак-
туальність. Нині кількіс-
не розширення вищої осві-
ти близьке до максимального 
рівня, тому держави-лідери 
зваблюють здібну молодь з ін-

ших країн у свої ВНЗ або ж створюють там 
їх філії, досягаючи не тільки освітніх, а й 
політичних цілей. Наша вища освіта зазнає 
одразу багатьох впливів і змушена вижи-
вати у несприятливих умовах, що усклад-
нює управління і планування. Як відомо, 
вирішення подібних завдань для подібних 
відкритих систем пропонує доволі молода 
математична наука – синергетика з її нелі-
нійними рівняннями і багатьма змінними. 
Надто мало є в Україні наукових праць, ав-
тори яких не просто згадують про неї, а й 
намагаються використати (Горбунова Л., 
Добронравова І., Кочубей Н., Клепко С., 
Лутай В., Ожеван М. та ін.). Дуже перспек-
тивним ми вважаємо звернення до такого 
методологічного підходу, як форсайт, що з 
межі століть набуває поширення у частині 
розвинених держав світу. 

Мета статті. Буде зроблена спроба визна-
чити рівень потреби у застосуванні синер-
гетики і форсайту (у сумі – синергетично-
форсайтного підходу) під час створення 
планів розвитку національної вищої шко-
ли для наступних 20-30 років. 

УДК 1(37.0)
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Розглянуто глобалізацію та інші 
світові явища, вказано процеси, що 
відбуваються в сучасних системах 

освіти. Відзначено їх складність і 
високу змінність, що вимагає вико-

ристання у плануванні синергетики 
і форсайту. Досліджено поняття 

«інновація» і можливість викорис-
тання Болонського процесу для під-

вищення якості освіти в Україні.

Ключові слова: зміни, розвиток ви-
щої освіти, синергетика, форсайт, інно-
вація, якість освіти, Болонський процес. 
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Виклад основного матеріалу. Світ дуже 
швидко змінюється, зникають десятки ста-
рих фахів, з’являються нові. Європейський 
Союз та інші міждержавні альянси кори-
гують стратегію своєї діяльності з метою 
подолання наслідків світових економіч-
них криз, спираючись насамперед на свої 
освітньо-наукові комплекси. Одна з харак-
терних ознак сучасності – звуження у сфе-
рі планування і діяльності освітніх систем 
поля застосування терміну «реформа» і за-
міщення іншими – «інновація», «модерніза-
ція», «удосконалення» тощо. Не відхиляю-
чись від теми статті надто далеко, вислови-
мо припущення, що це явище є одним з ба-
гатьох наслідків набагато загальнішого про-
цесу демократизації організації та діяльнос-
ті сучасних суспільств. Дійсно, у тоталітар-
них чи автократичних соціумах керівництво 
(часто – одна особа) мало свободу рук для 
вольових рішень, проголошуючи їх «гранді-
озними реформами», «стратегічними прори-
вами» та ін. Синергетика і форсайт не існу-
вали взагалі, тому в практичних діях в осві-
ті і вихованні домінували індивідуальні прі-
оритети і враховувалися усього кілька чин-
ників (кадрові потреби армії, плани нападів 
і розширення території тощо). Хоч і зараз – 
подекуди – можна віднайти приклади саме 
такого вибору фундаменту внесення змін в 
освіту, але й у цих країнах керівництво за-
звичай застосовує «демократичну ритори-
ку» і переконує всіх у скеруванні змін на 
«підвищення моралі», «розвиток національ-
ної духовності», «формування гармонійно-
патріотичної особистості» тощо. ([6] та ін.). 

На теренах України ми не відшукали 
прикладів демагогічного прикриття прихо-
ваних цілей освітніх змін, адже європейська 
скерованість загального вектору розвитку 
економіки і суспільного устрою стала, фак-
тично, загальновизнаним явищем. Єдиний 
значний недолік – недостатня увага до по-
тенціального значення освітньо-наукового 
комплексу і необхідності синергетичного 
планування його змін, яку засвідчує біль-
шість наших політиків і тих науковців, які 
займаються стратегічно-економічним пла-
нуванням [8]. 

Прикладом ігнорування синергетично-
форсайтного підходу з його вимогою вра-
хування всіх чинників впливу і навіть мож-
ливих у найближчій перспективі відкрит-
тів є досить поширений в Україні і Росії за-
клик до перенесення в освітню сферу «рин-
кових засад» – цілого комплексу уявлень, 
понять і підходів, які понад століття фор-
мувалися і вдосконалювалися на амери-
канських «вільноринкових» теренах. Зга-
дана «ринковізація» навчання і виховання 
та вимога позначати їх одним-єдиним сло-
восполученням «освітні послуги», на наш 
погляд, може завадити планам гуманізува-
ти вищі цілі освіти і гуманітаризувати за-
сади і перебіг усього навчально-виховного 
процесу. Значні моральні та освітні втра-
ти стануть неминучими у разі перетворен-
ня закладів усіх нижчих рівнів в «установи 
для надання чи продажу освітніх послуг». 
Будуть формуватися молоді циніки, заго-
стриться суспільний поділ за критерієм 
«достатки родини», стануть швидко нако-
пичуватися явища, які можна назвати тер-
міном «антисуспільна вибухівка».

Хоч у наукових працях зарубіжних на-
уковців неважко віднайти пропозиції «ди-
версифікувати джерела фінансування ви-
щої освіти і збільшити їх кількість», але 
немає – принаймні на теренах Західної 
Європи – закликів до припинення бю-
джетного фінансування освітньої сфери і 
перекладення всіх видатків на родинні бю-
джети. Не секрет – ці країни вважають ба-
жаним державне фінансування всієї «пер-
винної освіти (Initial Education)». Якщо 
примітивізована «ринковізація освіти» й 
перетворення всієї діяльності нашої ви-
щої школи у «ліберально-ринкове надан-
ня освітніх послуг» є шкідливими і небез-
печними для урівноваженого суспільно-
економічного поступу України, то доміну-
вання спеціальностей «менеджер», «еко-
номіст» чи «бізнесмен» у більшості вищих 
навчальних закладів України (їх пропону-
ють не лише майже всі приватні ВНЗ, але 
й чимало державних, які раніше не готува-
ли подібних фахівців), має позитивні і не-
гативні сторони. 
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Головний позитив – необхідність фор-
мування базових знань щодо законів раціо-
нальної економічної й інших видів соціаль-
ної діяльності в абсолютної більшості всьо-
го складу нових наших генерацій. Подібні 
знання зроблять їх більш обізнаними, ком-
петентними, автономними, відповідальни-
ми і активними в усіх видах своєї діяльнос-
ті, у громадянському і професійному житті. 

Головний негатив – розрив між реальною 
кількістю робочих місць для «менеджерів» 
та «економістів» на наявному ринку праці й 
відсотком цих професій у загальному обся-
зі підготовки дипломованих осіб в Україні. 
Понад чверть усіх наших студентів у ВНЗ 
III-IV рівнів акредитації у 2008/2009 на-
вчальному році сконцентрувалися на «біз-
несі і праві» [7, с. 18-19]. Важливі висновки 
можна зробити і з російських даних, спира-
ючись на факт майже повної аналогії укра-
їнської і російської вищої школи: на цій ді-
аграмі вказані пріоритети молодих росіян 
під час вибору бажаної професії і подання 
заяв на вступ у ВНЗ [1, с.42]. 

Діаграма 1. Популярні спеціальності се-
ред російських абітурієнтів (%): 1 — економі-
ка; 2 — менеджмент; 3 — іноземні мови; 4 — 
юриспруденція; 5 — інформаційні технології; 
6 — медицина; 7 — технічні спеціальності; 8 – 
педагогіка (вказані пріоритети не змінюються 
вже понад десять років!)

Молодь Росії, як і їх ровесники в Україні, 
переконана у легкості досягнення ролі «на-
чальника» через навчання на профілі «ме-
неджмент». Натомість, наявний ринок пра-
ці пропонує майже 72% вакансій у вироб-
ничому, а не в правничо-адміністративному 
секторі. Тому науковці пропонують розпо-
чинати підготовку «менеджерів» на осно-
ві попереднього кількарічного (бакалавр-
ського чи іншого) конкретно-професійного 

навчання, а не з першого курсу економіч-
ного чи іншого ВНЗ. Вказана диспропор-
ція зумовлює виразні невідповідності між 
запитами ринків праці і змістом навчання, 
часто примушує отримувати другу вищу 
освіту.

Загалом же значне розширення еко-
номічної і правничої освіти в Україні має 
й позитивні наслідки. Наприклад, життя 
свідчить про те, що отримання фінансово-
менеджерських знань не є таким уже «без-
плідним» заняттям для студентів техніч-
них і природничо-наукових ВНЗ: перехід 
від примітивних виробничих технологій 
на високоінтелектуальні став можливим 
тому, що в одному колективі об’єднуються 
дослідники-експериментатори, науковці-
теоретики і науковці-менеджери, спіль-
ним завданням яких є перетворення щойно 
створеної технології у кінцевий матеріаль-
ний чи інтелектуальний продукт, що має 
високий попит на національному і світово-
му ринку. 

У подібних умовах важливим питанням 
стає правильне використання таких робо-
чих термінів, як «інновація», «модерніза-
ція» й інших. Нагадаємо, що в Україні з 4 
липня 2002 року діє Закон «Про інновацій-
ну діяльність», пізніше уточнений і пере-
глянутий (версія 08.09.2011) [4]. Наведемо 
два головні поняття з восьми, включених у 
статтю 1: 

• інновації — новостворені (застосова-
ні) і (або) вдосконалені конкурентноздатні 
технології, продукція або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробни-
чого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують 
структуру та якість виробництва і (або) со-
ціальної сфери;

• інноваційна діяльність — діяльність, 
що спрямована на використання і комерці-
алізацію результатів наукових досліджень 
та розробок і зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентноздатних товарів і по-
слуг»  [4, Ст.1. Визначення термінів]. 

Підстава для розчарування – неувага 
авторів цього Закону до всього освітньо-
наукового комплексу як головного джере-
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ла винаходів та інновацій. Слово «освіта» 
присутнє тільки один раз у фразі «забезпе-
чення взаємодії науки, освіти, виробництва, 
фінансово-кредитної сфери у розвитку ін-
новаційної діяльності». Причина зрозумі-
ла – цей Закон відзначається економічно-
виробничою орієнтацію, тому дуже важ-
ко буде поширити його застосовність і на 
освітньо-виховну сферу. 

Потребує уточнень і зміст понять «інно-
вації» та «інноваційність» поза висотехно-
логічним виробництвом (вкажемо – все по-
пулярнішим у цій сфері стає поняття «ін-
новаційна економіка»). На теренах освіти 
та гуманітарних наук ми зустрічаємося з 
двома головними підходами до пояснення і 
використання терміну «інновація». 

Перший підхід можна назвати «широ-
ким» (загальним). Як вказує український 
філософ Д.І. Дзвінчук, «Широкий підхід 
виходить з того, що слово «інновація» має в 
основі латинське походження і корінь «но-
вус», відтак, може означати і процес, і ре-
зультат «введення (ін-) нового (-новація)». 
Тому приблизними синонімічними замін-
никами поняття «інновація» можуть бути 
слова «нововведення», «винахід», «ноу-
хау» та інші (але не «раціоналізація» чи на-
віть «модернізація» – надто мало «новиз-
ни» передбачають ці два слова). Характе-
ризувати як «інноваційні» процеси, явища, 
предмети чи об’єкти можна у тому разі, коли 
вони є новими (чи видаються такими – 
часто «новим» є грунтовно забуте «старе») 
і дають змогу досягти чогось істотно біль-
шого, як все «до-інноваційне». Наскільки 
саме – широкий підхід не дає відповіді, що 
й знецінює його, залишає для нього засто-
сування загально-інформаційного плану» 
[3, с.62]. 

Додамо до сказаного, що подібне загаль-
не застосування терміну «інновації» має 
достатньо високу доцільність, про що може 
свідчити світова тенденція все ширшого 
використання поняття «інноваційна еко-
номіка» для позначення такого варіанту ді-
яльності цього соціально-важливого комп-
лексу, що спирається на безперервний по-
тік винаходів та нововведень, завдяки чому 

держава отримує значні конкуренційні пе-
реваги над усіма суперниками (європей-
ський приклад –Фінляндія). 

Другий підхід до поняття «інновації» 
отримав назву «функціонального», відзна-
чаючись прагматичністю і надаючи мож-
ливість кількісного вимірювання «іннова-
ційності» економіки чи інших секторів су-
часних суспільств. У рамках цього підхо-
ду доволі корисними виявилися запози-
чення з генетичної біології, адже під час ре-
плікації ДНК та в інших процесах можуть 
з’являтися «інноваційні» ефекти з різно-
манітними наслідками. У дуже стабільно-
му середовищі особини з надто зміненими 
спадковими рисами виявляються «зайви-
ми», вся популяція даного виду має гаусів 
розподіл з домінуванням урівноважено-
стандартних особин. Еволюційний «стри-
бок» даної популяції настає у разі значних 
змін середовища її перебування, адже до 
нових і несприятливих умов виявляєть-
ся краще пристосованою не «більшість», а 
саме «інноваційні» особини. 

Саме так сформувався підвид Sapiens 
виду Homo Sapiens, що спромігся до мі-
німуму зменшити вплив на своє буття 
природно-еволюційних чинників, обравши 
шлях внесення безперервних інновацій в 
основи свого життєзабезпечення [2]. Було б 
спрощенням стверджувати, що потреба лю-
дини щось винайти, змінити і запровади-
ти виникає виключно під впливом зовніш-
ніх чинників: браку їжі, зміни температури 
повітря тощо. «Передбачливість» Природи 
виявляє себе у тому, що нерідко винахідни-
цтво є наслідком «внутрішніх імпульсів» – 
цікавості людського мозку до нового і його 
природна програма «реагувати на те, що ще 
не сталося». Тут, можливо, ще раз слід зга-
дати про антропологічний розподіл за за-
коном Гауса: більшість людей не належить 
до захоплених винахідників і відзначається 
виразною консервативністю, та навіть ма-
лої кількості «природжених» інноваторів 
вистачає для забезпечення технологічного 
поступу всього людства. 

Одна з найважливіших рис сьогоден-
ня – прискорення практично всіх змін 
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мало не до теоретично можливого макси-
муму. З точки зору філософа-теоретика ми 
зустрічаємося з втратою застосовності лі-
нійних моделей розвитку (пропорційність 
обсягу змін до тривалості часу з моменту їх 
початку) й необхідністю звернення до тієї 
частини синергетики, яка розглядає підхід 
до точки радикальних змін (до біфуркації) 
і намагається хоча б наближено передбачи-
ти подальші події після її досягнення, при-
пускаючи несподівані (емерджентні) події 
зі значними (часто – нелінійними) вплива-
ми на соціум в цілому та на його частини 
– економіку, освіту та ін. Загальне скеру-
вання статті виключає для нас детальний (і 
дуже спокусливий) аналіз біфуркаційних 
криз в українському соціумі (поява Майда-
ну 2004-го року, ще несподіваніший розви-
ток подій наприкінці 2013-го року та ін.).

Для матеріальних основ усієї сфери 
життєзабезпечення специфіка сьогоден-
ня у тому, що суспільні потреби у винахо-
дах та інноваціях стали загальними і доволі 
гострими, а здійснення цих явищ вимагає 
все більших матеріальних і кадрових ре-
сурсів. Часи одинаків-науковців і диваків-
винахідників лишилися позаду, а сучасні 
суспільства відзначаються швидким пере-
творенням професії «інноватор» у масову. 
У вже згаданих виданнях ЮНЕСКО, що 
стосуються вищої освіти і науки, відзнача-
ється концентрація уваги багатьох країн на 
підготовці десятків тисяч молодих науков-
ців та інженерів-технологів, спроможних 
здійснювати винаходи і доводити їх до ста-
ну промислових виробів чи інтелектуаль-
ного товару (суспільство-21 буде, найімо-
вірніше, «суспільством знань», де знання і 
компетентності стануть найвищою цивілі-
заційною цінністю і домінуючим товаром).

Відтак, до «інновацій» необхідно буде 
включати не тільки нові промислові виро-
би, а й удосконалення освітнього і культур-
ного характеру. Тому, на наш погляд, вищу 
освіту в ХХІ столітті слід вважати «іннова-
ційною» – вона просто вимушена буде по-
стійно узгоджуватися з вимогами розвитку 
ринку праці знаннєвого суспільства. 

Чи достатньо активні подібні інновацій-

ні процеси у вищих школах України? Чи їх 
надто мало, а наявні відзначаються «вузь-
кістю» і формалізмом? 

На жаль, наш оптимізм у відповідях на ці 
запитання «нижчий від середнього». Про-
демонструємо це на прикладі участі Украї-
ни у Болонському процесі, започатковано-
му західноєвропейцями у 1999 р. Його іні-
ціатори з самого початку обмежили процес 
класичними університетами і цілковито 
відмовилися включати у нього будь-які не-
університетські заклади (а їх в Європі дуже 
багато). Спершу пропонувалося узгоди-
ти структуру навчання й усім мати два ди-
пломи – бакалавра і магістра. Однак, ринок 
праці швидко вніс свої корективи: лише у 
Великобританії роботодавці мають поша-
ну до бакалаврів, а в інших державах відда-
ють перевагу магістрам чи «додатково на-
вченим бакалаврам» [5]. Тому «болонські» 
інновації поширювалися повільно, проект 
був подовжений ще на 10 років, а пріорите-
ти після 2009 року змістилися з підготовки 
бакалаврів на масове виведення магістрів 
на рівень PhD (нашого «кандидата наук»). 

На нашу думку, головні недоліки «бо-
лонських» процесів в Україні полягають у 
тому, що вказана тема відволікла увагу на-
ших лідерів від набагато важливіших для 
Європейського Союзу процесів і явищ. 
Просимо звернути увагу на два з них: «Лі-
сабонський проект» і рух до «Нового Від-
родження». Хоч між ними і є певний інтер-
вал у часі проголошення, та загалом вони 
скеровані на прискорений високотехноло-
гічний прогрес країн-учасників ЄС. Вже 
вкладаються дуже великі кошти у додатко-
ву підготовку фахівців з точних наук і над-
високих технологій, а план Нового Відро-
дження скерований на те, щоб ці зусилля 
не призвели до ренесансу технократизму і 
неуваги до цивілізовано-духовного. 

На закінчення вкажемо – слід споді-
ватися на те, що взірцем для освітньо-
технологічних інновацій для України на-
далі буде крихкий утвір з назвою «Росій-
ська Федерація», а політика, наука і освіта 
об’єднаної Європи. Однак, і в цьому випад-
ку слід враховувати синергетичні наслід-
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ки, наприклад, того, що Китай надзвичай-
но інтенсивно вкладає всі можливі ресурси 
у масову підготовку фахівців з точних наук, 
кращих серед яких після закінчення своїх 
ВНЗ десятками тисяч скеровує не до нас, а 
в провідні лабораторії світу. 

Нашим керівникам освіти і науковцям 
доцільно звернути на усе більш популярний 
на Заході і розвиненому Сході прогресив-

ний метод планування, що отримав назву 
«форсайт». Хоч найчастіше його застосову-
ють для погляду «за горизонт» в технологіч-
ній сфері, він цілком застосовний і в освіт-
ній. Саме тому ми так переконані у доціль-
ності подальшого розвитку синергетично-
форсайтнього підходу до процесу плануван-
ня змін вищої освіти України та її діяльності 
у віддаленому майбутньому. 
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чАс реформ: методологІя І методикА  
освІтнього Процесу

остановка проблеми. На по-
чатку XXI ст., у зв’язку із 
вступом суспільства в но-
вий постіндустріальний 
етап свого розвитку, відбу-
лися докорінні зміни в усіх 

сферах людської діяльності. Сьогодні, 
як ніколи раніше, чітко прослідковуєть-
ся взаємозв’язок між якістю освіти і роз-
витком економіки країни, ростом благо-
получчя громадян, збереженням культури 
нації. Освіта стає необхідним і важливим 
фактором розвитку суспільства. Проник-
нення знань в усі сфери суспільного жит-
тя, інноваційний розвиток країни, швид-
кі темпи розвит ку технологій, насамперед 
інформаційно-комунікаційних, знижен-
ня ресурсо- та енергоємності виробництва, 
попередження екологічних катастроф, по-
требує принципово нового знання, яке да-
ють тільки фундаментальні природничі на-
уки. Це актуалізує проблему природничо-
наукової освіти (ПНО), відносить її онов-
лення до числа пріоритетних завдань сис-
теми вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій свідчить про те, що до проблем 
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природничо-наукової освіти сьогодні звер-
тається багато вчених. Філософські питан-
ня ПНО висвітлюються у працях В.Г. Буда-
нова, А.О. Вербицького, Б.С. Гершунсько-
го, В.В. Краєвського, В.М. Розіна, В.В. Се-
рікова, �.C. Стьопіна та ін. Педагогічні і 
психологічні аспекти ПНО досліджували 
Л.О. Бордонська, О.М. Голубєва, В.І. Да-
нильчук, Т.Є. Зоріна, С.Ф. Клепко, С.О. Се-
меріков, В.М. Симонов, О.Д. Суханов та 
ін. Дослідженню проблем природничо-
наукової підготовки (ПНП) фахівців у 
вищих навчальних закладах (ВНЗ) при-
свячено дисертації Н.М. Двулічанської, 
В.О. Єлісеєва, С.О. Касярума, Л.В. Мо-
торної, Л.В. Медведєвої, З.О. Скрипко, 
С.Є. Старостіної та ін. Заразом сьогодні не 
одержала належного наукового осмислен-
ня проблема природничо-наукової підго-
товки майбутніх екологів у ВНЗ.

Саме тому метою статті є аналіз сучас-
ного стану проблеми природничо-наукової 
освіти у педагогічних дослідженнях та 
з’ясування сутності природничо-наукової 
підготовки майбутніх екологів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз науково-педагогічної лі-
тератури показав, що поняття «природно-
наукова освіта» немає певного тлумачення. 
До середини ХХ ст. визначення цього по-
няття взагалі не існувало. Лише у 70-х ро-
ках ХХ ст. на сторінках «Большой совет-
ской энциклопедии» було розтлумачено 
природно-наукову освіту як підготовку фа-
хівців у галузі природничих наук – біоло-
гії, геології, географії, фізики, астрономії, 
хімії, математики та ін. [9, с. 102]. В остан-
ньому десятиріччі XX ст., коли наука всту-
пила в новий постнекласичний етап свого 
розвитку, виникла проблема удосконален-
ня ПНО, яка є основою системи наукового 
знання, що й зумовило появу досліджень у 
цьому напрямі (В.Г. Буданов, Б.С. Гершун-
ський, О.М. Голубєва, Т.Є. Зоріна, П.С. Кур-
дюмов, О.Д. Суханов та ін.). На сучасному 
етапі розвитку педагогічної науки пробле-
мам становлення і розвитку ПНО присвя-
чено чимало досліджень, у яких відзнача-
ється її світоглядний, методологічний і піз-

навальний потенціал. С.О. Панічев зазна-
чає, що сьогодні вже можна говорити про 
нову природничо-наукову парадигму, яку 
можна назвати прагматичною, оскільки 
об’єктом науки є не пізнання світу, а перед-
бачення наслідків втручання у нього люди-
ни [13, с. 11].

З’ясуванню сутності природничо-
наукової освіти та виявленню основних 
етапів і тенденцій її становлення та роз-
витку присвячене дослідження Н.А. Васи-
льєвої. Зіставивши поняття «природознав-
ство» і «освіта», вона визначила ПНО як 
цілеспрямований процес і результат фор-
мування в людини системи природничо-
наукових знань, умінь, навичок, досвіду 
пізнавальної та практичної діяльності, цін-
нісних орієнтацій і відносин [10, с. 10].

Природничо-наукова підготовка (ПНП) 
є обов’язковою складовою в системі профе-
сійної освіти. На думку В.О. Єлісеєва, вона 
суттєво впливає на формування особистос-
ті та професійні якості майбутнього фахів-
ця, рівень його мобільності, конкуренто-
спроможності та затребуваності на ринку 
праці. Також ПНП сприяє формуванню до-
слідницьких і самоосвітніх компетентнос-
тей. На предмети природничо-наукового 
циклу покладається основна відповідаль-
ність за формування в майбутніх фахівців 
картини світу як найважливішого елемен-
та наукового світогляду [12, с. 4]. Ми пого-
джуємося з думкою В.О. Єлісеєва, який за-
значив, що чим вище рівень сформованос-
ті наукового світогляду, тим більш упев-
нено почувається фахівець у своїй профе-
сії, швидше підвищує кваліфікацію, більш 
успішний у кар’єрному зростанні [12].

М.С. Багов вважає, що ПНП формує при-
родничу культуру, яка проявляється в науко-
вому світогляді, змістом якого є природни-
чо-наукова картина світу, процеси і методи 
пі знання навколишнього світу, раціонально-
критичний стиль мислення. Основою та-
кої культури є природничо-наукові знання, 
а природничо-наукова підготовка сприяє 
формуванню сучасної природничо-наукової 
картини світу, яка містить у собі й екологіч-
ну картину світу [8, с. 54].
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Природничо-наукова підготовка, як на-
голошує Л.В. Моторна, є основою для за-
своєння спеціальних дисциплін, оволодін-
ня професією, застосування природничо-
наукових знань у майбутній професійній 
діяльності. Завданням ПНП є формуван-
ня системи фундаментальних природничо-
наукових знань та умінь, що є основою для 
набуття професійних знань, умінь і нави-
чок [6, с. 13]. Результатом такої підготовки, 
як зазначає Л.В. Моторна, є природничо-
наукова підготовленість майбутніх фахів-
ців – інтегративна характеристика, що пе-
редбачає здатність вирішувати навчаль-
ні і професійні завдання, використовую-
чи природничо-наукові знання та уміння 
[6, с. 11].

На думку А.В. Антонця, природничо-
наукова підготовка впливає на формуван-
ня прогностичних умінь майбутніх фахів-
ців, оскільки сприяє розвитку евристично-
пошукового мислення; формуванню 
умінь проводити експеримент, пояснюва-
ти й оформляти його результати, будува-
ти теоретичні моделі; оволодінню загаль-
ними ідеями й принципами природничо-
наукових знань; усвідомленню методів на-
укового пізнання; формуванню умінь роз-
глядати явища й процеси у взаємозв’язку, 
формуванню здатності до усвідомлення 
причинно-наслідкових зв’язків; розвитку 
рефлексивного мислення, творчої актив-
ності, здатності до інтуїтивного мислення 
[1, с. 82]. Також А.В. Антонець зазначає, що 
природничо-наукові дисципліни є базови-
ми для отримання спеціальних знань під 
час навчання у ВНЗ. Їх призначення – ви-
ховати всебічно розвинуту, економічно гра-
мотну, соціально та політично свідому лю-
дину [1, с. 81].

Н.М. Двулічанська вважає, що природ-
ничо-наукові знання забезпечують науко-
вий світогляд і соціальну активність осо-
бистості; визначають тип поведінки і діяль-
ності на основі культурологічних, загаль-
нолюдських і соціальних цінностей; сприя-
ють становленню аксіологічної компетент-
ності індивіда. Результатом ПНП дослідни-
ця вважає підвищення професійної компе-

тентності. За такого підходу природничо-
наукові знання та уміння є не результатом 
освіти, як у традиційному навчанні, а засо-
бом вирішення завдань у майбутній профе-
сійній діяльності, у продовженні освіти, у 
диверсифікації професії [11, с. 5].

Узагальнюючи думки А.В. Антонця, 
Н.М. Двулічанської і Л.В. Моторної щодо 
ПНП, ми робимо висновок, що професій-
на компетентність фахівців значною мірою 
обумовлюється і закладається в процесі 
вивчення фундаментальних природничо-
наукових дисциплін.

На думку Г.Ф. Пономарьової, природ-
ничо-наукова освіта формує поняття нау-
кової методології та логіки сучасного дослі-
дження, створює цілісну, гармонійну сис-
тему сучасного світу, активізує проблемне 
мислення. Зміст і якість ПНО є основним 
ключем до мобільності, сумісності в зоні 
європейської вищої освіти. Тільки високий 
рівень природничо-наукової освіти забез-
печить гідне місце Україні в європейському 
освітньому просторі [7, с. 94].

У результаті аналізу науково-педаго-
гічних праць, у яких розкривається сутність 
та значення природничо-наукової освіти, 
ми визначаємо природничо-наукову підго-
товку майбутніх екологів як цілеспрямова-
ний процес і результат формування у люди-
ни системи фундаментальних природничо-
наукових знань, умінь, навичок, досвіду 
пізнавальної та практичної діяльності, цін-
нісних орієнтацій і відносин, достатніх для 
здійснення професійної та соціальної ді-
яльності в сучасному суспільстві.

У системі професійної екологічної осві-
ти ПНП реалізується через природничо-
наукові дисципліни, які відносяться до ци-
клу дисциплін математичної і природничо-
наукової підготовки. Як зазначають україн-
ські науковці О.А. Крюковська, Ю.А. Гаси-
ло і К.О. Злобіна, природничо-наукові дис-
ципліни розкривають сутність явищ навко-
лишнього середовища, його внутрішні за-
кони, виходячи із свого предметного уяв-
лення про природу [5].

Ми визначаємо природничо-наукові 
дисципліни як навчальні дисципліни, які 
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відображають апробовані, встановлені (для 
цього часу) наукові закони, закономірнос-
ті і факти природничих наук, за допомогою 
яких реалізується природничо-наукова під-
готовка у вищих навчальних закладах.

Природничо-наукові дисципліни за-
безпечують досягнення одного із резуль-
татів професійної екологічної освіти – на-
буття студентами-екологами природничо-
наукової компетентності, яка, на нашу дум-
ку, є інтегрованою характеристикою якос-
тей фахівця й відображає рівень його фун-
даментальних природничо-наукових знань, 
природничо-науковий світогляд, екологіч-
но доцільні ціннісні орієнтації, досвід піз-
навальної та практичної діяльності, достат-
ні для здійснення професійної і соціальної 
діяльності [2, с. 34].

Аналіз досліджень, присвячених про-
блемам природничо-наукової освіти, дає 
можливість з’ясувати значення ПНП в сис-
темі вищої професійної екологічної освіти. 
На нашу думку, природничо-наукова підго-
товка:

– сприяє формуванню у майбутніх еко-
логів природничо-наукового світогляду, 
який є невід’ємною частиною загальнолюд-
ської культури, дає людині уявлення про 
світ, у якому вона живе, про її місце і роль 
у цьому світі;

– забезпечує формування природничо-
наукової компетентності майбутнього еко-
лога;

– є основою для засвоєння дисциплін 
циклу професійної і практичної підготовки 
й оволодіння майбутньою професією;

– впливає на формування професійних 
якостей майбутнього фахівця, рівень його 
мобільності, конкурентоспроможності і за-
требуваності на ринку праці;

– формує поняття наукової методоло-
гії та логіки сучасного дослідження, сприяє 
становленню таких особистісних якостей 
випускника, як креативність і критичність 
мислення.

Натепер, коли у вищій освіті запрова-
джується компетентнісний підхід, питан-
ня переосмислення ролі і значення ПНП у 
системі професійної освіти набуває надзви-

чайної актуальності. Однак результати ана-
лізу досліджень (С.О. Касярум, В.А. Копет-
чук Т.С. Нінова, С.О. Панічев, С.Є. Старо-
стіна та ін.) свідчать про наявність проблем 
і протиріч у природничо-науковій підготов-
ці фахівців у ВНЗ. Однією з таких проблем, 
як зазначає С.О. Касярум, є певна відокрем-
леність фундаментальних природничо-
наукових дисциплін у процесі професійної 
підготовки майбутніх фахівців [4, с. 142]. 
С.О. Касярум це пояснює, по-перше, недо-
статнім рівнем професійної спрямованості 
при вивченні природничо-наукових дисци-
плін, оскільки студенти не розуміють зна-
чення природничо-наукових знань у по-
дальшій професійній підготовці; по-друге, 
відсутністю у змісті природничо-наукових 
дисциплін задач прикладного характеру, які 
пов’язані із змістом майбутньої професійної 
діяльності; по-третє, нерозробленістю про-
фесійно спрямованих методик і рекоменда-
цій з викладання природничо-наукових дис-
циплін; по-четверте, відсутністю позитив-
ної мотивації у студентів щодо оволодіння 
знаннями з фундаментальних природничо-
наукових дисциплін [4, с. 142].

С.Є. Старостіна критичну ситуацію у су-
часній природничо-науковій освіті пов’язує 
з такими проблемами: збільшується розрив 
між досягненнями у розвитку природни-
чих наук і рівнем ПНО, що може призвести 
до втрати конкурентоспроможності вітчиз-
няної науки і техніки на світовому ринку; 
відбувається втрата традицій природничо-
наукової освіти, що призводить до низь-
кої якості природничо-наукової підго-
товки; спостерігається падіння престижу 
природничо-наукової освіти і, як наслідок, 
відмічається зниження інтересу до природ-
ничих наук, відсутність мотивації студен-
тів до вивчення природничих дисциплін 
[14, 76–77].

Дослідження існуючої практики підго-
товки майбутніх екологів у вищих навчаль-
них закладах і багаторічний досвід викла-
дання природничо-наукових дисциплін у 
Хмельницькому національному універси-
теті також підтверджує наявність проблем і 
недоліків у ПНП. На нашу думку, для сучас-
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ного стану природничо-наукової підготовки 
студентів-екологів характерним є: зменшен-
ня кількості навчального часу, відведено-
го на вивчення природничо-наукових дис-
циплін; відсутність міжпредметних зв’язків 
між природничо-науковими дисциплінами і 
низька системність природничих знань; ви-
кладання природничо-наукових дисцип лін 
слабо орієнтоване на розуміння ролі при-
родничих знань у професійній діяльнос-
ті еколога і вирішенні сучасних екологіч-
них проблем; теоретичний характер викла-
ду матеріалу дисципліни, що пов’язано з 
морально і фізично застарілим лаборатор-
ним обладнання; переважне застосування 
традиційних методів навчання і недостат-
ній рівень використання інформаційно-
комунікаційних технологій; низький рі-
вень мотивації до вивчення природничо-
наукових дисциплін [3, с. 160].

Висновки. Природничо-наукова під-
готовка посідає чільне місце в системі 
професійної екологічної освіти, оскіль-
ки майбутня діяльність еколога за фахом 
пов’язана з використанням знань, умінь та 
навичок у галузі природничих наук. Крім 
того, ПНП сприяє формуванню у майбут-
ніх екологів природничо-наукового сві-
тогляду, становленню таких особистіс-
них якостей, як креативність і критич-
ність мислення. Аналіз сучасного стану 
природничо-наукової підготовки майбут-
ніх екологів у ВНЗ свідчить про те, що для 
неї характерний ряд проблем і недоліків. 
Саме тому пошук шляхів удосконалення 
ПНП відповідно до вимог сучасного сус-
пільства та особистісних потреб є важли-
вим завданням педагогічної теорії і прак-
тики й становить перспективу наших по-
дальших досліджень у цьому напрямі.
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гумАнІЗАцІя освІти тА виХовАння

остановка проблеми та її ак-
туальність. Із набуттям Укра-
їною незалежності виникла 
гостра потреба в реформу-
ванні системи вищої освіти 
та управлінні нею відповід-

но до умов суспільного життя. Це обумов-
лено європейським спрямуванням Украї-
ни і «завданням модернізації суспільства 
та загальноєвропейським демократичним 
настановам у процесі удосконалення сус-
пільства шляхом його наближення до по-
треб людини у всіх сферах суспільного 
життя, створення умов для максимального 
розвитку національної культури, розкрит-
тя творчо-продуктивного потенціалу й са-
мореалізації кожної особистості відповідно 
до її духовних і матеріальних потреб та ін-

тересів» [7].
Аналіз наукових праць, присвячених 

розв’язанню проблеми. Суть реформ, які 
здійснюються у вищій школі, обумовле-
на загальними цілями: збереженням до-
сягнень минулого й одночасним приведен-
ням системи освіти у відповідність до но-
вих соціально-економічних вимог і проце-
сів державотворення; забезпеченням умов 

УДК 378:061.235+015.4
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готовки. Розглядається необхід-
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для перспективного розвитку вищої осві-
ти в процесі входження України в систему 
міжнародної співпраці.

Проблеми гуманізації та гуманітаризації 
вищої освіти комплексно розглянуто в пра-
цях В. Андрущенка, І. Беха, В. Безклубен-
ка, В. Бітаєва, С. Гончаренка, В. Кременя, 
К. Корсака, В. Курила, В. Лутая, М. Лукаше-
вича, В. Мудрака, М. Поповича, О. Сидорен-
ка, Ю. Терещенка, С. Шейкa та ін. Питання 
соціально-гуманітарної професійної підго-
товки у вищій школі знайшли відображен-
ня в роботах українських учених В. Дзоз, 
Б. Коротяєва, М. Култаєвої, Е. Лузік, О. Не-
вмежерицького, Л. Товажнянського та ін. 
Розробка теоретико-методологічних засад 
формування змісту освіти представлена в 
працях Ю. Бабанського, І. Лернера, В. Луго-
вого, М. Скаткіна, Є. Компанцева, В. Краєв-
ського, Ж. Таланової та ін.

Мета статті – на основі оцінки сучасного 
стану соціально-гуманітарної підготовки й 
окреслення напрямів її розвитку в умовах 
наявних інтеграційних процесів розкрити 
передумови оптимізації циклу соціально-
гуманітарних наук у вищих навчальних за-
кладах.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку 
з ускладненням проблеми вибору духов-
них цінностей і орієнтації українського су-
спільства у світі посилюється потреба в но-
вій парадигмі навчання, розвитку альтер-
нативних форм освіти, які повинні відпові-
дати потребам суспільства.

За ініціативи Міністерства освіти і нау-
ки України було створено кілька основопо-
ложних документів та прийнято ряд поста-
нов і програм щодо оновлення всієї систе-
ми навчання й виховання. Насамперед це 
міжгалузева перспективна програма «Осві-
та XXI ст.», «Засади гуманітарної осві-
ти в Україні», концепція «Основи націо-
нального виховання», Державна програ-
ма «Вчитель», Концепція неперервної пе-
дагогічної освіти, Державна програма роз-
витку і функціонування української мови 
на 2004–2010 рр., Стратегія реформуван-
ня освіти в Україні, програма «Глобальна 
освіта з космічним баченням життя», Кон-

цепція гуманітарного розвитку України на 
період до 2020 рр., Національна стратегія 
розвитку освіти України на період 2012–
2021 рр., Національної рамки кваліфіка-
цій, що стверджують необхідність рефор-
мування системи освіти з позиції її олюд-
нення й актуалізують проблему перегляду 
психолого-педагогічних засад діяльності 
навчальних закладів.

Оптимізація (від лат. оptimus – «най-
кращий») у загальному вигляді означає ви-
бір найкращого, найбільш сприятливого 
варіан та з безлічі можливих умов, засобів, 
дій і т.п. [4, с. 609]. Якщо оптимізацію пе-
ренести на процес навчання, то вона буде 
означати вибір такої його методики, яка 
забезпечує досягнення найкращих резуль-
татів при мінімальних витратах часу і сил 
вчителя і учнів за визначених умов.

Оптимізація досягається не одним яки-
мось гарним, удалим методом. Ідеться про 
свідомий обґрунтований вибір викладачем 
одного з багатьох можливих варіантів. Ана-
ліз вузівської практики показав, що про-
цес оптимізації викладання знаходиться на 
етапі становлення. Йому властивий актив-
ний пошук викладацьким складом заходів, 
які змогли б подолати проблеми, труднощі 
і недоліки, що виникають у процесі навчан-
ня. Однак окремі викладачі не прагнуть до 
продуктивної співпраці зі студентами, ви-
бору раціональних методів і форм педаго-
гічної взаємодії. Результати дослідження 
свідчать, що майже половина викладачів у 
своїй педагогічній практиці використовує 
стереотипні прийоми і методи навчання.

Щоб оцінити оптимальність (або неопти-
мальність) методики навчального процесу, 
треба визначити її критерії. Ю. Бабанський і 
М. Поташник виділили такі 4 критерії:

 1. Максимально можливі результати у 
формуванні знань, навчальних умінь і на-
вичок.

 2. Мінімально необхідні витрати часу 
учнів і вчителів на досягнення певних ре-
зультатів.

 3. Мінімально необхідні витрати зусиль 
на досягнення певних результатів за відве-
дений час.
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 4. Мінімальні, порівняно з типовими, 
витрати коштів на досягнення певних ре-
зультатів за відведений час [1].

Результати аналізу фундаментальних 
наукових праць, нормативних документів 
і сучасного стану соціально-гуманітарної 
підготовки як складової професійної освіти 
у ВНЗ дозволили виявити низку супереч-
ностей між:

– суспільним запитом щодо підвищення 
загальної культури студентства як основи їх 
професійного становлення та фрагментар-
ністю уявлення соціально-гуманітарного 
знання в освітньому просторі ВНЗ;

– необхідністю модернізації соціально-
гуманітарної підготовки, удосконалення й 
оновлення змісту соціально-гуманітарних 
дисциплін на засадах міждисциплінарної ін-
теграції та традиційним предметоцентрист-
ським підходом до формування їх змісту;

– недостатнім урахуванням інновацій 
у процесі розроблення змісту соціально-
гуманітарних дисциплін у вищих навчаль-
них закладах з метою досягнення спадко-
ємності, наступності, послідовності та не-
узгодженістю з навчально-освітніми про-
грамами різних освітніх рівнів у межах 
соціально-гуманітарної підготовки.

Виходячи з наявності суперечностей в 
організації навчального процесу та необ-
хідності орієнтації його на підготовку фа-
хівців за європейськими стандартами ви-
никає потреба в модернізації навчального 
процесу. Спираючись на принципи опти-
мізації навчального процессу, слід зазна-
чити, що процес формування професій-
ної компетентності майбутніх спеціалістів, 
випуск ників класичних вищих навчаль-
них закладів, має завершитися набуттям 
навичок професійної діяльності. При цьо-
му важливо не оминути планування (про-
ектування) роботи; здійсненням навчаль-
них занять; використання дидактичних і 
технічних засобів навчання; проведення 
психолого-педагогічної діагностики та уза-
гальнення її результатів; роботу з персо-
нальним комп’ютером тощо. 

Зазначимо, що незалежно від напряму 
та обраної спеціальності випускники ви-

щої школи мають володіти певними нави-
чками педагога, бо у подальшому вони пре-
тендують на керівні посади і мають набути 
психолого-педагогічних навичок для ефек-
тивного здійснення керівництва. Тому пе-
дагогізація усіх аспектів підготовки май-
бутніх спеціалістів є вкрай важливою. 

Країни, що взяли участь у міжнародно-
му проекті «DeSeCo», визначились із пере-
ліком ключових компетентностей, прита-
манних цим системам освіти. Так, педаго-
ги Австралії розрізняють такі ключові ком-
петентності: предметну, особистісну, соці-
альну, методологічну; Бельгії – соціальну, 
позитивного ставлення, здатності діяти та 
думати самостійно, мотиваційну, менталь-
ну рухливість, функціональну; Фінляндії 
– пізнавальну, уміння оперувати в умовах 
змін та мотивованість, соціальну, особис-
тісну, творчу, педагогічну, комунікативну, 
адміністративну, стратегічну, уміння діяти 
паралельно в різних напрямах; Німеччини 
– інтелектуальні знання, знання, які мож-
на застосовувати, навчальну, методологіч-
ну або інструментальну, соціальну компе-
тентності та ціннісні орієнтації; Нідерлан-
дів – розвиток особистості, розвиток від-
повідального громадянина, підготовка осо-
бистості до ринку праці [15, с. 31–33].

За документами Ради Європи виділе-
но дещо інші різновиди ключових компе-
тенцій: полікультурну, інформаційну, со-
ціальну, політичну, комунікативну, загаль-
нокультурну, пізнавально-інтелектуальну, 
трудову (підприємницьку), побутову.

Отже, сучасна освітня практика вимагає 
швидкої адаптації до нових ціннісних пара-
метрів освіти, які постійно змінюються. Ви-
рішенню даної проблеми сприяє формуван-
ня ціннісного ставлення людини до освоєн-
ня соціально-гуманітарного простору, яке 
відбувається «під впливом реальної життє-
вої практики за наявності внутрішньої ак-
тивності людини, що дозволяє розглядати 
культуру як світ ідеалів, проектів, моделей і 
як світ практичної і духовної взаємодії лю-
дей, суб’єктом якої є вона сама» [14, с. 127].

Як наслідок, виникає необхідність опти-
мізації навчального процесу, де особливої 
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уваги слід надати стадії проектування – від 
того, які принципи закладатимуться педа-
гогом у створювану ним реальність, зале-
жатиме процес реалізації на практиці. Це є 
підґрунтям для вибудовування соціально-
гуманітарного ставлення до довкілля та по-
ведінки учасників педагогічного процесу за 
умов спеціального спрямування зусиль.

Глибинні зміни у суспільстві – це процес 
еволюційний і довготривалий. Проте уна-
слідок таких змін відбуваються й бурхли-
ві перетворення, які супроводжують поя-
ву нової культурної епохи. Для продуктив-
ного використання зовнішнього середови-
ща навчального закладу необхідно знати 
про ситуацію в соціумі, про умови, необхід-
ні для вироблення комунікаційної політи-
ки. Однією з причин виникнення проблем 
у сфері соціально-гуманітарного розвитку 
України є зменшення участі держави в під-
тримці програм, пов’язаних із соціально-
гуманітарним розвитком, і як наслідок – 
зменшення її впливу на формування жит-
тєвих цінностей і орієнтацій населення.

Ураховуючи, що процес модернізації 
системи освіти на сьогодні має несистем-
ний характер, узагальнення досвіду осві-
тянських реформ в історичному аспекті по-
кликане сприяти виробленню певних ви-
сновків і рекомендацій на шляху подаль-
шого оптимального перетворення системи 
вищої освіти у засіб формування інтелек-
туального українського суспільства, основ-
ні педагогічні дії з оптимізації навчального 
процесу будуть такими:

– комплектування і конкретизація зав-
дань;

– генералізація (виділення головного);
– міжпредметна координація;
– вибір варіантів на основі їх порівняль-

ної оцінки;
– диференціація та індивідуалізація 

навчально-виховного процесу;
– гуманізація;
– створення необхідних умов;
– поєднання управління та самовряду-

вання;
– оперативне регулювання і коригуван-

ня процесу;

– оцінка його підсумків за встановлени-
ми критеріями;

– перехід до більш складних проблем;
– постійність і поступовість інновацій-

ного процесу [11, с. 225].
Вивчення предметів соціально-гумані-

тарного циклу об’єднує знання з різних сфер 
наукового пізнання, формує цілісну карти-
ну світу. Академік Ю. Бабанський стверджу-
вав, що словесні методи навчання успішніше 
за інші вирішують завдання з формування 
теоретичних і фактичних знань, словесно-
логічного мислення й мови.

Це твердження обґрунтовує й сучасна ро-
сійська дослідниця Є. Малькова, яка зазна-
чає, що фокус знаходиться в царині проек-
тування ефективного мовного заняття, тоб-
то здійсненні конструктивно-планувальної 
функції у складі методичної компетенції. 
У сучасних умовах мовне заняття – це пе-
редусім унікальна форма організації пізна-
вальної діяльності учнів. Її унікальність – у 
технологічності розвивального ефекту уро-
ку. На передній план висувається не фор-
мальна організація уроку з передачі суми 
знань, а цілеспрямована інформаційна 
взає модія педагога і учнів, які отримують 
обопільне задоволення від зустрічі один з 
одним упродовж певного проміжку часу в 
рамках особистісно орієнтованого навчан-
ня та саморозвитку у тріаді: інформація – 
знання – розуміння. Сучасне мовне занят-
тя неефективне, якщо воно не має під со-
бою технологічної основи, якщо воно не 
спроектоване, якщо не прораховане за всі-
ма етапами з чітко вивіреними дидактич-
ними цілями, виховними та розвивальни-
ми завданнями, з урахуванням психолого-
педагогічних особливостей конкретної гру-
пи учнів і кожного учня зокрема [10].

Загалом повернення гуманітарним дис-
циплінам функції базових і фундаменталь-
них у моделюванні вищої освіти дозволить 
уникнути остаточних втрат у духовній та ін-
телектуальній сфері. Так, у філософсько-
педагогічній думці новітнього часу, як за-
рубіжній, так і вітчизняній, сформувалася 
позиція щодо функцій гуманітарної освіти 
в інформаційному суспільстві:
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– готувати людину до життя за межами 
професії, оскільки динаміка розвитку соці-
уму диктує необхідність професійних змін 
протягом життя;

– готувати представників різних профе-
сій до соціального спілкування, що диктує 
необхідність пріоритетної орієнтації моло-
ді на загальнолюдські цінності, моральну 
відповідальність, яка дасть можливість ро-
зуміти одне одного заради ефективного ви-
рішення суспільних проблем;

– сприяти формуванню позитивної особис-
тісної філософії, здатності до самоорганізації, 
підвищення загальної культури студентів;

– здійснювати підготовку нового поко-
ління до життя в полікультурному суспіль-
стві, заснованому на принципах демократії 
та ідеалах суспільної злагоди й соціальної 
справедливості [8, с. 15].

Навчальні курси соціально-гумані-
тарного циклу дисциплін повинні бути до-
статньо гнучкими і максимально орієнту-
ватися на практику. Водночас їх вивчення 
необхідно тісно пов’язати із засвоєнням за-
гальних і спеціальних дисциплін. Поява та-
ких міждисциплінарних зв’язків предметів 
дозволить студентам оволодіти сучасними 
методами і засобами наукової діяльності.

Висновки та рекомендації. Отже, для 
втілення в життя ідеї оновлення освітніх 
систем необхідно оптимізувати соціально-
гуманітарну підготовку відповідно до ви-
значених теоретико-методологічних основ 
за такими параметрами:

– уникнення повторювання шкільних 
курсів у вузівській практиці, що утворю-
ють структуру підготовки;

– представлення соціально-гуманітар-
ного знання в навчальному процесі за 
принципами системності, комплекснос-
ті, термінологічної єдності, афрагментар-
ності;

– використання нових підходів до від-
бору, систематизації, адаптації та дидак-
тичної редукції історико-культурного ма-
теріалу при проектуванні циклу соціально-
гуманітарних дисциплін як дидактичної ці-
лісності;

– розширення проблематики циклу со-
ціально-гуманітарних дисциплін;

– уникнення дублювання та різності ме-
тодичних підходів за рахунок координації в 
середині циклу;

– координація та узгодження навчаль-
ного матеріалу споріднених соціально-
гуманітарних дисциплін.

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация педагогичес-
кого процесса (в вопросах и ответах) / Ю. К. Бабан-
ский, М. М. Поташник. – К. : Рад. школа, 1984. –  
237 с.

2. Бабанский Ю. К. Система способов оптими-
зации обучения [Електронный ресурс] / Ю. К. Ба-
банский. – Режим доступа : http://www.detskiysad.
ru/ped/ped180.html

3. Державний стандарт вищої освіти [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/
laws/_1247.doc. – Заголовок з екрана.

4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; 
гол. ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 
1040 с.

5. Зюзіна Т. О. Теоретико-методологічні засади 
змісту культурологічної підготовки студентів у ви-
щих навчальних закладах : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 
«Теорія і методика професійної освіти» / Т. О. Зюзі-
на. –  Луганськ, 2010. – 42 с.

6. Компанцева Е. В. Понять культуру: от зна-
ния к осознанию : монография / Е. В. Компанце-
ва, Е. А. Головко. – Ставрополь : Ставропольское 
книжное издательство, 2007. – 212 с.

лІТеРАТУРА CITED LITERATURE
1. Babansky Y. Optimization of pedagogical 

process (in the Questions and Answers) / Y. Babansky, 
M. Potashnik . – K. : Sov. School, 1984. – 237 p.

2. Babansky Y. System of ways for optimization of 
learning [Electronic resource] / Y. Babansky. – Access 
mode : http://www.detskiysad.ru/ped/ped180.html

3. State standard of higher education [Electronic 
resource]. – Access mode : www.mon.gov.ua/
laws/_1247.doc. 

4. Encyclopedia of Education / Acad. of Ped. 
Sciences of Ukraine, Ch. edit. V.G. Kremen . – K. : Inter 
Yurinkom, 2008. – 1040 p.

5. Zyuzina T. Theoretical and methodological 
basis of the contents for culturelogic training of 
students in higher education institutions: synopsis of 
thesis for scientific degree of Doctor of Pedagogical 
Science in specialty: 13.00.04 “Theory and Methods 
of Professional Education” / T. O. Zyuzina. – Lugansk, 
2010. – 42 p.

6. Kompantceva E. To Understand the Culture: 
from Knowledge to Understanding : monohraph / 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 12014 71

7. Концепція гуманітарного розвитку України на 
період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_
osvita/30817/

8. Красикова Е. Н. Кейс-метод в структуре и со-
держании методической компетенции лингвиста-
преподавателя : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Е. Н. Красикова. – Ставрополь, 2009. – 151 с.

9. Луговий В. І. Вища освіта через досліджен-
ня: концептуальні засади здійснення й оцінюван-
ня / В. І. Луговий, Ж. В. Таланова // Вища осві-
та України : тематичний випуск «Педагогіка вищої 
школи: методологія, теорія, технології» : у 3 т. Т. 1. – 
2012. –№ 3, дод. 1. – С. 16–28.

10. Малькова Е. С. Компонентний состав мето-
дической компетенции лингвиста-преподавателя 
в контексте оптимизации обучения [Електронный 
ресурс]  / Е. С. Малькова. – Режим доступа : www.
t21.rgups.ru/archive/doc2011/1/07.doc.

11. Подласый И. П. Педагогика. Новый 
курс : учебник для студ. пед. вузов : в 2 кн. / 
И. П. Подласый. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛА-
ДОС, 1999. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обу-
чения. – 576 с.

12. Про затвердження Національної рамки ква-
ліфікацій [Електроний ресурс] / Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 23 листопада 2012 р. 
№ 1341. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show.

13. Про порядок розробки складових норма-
тивного та навчально-методичного забезпечен-
ня підготовки фахівців з вищої освіти [Електрон-
ний ресурс] / Наказ Міносвіти України № 285 від 
31.07.98 р. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/
doc/?code=v0285281-98. – Заголовок з  екрана.

14. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сласте-
нин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Слас-
тенина. – М. : Академия, 2003. – 576 с.

15. Стратегія реформування освіти в Україні : 
рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 
2003. – 296 с.

16. Указ Президента України № 344/2013 «О 
Национальной стратегии развития образования 
в Украине на период до 2021 года» [Електронный 
ресурс].  – Режим доступа : http://president.gov.ua/
documents/15828.html.

E. Kompantceva, E. Golovko. – Stavropol : Stavropol 
book publishing house, 2007. – 212 p.

7. The concept of humanitarian development 
of Ukraine until 2020 [Electronic resource]. – 
Access mode : http://osvita.ua/legislation/Vishya_
osvita/30817/

8. Krasikova E. Case Method in the Structure 
and Contents of methodological competence of 
Linguist-Teacher : Dis. ... candidate of ped. sciences : 
13.00.02 / E. Krasikova. – Stavropol, 2009. – 151 p.

9. Lugovyу V. Higher education through research : 
conceptual principles of assessment and realization / 
V. Lugovyу, Zh. Talanova // Higher Education of 
Ukraine : Thematic Issue «Higher Education : 
methodology, theory and technology»: in 3 vol. 
Vol. 1. – 2012. – No. 3, (app.) 1. – P. 16–28.

10. Malkova E. Component composition for 
methodological competence of linguist-teacher in the 
context of learning optimization [Electronic resource]   
E. Malkova. – Access mode : www.t21.rgups.ru/
archive/doc2011/1/07.doc.

11. Podlasy I. Pedagogy. New Course : Textbook 
for stud. of ped. Universities :  in 2 books / I. Podlasy. – 
M. : Humanit. publ. VLADOS Centre, 1999. – Book 1: 
General Principles. The Learning Process. – 576 p.

12. On approval of the National Qualifications 
Framework [Electronic resource] / Cabinet of Ministers 
of Ukraine, November 23, 2012. No. 1341. – Access 
mode : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show.

13. On the order for development of components 
of the regulatory and teaching material of training 
specialists in higher education [Electronic resource] / 
The order of Ministry of Education and Sciences of 
Ukraine No. 285 of 31.07.98.– Access mode: http://
zakon.nau.ua/doc/?code = v0285281–98.

14. Slastenin V. Pedagogy : manual for students 
of higher ped. institutions / V. Slastenin, I. Isayev, 
E. Shiyanov ; ed. V. Slastenina. – Moscow : Academy, 
2003. – 576 p.

15. Reform Strategy for Education in Ukraine: 
Educational Policy Recommendations. – K. «K.I.S», 
2003. – 296 p.

16. Decree of the President of Ukraine 
No. 344/2013 National Strategy for development of 
education in Ukraine for period to 2021[Electronic 
resource]. – Access mode : http://president.gov.ua/
documents/15828.html.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 201472

оловною серед проблем роз-
витку освіти є проблема мо-
дернізації її змісту, приве-
дення його у відповідність до 
найновіших досягнень сучас-
ної науки, культури і соціаль-

ної практики. Орієнтуючись на сучасний 
ринок праці, до пріоритетів освіти відно-
сять уміння оперувати такими технологія-
ми та знаннями, що задовольняють потре-
би інформаційного суспільства, готують 
молодь до нових ролей у цьому суспіль-
стві. Важливим сьогодні є не тільки вмін-
ня оперувати власними знаннями, а й бути 
готовим змінюватися та пристосовувати-
ся до нових потреб ринку праці, оперува-
ти та управляти інформацією, активно дія-
ти, швидко приймати рішення, навчатися 
впродовж життя.

Освіта сьогодні ставить перед собою 
нове завдання – сформувати або розвинути 
в учнів, студентів, слухачів у першу чергу 
вміння вчитись, застосовувати набуті зна-
ння та компетенції в повсякденній прак-
тичній діяльності. На сьогодні домі нують 
такі тенденції, як запровадження основно-
го ядра знань, своєрідного базового міні-
муму, на якому вибудовується подальший 
комплекс знань, умінь, відношень, нави-
чок, компетентностей; формування ціліс-
ного сприйняття світу; оновлення зміс-
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Розвиток сучасної освіти зумов-
лений такими ключовими чинни-
ками, як глобалізація, технологі-

зація, інформатизація соціальних 
процесів, які значною мірою при-

скорюють темпи соціальних змін. 
У цих умовах освіта розгортається 

як складна соціальна система, яка 
ґрунтується на світоглядних і ме-
тодологічних засадах відкритості 
та безперервності процесу пізнан-
ня. Якісна і відкрита освіта перед-

бачає побудовану на інформацій-
них технологіях та дистанційно-

му навчанні напружену самостійну 
роботу тих, хто навчається. Тому 

якість такої освіти є національним 
пріоритетом, важливим факто-

ром і передумовою забезпечення на-
ціональної безпеки держави, додер-

жання міжнародних норм і вимог 
законодавства України. 

Ключові слова: людина, освіта, від-
крита освіта, демократизація освіти, 
якість освіти.
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ту традиційних дисциплін; запроваджен-
ня нових нормативних і спеціальних курсів 
[1, с. 26]. І це повною мірою відповідає кон-
цепції і духу демократичних перетворень, 
оскільки передбачає свободу вибору форм 
навчання, самосвідомість, відповідальність 
за результати перед самим собою і майбут-
німи поколіннями.

У зв’язку зі зміною змістових компо-
нентів освіти відбуваються зміни техно-
логій їх реалізації. На передній план вихо-
дять інформаційні технології, дистанційне 
навчання, які охоплюють мережі універси-
тетів і шкіл, систему підготовки кадрів та 
підвищення кваліфікації, застосовуються 
у сфері обміну педагогічною і науковою ін-
формацією. В умовах глобалізаційних про-
цесів, взаємопроникнення ринків праці та 
інтернаціоналізації національних економік 
освіта розглядається як своєрідний ключ 
до майбутнього економічного процвітання, 
ефективний засіб боротьби з безробіттям, 
рушійна сила науково-технічного прогресу 
та паспорт індивідуального успіху. Надзви-
чайно важливою проблемою у цьому кон-
тексті стає проблема забезпечення високої 
якості та відкритості освіти, рівного досту-
пу до неї своїх громадян як провідної демо-
кратичної вимоги до освітніх систем.

Сьогодні освіта повинна прилаштовува-
тися до таких ключових чинників, як гло-
балізація, постійно змінна технологічна си-
туація, революція в інформації і комуніка-
ції і, як наслідок, прискорення темпу со-
ціальних змін. Натепер у світі спостеріга-
ється інтенсивний процес зміни систем-
них властивостей освітньої системи, під-
вищення її сприйнятливості до інновацій 
у науково-технологічній сфері. Цей про-
цес безпосередньо пов’язаний з процеса-
ми інформатизації світової спільноти, і від-
повідно, освіти, що швидко розвивається, 
як його невід’ємної частини. Знімаються 
просторово-часові бар’єри і обмеження, що 
певною мірою служили перешкодами для 
вільного «відкритого» освітнього процесу, 
формуються матеріальні, соціальні і пси-
хологічні передумови для утворення від-
критого типу освіти. Освіта стає «відкри-

тою системою» [7], тобто – це складна со-
ціальна система, здатна до швидкого реа-
гування у зв’язку з мінливими соціально-
економічними ситуаціями, індивідуальни-
ми та груповими освітніми потребами і за-
питами. Вона базується на світоглядних і 
методологічних засадах відкритості та без-
перервності процесу пізнання.

При осмисленні ідеї відкритої освіти не-
обхідно говорити не про розробку іншого 
педагогічного змісту, а про використання 
іншого методологічного підходу до самої 
його розробки. Основу освітнього процесу 
у відкритій освіті складає цілеспрямована, 
контрольована, інтенсивна самостійна ро-
бота, з урахуванням можливості вчитися 
в зручному для себе місці, за індивідуаль-
ним розкладом, маючи при собі комплект 
спеціальних засобів навчання і погодже-
ну можливість контакту з викладачем, а та-
кож контактів між собою. Метою відкритої 
освіти є підготовка особистості до повно-
цінної й ефективної участі у громадській 
та професійній діяльності в умовах інфор-
маційного та телекомунікаційного суспіль-
ства [5].

Варто зауважити на такі особливості 
освіти, як відкритої системи: використан-
ня спеціалізованих технологій і засобів на-
вчання – застосування комп’ютерів, мере-
жевих засобів, мультимедійних технологій, 
спеціального програмного забезпечення 
для підготовки навчальних курсів і навчан-
ня; тестовий контроль якості знань – ви-
користання тестових систем на базі інфор-
маційних технологій; економічна ефектив-
ність – поліпшення співвідношення досяг-
нутого результату до витрат часу, грошей та 
інших ресурсів на його досягнення в порів-
нянні з традиційними формами навчання; 
гнучкість – можливість навчатися в зруч-
ний час, у зручному місці і в зручному тем-
пі; модульність – можливість формуван-
ня індивідуального навчального плану, що 
відповідає особистим потребам, з набору 
незалежних навчальних курсів; паралель-
ність – можливість навчання у поєднанні з 
основною діяльністю; асинхронність – реа-
лізація технології навчання за зручним для 
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кожного розкладом; нова роль викладача – 
покладання на нього функції координуван-
ня пізнавального процесу, коректування 
змісту дисципліни, консультації для скла-
дання індивідуального навчального плану, 
керівництво навчальними проектами за до-
помогою інформаційних та телекомуніка-
ційних технологій; нова роль навчання – 
підвищення вимог до самоорганізації, умо-
тивованості, до формування навичок са-
мостійної роботи та працьовитості; упро-
вадження інформаційних і телекомуніка-
ційних технологій у навчання; інтернаціо-
нальність – можливість експорту та імпор-
ту освітніх послуг [5].

Так, відкритість системи освіти пов’язана 
з її орієнтованістю на цілісний неподільний 
світ, його глобальні проблеми, усвідомлен-
ням пріоритетності загальнолюдських цін-
ностей над груповими і класовими, інтегра-
цією у світові освітні структури [7].

Як влучно зазначає С. Клепко, «від-
критість освіти – це її здатність забезпе-
чити відкритий простір для розвитку осо-
бистості, для освоєння нею відкритого сві-
ту, вільного від ідеологічних догм… Це роз-
горнутість освітньої системи до інтересів і 
потреб, повсякденного життя особистості 
і суспільства, до співпраці учня і вчителя, 
суспільства і навчальних закладів. Відкри-
тість освіти – це її готовність до зустрічі, 
діалог з іншими освітніми системами і пе-
дагогічними культурами, до усвідомлення 
їх спільності, їх глибинних гуманістичних 
цінностей і неподільності сучасного гло-
бального світу освіти – як зростаючої вза-
ємозалежності його доль. І на цій основі – 
готовність до інтеграції у світову освітню 
спільноту» [3, с. 17].

Визначальним фактором розвитку та 
необхідною умовою успішного існування 
будь-якої країни на рівні з відкритістю ви-
знається якість освіти. На сьогодні якість 
освіти є національним пріоритетом, важли-
вим фактором і передумовою забезпечен-
ня національної безпеки держави, додер-
жання міжнародних норм і вимог законо-
давства України щодо реалізації права на 
освіту. Якість освіти відстежується за до-

помогою моніторингу, який у галузі осві-
ти розуміється як систематичні процедури 
збору даних щодо важливих аспектів осві-
ти на національному, регіональному та міс-
цевому рівнях з метою безперервного від-
стеження за її станом та прогнозом розви-
тку [1].

Якісна освіта розглядається сьогодні як 
один з індикаторів високої якості життя, 
інструмент соціальної та культурної злаго-
ди, економічного зростання та декларуєть-
ся як на міжнародному, так і вітчизняному 
рівнях.

Будь-яка держава, що дбає про свій рей-
тинг цивілізованості у світі та про своє 
майбутнє, повинна розробляти страте-
гію і тактику управління якістю освіти. 
У цьому контексті доречно зауважити, що 
проблематика управління якістю освіти в 
Україні часто обмежується декларуванням 
і не доходить до прикладних дій. Заразом 
європейські настанови з цього питання, на 
які начебто орієнтується і наша система 
освіти, цілком конкретні. Так, актуальний 
стандарт якості ISO 9004:2009 містить ре-
комендації як щодо застосування самооцін-
ки для формування організа ційного профі-
лю й елементів системи управління якістю, 
так і щодо застосу вання власних (індивіду-
альних) моделей самооцінки [2].

Серед основних положень стандарту, за-
вдяки яким забезпечується якість освіти, 
слід вирізняти:  наявність в організації ло-
гічно структурованого плану, методів досяг-
нення цілей на довгий період часу (страте-
гії); стратегія та політика, структурована за 
рівнями організації на вимірювані цілі; зби-
рання індивідуальних знань персоналу і пе-
ретворення їх на корпоративні знання; ство-
рення спільних цінностей з партнерами і по-
стачальниками;  мінімізація впливу природ-
них джерел на життєвий цикл виробництва 
продукту; правильний вибір індикаторів 
процесів (тобто факторів, що контролюють-
ся організацією і є критичними для сталого 
успіху, мають бути предметом вимірювання 
як ключові індикатори виконання); само-
оцінка (усебічний та систематичний аналіз 
ступеня зрілості) як організації в цілому, так 
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і на рівні елементарних процесів для визна-
чення пріоритетів планування вдосконален-
ня та інновацій; безперервне вдосконален-
ня має стати частиною культури організа-
ції; інновації – створення нового на всіх рів-
нях через зміни у продукті і процесах, в ор-
ганізаційній структурі і системі управління 
якістю [4, с. 41–42].

Основні проблеми, що постають пе-
ред вітчизняною освітою на цьому шляху, 
пов’язані з відсутністю традиції публічнос-
ті, нестачею управлінських кадрів з відпо-
відними вміннями, поширеністю переко-
нання, що освіта – окрема галузь, опікувана 
державою і керована фахівцями, необхід-
ністю формувати механізми освітньої по-
літики, у першу чергу спрямовані на демо-
кратизацію освітньої політики, зокрема де-
централізацію системи освіти, підвищення 
самостійності навчальних закладів та ін.

Демократизація – ключовий важіль єв-
роінтеграційного процесу, однак вона не 
може розгортатися стихійно, без відповід-
ної просвітницької і виховної діяльності 
як у середній, так і у вищій школі. Як уже 
було зазначено, демократії потрібно навча-
тись, а для цього вкрай необхідний рівний 
доступ всіх громадян до відкритої якісної 
освіти [8]. 

Надзвичайно важлива роль у вихован-
ні демократичної культури особистості та 
забезпеченні якості освіти належить де-
мократично орієнтованому викладачеві. 
Проте, у свою чергу, забезпечення високо-
якісної освіти на всіх етапах та рівнях має 
не тільки педагогічний чи науковий кон-
текст, а й соціальний, політичний та управ-
лінський аспекти. Тепер перед українським 
суспільством стоїть проблема дефіциту 
об’єктивних критеріїв, які мають забезпе-
чувати порівнюваність фахівців, закладів, 
послуг, програм тощо. Наявність таких кри-
теріїв мала б створювати основу для конку-
ренції фахівців, закладів, послуг, програм 
та приводити до підвищення їх якості.

Також сьогодні спостерігається брак ме-
тодологічної бази для вчителів та виклада-
чів: немає відповідного методичного апара-
ту в підручниках та іншій навчальній літе-

ратурі. Адже в умовах безперервної освіти 
та «освіти протягом усього життя», само-
контроль і самооцінка своєї навчальної ді-
яльності стає для людини найважливішою 
якістю. Отже, проблема вимагає рішення 
у вигляді розробки відповідного науково-
методичного апарату самооцінки тими, хто 
навчається, а також науково-методичного 
апарату самооцінки педагогічних кадрів і 
керівників освітньої установи.

Наріжним каменем питання якості осві-
ти є якість самих освітніх програм. У роз-
робці змісту освіти на різних рівнях мають 
брати участь не тільки вчені, викладачі, 
працівники освітніх установ, а й представ-
ники всіх сфер людської діяльності і сус-
пільного життя. Адже якщо освіта повинна 
бути для всіх, якщо вона повинна належа-
ти всьому суспільству, то, відповідно до за-
сад відкритості, її структуру і зміст має ви-
значати все суспільство, а не тільки вчені і 
працівники освіти. Зміст освіти має поста-
ти певною суспільною угодою.

Спільними зусиллями та колегіальністю 
може бути визначений необхідний інварі-
ант загальної освіти, і в освіті, не знижую-
чи її рівня, може, нарешті, бути синтезова-
на практико-орієнтована діяльність з ака-
демічною спрямованістю [8].

Існуюча на сьогодні практика оцінки 
якості підготовки випускників української 
системи освіти має відомчий (галузевий) 
характер, визначається або виключно дер-
жавними установами, або закладами осві-
ти. Так, ні в постановці мети навчання, ні 
в оцінці ступеня їх досягнення не беруть 
участі ні суспільні організації, ні батьки, ні 
працедавці як споживачі «продукту», виро-
бленого в системі освіти.

Рівний доступ та відкритість систем 
освіти і, відповідно, її якість визначати-
меться також можливістю формування не-
залежних, у тому числі громадських орга-
нізацій, що здійснюють оцінку якості осві-
ти, визначенням їх статусу і повноважень. 
Європейська практика оцінки якості осві-
ти йде шляхом створення спеціалізованих 
акредитаційних агентств – громадських 
організацій, що займаються розробкою ін-
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струментарію і методик оцінки якості, а та-
кож проведенням перевірок, які мають під-
тверджувати якість освіти. 

Однією з оцінок відкритості та доступ-
ності якісної освіти є показники, наскільки 
сім’ям, де є неповносправні діти, забезпече-
на можливість вибору умов освоєння освіт-
ніх програм відповідних типу фізичних і ін-
телектуальних обмежень молодої людини.

Громадянам і суспільству має бути нада-
на така система освіти, яка може відкрити 
якнайкращі можливості для самостійного 
пошуку сфер яскравого самовираження [8].

Освіта є основою соціалізації та само-
достатності громадянина, сім’ї, громади, 
нації та суспільно значущим видом відпові-
дальності держави. Таке трактування осві-
ти зумовлює розробку умов прийому до на-
вчальних закладів на принципах рівного та 
справедливого доступу до освіти.

Публічна влада в її інституційному сенсі, 
насамперед держава, відповідальна за реа-
лізацію суспільних запитів і очікувань, які 
мають складати сутність її політики щодо 
забезпечення рівного та справедливого до-
ступу до освіти. Проте в Україні стосовно 
забезпечення рівного та справедливого до-
ступу до якісної освіти застосовуються бю-
рократичні способи корисливого маніпу-
лювання рішеннями через механізм відпо-
відних замовлень щодо використання сус-
пільних ресурсів, насамперед державних 
і комунальних. Зокрема, немовбито вихо-
дячи з «суспільних потреб» і розмірів бю-
джетних призначень, визначених у зако-
ні про Державний бюджет України, фор-
мується державне замовлення на підготов-
ку фахівців з вищою освітою за напрямами 
та спеціальностями відповідних освітньо-
кваліфікаційних рівнів. Однак потребує 
з’ясування низка питань, які стосуються 
об’єктивної обґрунтованості цих процесів. 
Безперечним тут є те, що не повинні проти-
ставлятися, а зіставлятися потреби грома-
дянина та суспільні потреби [6].

Суспільний інтерес у сфері освіти спря-
мований на те, щоб в аспекті прав і свобод 
людини освіта, яка для сучасного суспіль-
ства становить загальносоціальну цінність, 

була доступною, тому держава зобов’язана 
не допустити зловживання монопольним 
становищем і монопольною діяльністю на 
ринку освітніх послуг, насамперед щодо 
вищої освіти.

Пріоритетними напрямами державної 
політики щодо розвитку освіти та з погля-
ду її доступності є створення ринку освіт-
ніх послуг і його науково-методичного за-
безпечення. Реалізація зазначеного пра-
ва чи принципу рівного доступу передба-
чає прозорість, наступність системи освіти 
всіх рівнів, гнучке врахування демографіч-
них, соціальних, економічних змін. Прин-
цип рівного доступу до якісної освіти бук-
вально чи/та контекстно закріплено у нор-
мах законодавства України. 

У Конституції України вживається по-
няття «безоплатної» освіти. Проте це по-
няття є популістським, адже здобуття осві-
ти – це тільки умовно безоплатна послуга 
для її набувача. Надання послуги щодо здо-
буття освіти, безумовно, оплачується на-
самперед суспільством (державою – замов-
ником фахівців певного напряму), у тому 
числі і самим індивідуальним набувачем 
освітньої послуги. Конституційна норма у 
такому формулюванні має певний ілюзор-
ний та дезорієнтуючий вплив на масову та 
індивідуальну свідомість. Можна ствер-
джувати, що таке вживання поняття «без-
оплатна» освіта на підсвідомому рівні фор-
мує «невартісне» сприйняття та оцінку 
освіти й освітньої діяльності [6]. 

З викладеного випливає, що відповідну 
конституційну норму про доступність осві-
ти необхідно викласти так, щоб кожна лю-
дина усвідомлювала, що якісна освіта до-
ступна тоді і тільки тоді, коли відповідна 
послуга забезпечена необхідними ресурса-
ми. Для уможливлення формування віль-
ного і освіченого громадянина, готового до 
викликів демократичного суспільства, на 
рівні індивідуальної та масової свідомості 
має панувати переконання, що доступність 
освіти можлива тільки за рахунок відповід-
ного замовника, насамперед суспільного чи 
приватного замовника освітньої послуги як 
виду економічної діяльності. 
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В цьому питанні, звісно, особливої ува-
ги суспільства та держави заслуговує вища 
освіта. Адже вища школа виконує важли-
ве соціальне замовлення суспільства: фор-
мує інтелектуальний потенціал України, 
забезпечує висококваліфікованими фахів-
цями галузі народного господарства, нау-
ки, культури. 

Аналізуючи законодавство, очевидним є 
те, що відповідно до сучасної конституцій-
ної концепції необхідною умовою здобуття 
вищої освіти у вищих навчальних закладах 
державної та комунальної форм власності 
є конкурс. З викладеного логічно випливає, 
що конкурс певним чином обумовлює на-
явність місць і відповідної мережі навчаль-
них закладів, а отже, зменшення конкурсу 
має тягнути зменшення кількості місць і 
мережі навчальних закладів [6]. 

Проте чи матимуть громадяни право 
«безоплатно» здобувати вищу освіту в на-
вчальних закладах за відсутності конкур-
су? Якщо слідувати букві цитованих норм 
Конституції України та Закону України 
«Про вищу освіту», то дійдемо висновку, 
що за відсутності конкурсу громадяни не 
матимуть можливості «безоплатно» здо-
бувати вищу освіту в державних і кому-
нальних навчальних закладах. На сучас-
ному етапі розвитку суспільства конститу-
ційно юридизований принцип конкурснос-
ті здобуття вищої освіти суперечить, на по-
гляд фахівців, принципу доступності, який 
тільки детермінує обов’язок держави щодо 

контролю та регулювання ринку відповід-
них послуг. Однак цей принцип не обумов-
лює обов’язок держави формувати держав-
не замовлення тільки на засадах конкурс-
ності. Безумовна реалізація принципу до-
ступності на засадах конкурсності завжди 
обмежує можливість певної частини абі-
турієнтів здобути вищу освіту у вищих на-
вчальних закладах державної та комуналь-
ної форм власності за кошти відповідних 
бюджетів.

Отже, першочерговим обов’язком дер-
жави є визначення умов для створення та 
функціонування достатнього ринку освіт-
ніх послуг. Регулятивний вплив держави 
на цей ринок має здійснюватися як через 
юридизацію відповідних суспільних відно-
син, так і через безпосередню присутність 
там відповідних суб’єктів державної та ко-
мунальної власності. 

Освіта як соціально значуща послуга у 
державних і комунальних навчальних за-
кладах надається ними лише як неприбут-
ковими організаціями на умовах собівар-
тості, встановлення якої визначається від-
повідним законом. Водночас потребує док-
тринального розроблення та відповідного 
законодавчого закріплення питання про те, 
чи освітня діяльність (послуга) є лише не-
прибутковою діяльністю, чи є певним ви-
дом підприємницької діяльності [6]. Від 
вирішення цього завдання значною мірою 
залежить подальший розвиток ринку освіт-
ніх послуг.
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ктуальність і постановка 
проб леми. Світові і націо-
нальні процеси та явища на-
стільки стрімкі й комплексні, 
що вимушені освітні зміни 
стають перманентним яви-

щем, про що свідчить перебіг подій в пері-
од незалежності. Нагадаємо, що серед про-
відних інновацій – запланована у Націо-
нальній доктрині розвитку освіти України 
в ХХІ столітті модернізація основної освіт-
ньої парадигми, визнання того, що «гармо-
нійно розвинена особистість має стати го-
ловною метою і змістом усієї системи осві-
ти. Замість пріоритету держави в освітян-
ському просторі на перше місце має бути 
поставлена саме людина» [4, с. 21]

Та досягнення проголошеної мети – 
дуже складне завдання. Людина може ста-
ти особистістю лише у разі створення їй 
можливостей для розвитку критичного 
мислення, засвоєння надійних наукових 
фактів для інтелектуальної й професійної 
діяльності, а головне – формування визна-
ної іншими людьми високої компетентнос-
ті в обраній сфері фахової діяльності. Тех-
нологічні досягнення останніх років сфор-
мували несподівану загрозу для освітян 
усіх держав світу – надмір відеоінформації, 
збурення нормального перебігу когнітив-
ного розвит ку дітей і молоді, зокрема, роз-
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У статті наведено новіт-
ні результати дослідження про-

цесів мислення і пізнання на 
молекулярно-генетичному рівні, 

що є теоретичною підставою для 
практичної роботи людини над 

своєю свідомістю. З відкриттів ви-
пливають рекомендації для на-

вчального процесу, зокрема, ство-
рення умов, які сприяють утво-

ренню нових мозкових клітин, вра-
хування того факту, що осмисле-

не ставлення людини до сьогодення 
програмує на клітинному рівні 
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витку й діяльності головного мозку. Зросла 
актуальність і значення вивчення людиною 
самої себе, у першу чергу – свого мозку

Метою статті та її головним завданням є ін-
формування читачів-освітян про ті відкриття 
і досягнення, звернення до яких може поліп-
шити навчально-виховний процес не тільки у 
закладах нижчих рівнів освіти, а і в універси-
тетах чи інших ВНЗ. Надмір наукових даних 
примушує нас акцентувати факти, сподіваю-
чись на те, що кваліфікована аудиторія викла-
дачів вищої школи обере ті варіанти їх пояс-
нення і практичного використання, які вважа-
тиме найприйнятнішими для себе. 

Виклад основного матеріалу. Перетво-
рення невеликої популяції Homo Sapiens в 
сучасного всепланетного гегемона сталася, 
безсумнівно, завдяки успішному викорис-
танню людьми своїх ментальних, а не фі-
зичних чи інших ресурсів. Еволюція люд-
ського мозку дала можливість людині ло-
гічно аналізувати проблеми, виділяти лан-
цюжок причинно-наслідкових зв’язків, об-
мірковувати свої емоції й навіть думати 
про те, як ми думаємо.

Наше сприйняття світу, картина сві-
ту, яку ми створюємо в собі, залежить від 
роботи мозку. До 150 мільярдів нервових 
клітин різних видів має наш головний мо-
зок. 28 мільярдів нейронів міститься в од-
ній лише в корі – в її верхній частині. У се-
редньому десять сантиметрів нервових во-
локон припадає на нейрон, а деякі можуть 
досягати й метра довжиною. В одного ней-
рона може бути до сорока тисяч з’єднань 
з іншими нейронами, отже, загалом вихо-
дить більше одного квадрильйона синапсів 
у корі головного мозку, тобто повна кіль-
кість нейронних зв’язків у мозку переви-
щує кількість зір у Всесвіті [7].

Існує переконання науковців у тому, що 
найскладнішим об’єктом у Всесвіті є саме 
та частина нервової системи людини, яка 
виконує процес мислення. Та подібна єд-
ність переконань є радше винятком серед 
дослідників мозку, які мають одразу кілька 
різних точок зору на те, як саме цей процес 
відбувається. 

Першим сформувалося твердження про 
організацію мозку на модулярному прин-
ципі. Модулі – це лексично представлені 

одиниці, які здобуваються з асоціативної 
пам’яті як цілісні утворення – ідіоми, стійкі 
висловлювання, що формують значну час-
тину людської мови.

«Є прихильники функціонування мозку 
на основі мережного принципу – так звані 
конекціоністи. Вони уважають, що всі про-
цеси пов’язані з постійною й дуже склад-
ною перебудовою всієї нейронної мережі. 
Раніше досить довго побутував погляд, що 
в мозку окремі ділянки пов’язані з окреми-
ми видами діяльності. Однак, коли навчи-
лися записувати за допомогою сучасних 
приладів дійсну мозкову активність під час 
будь-якої складної діяльності, то виявили, 
що цією діяльністю зайнятий увесь мозок, 
працює вся нейронна мережа. Якісь ділян-
ки більше, якісь менше, але в цілому зайня-
тий увесь мозок» [7].

Крістоф Кох (професор Каліфорнійсько-
го технологічного інституту, США) і Сью-
зен Грінфілд (професор Оксфордського уні-
верситету, Великобританія) досліджують те, 
як саме реальна активність мозку співвідно-
ситься з різноманітними суб’єктивними яви-
щами. Вони переконані, що конкретні групи 
нейронів відповідальні за різні явища сві-
домості, а певні стани свідомості пов’язані з 
конкретною активністю нейронів. 

Свідомість народжується з якісних, а не з 
кількісних відмінностей об’єднаннях нейро-
нів. Це об’єднання пірамідних нейронів, різ-
новиду нервових клітин кори великих пів-
куль. Вирішальне значення має не число за-
лучених нейронів, а інформаційна струк-
тура, яку вони представляють. Для кожно-
го конкретного сприйняття необхідна пев-
на мережа нейронів, з’єднаних надзвичайно 
специфічним та індивідуальним чином. За-
кономірності їхнього з’єднання відбивають 
усю акумульовану інформацію, яку орга-
нізм набув у результаті навчання упродовж 
всього життя, а також генетичну пам’ять.

Існування кожного об’єднання залежить 
від систем збудження в стовбурі мозку й у 
таламусі, що передає сенсорні імпульси в 
кору. Вони постійно перебувають в актив-
ному стані й постачають кору нейромедіа-
торами. Для забезпечення повноцінної сві-
домості об’єднання нейронів повинні вклю-
чати як сенсорні представництва в задній 
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частині кори, так і лобні структури, а та-
кож структури, які забезпечують виконан-
ня функцій пам’яті, планування й мову. 

Учені встановили, що активність десят-
ків мільйонів нейронів може синхронізу-
ватися на кілька сотень мілісекунд, а потім 
менш як за секунду синхронізація розпа-
дається. Такі ансамблі клітин з координо-
ваною активністю – це нейронний корелят 
свідомості. Розмір ансамблю й відповідний 
йому ступінь свідомості залежать від ряду 
фізіологічних факторів – кількості зв’язків, 
сили стимулу. 

Під час сну закономірності розподілу ак-
тивності по областях мозку дуже відрізня-
ються від того, що спостерігається при пе-
ребуванні у стані активності. Оскільки по-
чаток роботи об’єднання нейронів не запус-
кається природною послідовністю подій 
зовнішнього світу, а ініціюється слабкими 
внутрішніми стимулами, то взаємозв’язки 
в мережі нейронів стають хаотичними, у 
результаті чого сновидіння перетворюють-
ся на випадковий набір образів і подій. Лім-
бічна система – система емоцій і пам’яті 
дуже активна, а активність області лобних 
частин, що беруть участь у раціональному 
мисленні, різко знижена. Саме цим пояс-
нюється примхливість і виражена емоцій-
на розфарбованість сновидінь.

Ансамблева модель пояснює цілий ряд 
феноменів, пов’язаних зі свідомістю. Без-
ліч областей мозку, створюючи коротко-
термінові ансамблі, поєднуються в деяко-
му багатовимірному просторово-часовому 
континуумі. На жаль, поки що немає змо-
ги описати цю багатомірність за допомогою 
наявних засобів.

Після практичного втілення ідеї голо-
графічного запису даних про об’єкти при-
роди на основі використання високоякіс-
них газових лазерів сформувалася нова 
точка зору на процес мислення. Вона при-
пускає, що мозок організований саме за го-
лографічним принципом, а кожна його точ-
ка є одночасно цілим мозком. Це означає, 
що всі нейрони і синапси діють одночасно, 
тобто паралельно відбувається дуже багато 
процесів. Хоч ця ідея й цікава, але ми б не 
хотіли бачити у ній істину, адже існування 
подібного рівня складності назавжди лікві-

дує надію на прогрес у знаннях про мозок, 
прогрес, що спирається на накопичення да-
них і формування на цій основі ланцюжка 
моделей, характеристики яких усе точніше 
відтворювали б реальну діяльність мозку. 

Коли науковці навчилися знімати з моз-
ку об’єктивну інформацію, то отримали ці-
каві й несподівані результати, які назвали 
«The minds best trick» – найкращий фокус 
мозку [7]. Це стосується того випадку, коли 
людині доводиться вирішити якесь кон-
кретне ментальне завдання, а після його 
отримання та усвідомлення – натисну-
ти клавішу фіксації на приладі. Контроль 
указаної об’єктивної інформації виявив 
вражаючий факт: мозок активно працює з 
отриманням сигналів зі своїх різних зон у 
лобній частині та їх порівнянням і підсумо-
вуванням. Упоравшись з цим і отримавши 
результат, наш мозок заспокоюється. Цей  
«фокус» полягає у тому, що усвідомлен-
ня людиною такого рішення відбуваєть-
ся тільки через 30 секунд і супроводжуєть-
ся одночасним натисканням клавіші. Нау-
ковці були вражені тим, наскільки значною 
виявилася самодостатність (якщо не неза-
лежність) нашого мозку [1]. 

Наприкінці ХХ століття залучення до 
молекулярної біології комп’ютерної та ін-
шої сучасної апаратури дало змогу вико-
нати фундаментальне дослідження точної 
структури ДНК людини (програма Геном-
2000). Це дуже прискорило і полегшило 
пошуки відповіді на найвищу фізіологічну 
роль генома людини. Виявилося, що зага-
лом понад 80% всіх генів людини призна-
чені для забезпечення діяльності мозку. Ін-
шими словами, кожні вісім з десяти наших 
генів працюють для мозку. Це вражаючий і 
переконливий результат нагромадження гі-
гантських зусиль генома в мільярднорічній 
еволюції зі створення мозку. 

Одразу після народження людини її моло-
дий мозок має схему зв’язків, що запрограмо-
вана нашими генами. Під час подальшого роз-
витку і збільшення мозок зберігає тільки най-
ефективніші й найпотрібніші з них. Нейрон-
на мережа ускладнюється залежно від того, 
чим мозок зайнятий і які процеси відбува-
ються у ньому під впливом зовнішніх по-
дразнень і сигналів. У результаті утворю-
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ються нові й складніші зв’язки та поєднан-
ня. Природно, що в цьому процесі беруть 
участь гени. 

Особливо зацікавлено й уважно науковці 
досліджували ті ділянки ДНК, де за остан-
ні 5 млн років відбулися найбільші зміни, 
істотно вищі, ніж у середньому по всьому 
геному. У результаті виділили ген HAR1, 
що зазнав найґрунтовніших змін. Цей ген 
розпочинає працювати в корі головного 
мозку з сьомого тижня розвитку зародка, 
коли формуються верхні шари кори голов-
ного мозку, що визначають горизонтальні 
зв’язки. Він пов’язаний з регуляцією робо-
ти інших генів, кодує регуляторну молеку-
лу РНК.

Для нас навколишній світ є таким, яким 
його сприймає наш мозок і яким ми здат-
ні його описати. Але «описати» – означає 
скористатися мовою. Інформація на рецеп-
тори до нас надходить щохвилини, і єди-
ний спосіб розібратися в цьому потоці – 
це все якось назвати і для кожного приду-
мати окреме слово. Структурні та функці-
ональні особливості людського мозку да-
ють йому можливість за допомогою мови 
об’єктивізувати індивідуальний досвід. 
Для сучасної людини провідною функцією 
мозку стала комунікація.

Комунікація, як правило, вербальна. Од-
нак мова обслуговує не тільки комуніка-
цію, але й мислення. Еволюційно склало-
ся так, що не все наше мислення є вербаль-
ним, хоч найважливіші його етапи є саме 
такими. Багато положень усвідомлюється 
краще і глибше у режимі проговорювання, 
хоч найбільш продуктивним виявляється 
діалог. 

Дуже важлива функція мови – поетична. 
Якщо те, що відокремлює людину від тва-
ринного світу, – це мова, то поезія – най-
вища форма нашої мови. На переконан-
ня Т. Черніговської, поезія є колосальним 
«прискорювачем» усвідомлення і свідо-
мості як для того, хто створював поетичний 
твір, так і для того, хто захоплено сприй-
має його. Поезія є унікальним інструмен-
том пізнання, що  дає можливість виявляти 
зв’язки й залежності, про існування яких 
ми й не підозрювали [8]. Якби не доскона-
лі й відшліфовані еволюцією генетичні ме-

ханізми, що забезпечують можливість лю-
дині опанувати свою рідну мову, це не було 
б доступно маленькій дитині за такий ко-
роткий час. Звідси й інтерес до пошуку ге-
нів, що визначають здатність до мовлення. 
Один з таких генів був відкритий кілька ро-
ків тому — ген �OX2P, порушення структу-
ри і діяльності якого були виявлені в роди-
нах, де спостерігалися труднощі з мовлен-
ням у декількох послідовних поколіннях.

До 1960-х років уважалося, що в дорос-
лих ссавців не можуть з’являтися нові ней-
рони (гасло: нервові клітини не відновлю-
ються!), а загибель нервових клітин ком-
пенсується за рахунок перерозподілу функ-
цій серед тих, що залишилися. Та в 1962 
році Жозеф Олтман із США в експеримен-
тах уперше довів, що в дорослих ссавців іде 
процес нейрогенезу, а через 30 років, у 1998 
році, група Петера Еріксона виявила, що 
нові клітини утворяться й у мозку дорос-
лих людей [2]. 

Нещодавно Кірсті Сполдінг (Kirsty 
Spalding) з Каролінгського інституту (Шве-
ція) та її колеги помітили, что у дорослих 
людей в гіпокампі (зона мозку, що найтіс-
ніше пов’язана з емоціями і пам’яттю) що-
доби утворюється до 700 нових нейронів, 
що відповідає досить помітній швидко-
сті оновлення клітин мозку – приблизно 
1,75 % за рік. Сполдінг та її колеги відзна-
чають, що подібні «пізні» нейрони можуть 
істотно впливати на функції та можливос-
ті нашого мозку. Для системи вищої освіти 
вказаний факт найбільш важливий з двох 
причин: 1) утворення нових клітин підви-
щує можливості й без того особливо до-
сконалого молодого мозку; 2) відсутність 
інтенсивної праці мозку має наслідком не 
тільки невикористання новоутворених клі-
тин, а й зменшує їх спроможність приєдна-
тися до наявних структур. Активні студен-
ти мають подвійну перевагу над лінивими і 
пасивними, адже накопичують фахові зна-
ння разом з удосконаленням мозку. 

Для загальної теми нашого аналізу осо-
бливо важливою є та незаперечна обстави-
на, що вивчення тонких і прихованих фізіо-
логічних процесів, які забезпечують мис-
лення, дає можливість наблизитися до ро-
зуміння того, як співвідносяться матеріаль-
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не – процеси в мозку й ідеальне – думка. 
Вищі функції людини й процеси в її мозку 
взаємообумовлені й взаємодіють. Кожному 
психічному явищу — ухваленню рішення, 
сприйняттю, мові — відповідають цілком 
певні перебудови в активності ней ронів і 
зв’язків між ними, поява певного патерна – 
складного малюнка нейронної активнос-
ті. З одного боку, активність ней ронів орга-
нізується думкою, а з іншого боку – зміни 
в активності нейронів викликають зміни в 
думках і поводженні людини. Таким чином, 
ми бачимо не просто кореляцію, а безпосе-
редню взаємодію ідеального й матеріально-
го. Стійкість мозку й одночасно його гнуч-
кість та мінливість дали змогу людині ви-
жити як виду [6].

Матеріальна природа мозку визначає 
процеси мислення. Під час вимірювання 
кількості кисню, споживаного мозком лю-
дини, пощастило виявити певний пара-
докс: виявилося, що «цілком бездіяльний» 
мозок споживав більше енергії, як мозок, 
який у денну пору «працював» над певним 
завданням. Ця незрозуміла активність без-
діяльного мозку стала в 2001 р. предметом 
досліджень нейрологів з Медичної шко-
ли Вашингтонського університету (США) 
Райхле й Шульманпа [3]. 

Вони використовували новий метод ска-
нування функціонуючого мозку, так званий 
ПEТ, або позитронно-емісійну томографію. 
У цьому методі активні ділянки мозку ви-
являються за допомогою біологічних моле-
кул у крові, наприклад, глюкози. Найбіль-
ше споживання в мозку енергії, що надхо-
дить у вигляді глюкози, відповідає області 
найбільшої активності.

Як відомо, мозок, становлячи 2% від 
ваги нашого тіла, споживає аж 20% енер-
гії, що надходить в організм. Дані томогра-
фії засвідчили, що від 60 до 80% цієї енер-
гії йде на діяльність зв’язків між нейрона-
ми. Отже, безперервна «внутрішня» робота 
мозку має потребу в такій великій енергії. 

Розрізняють два види діяльності в робо-
ті головного мозку. Коли мозок відповідає 
на імпульси навколишнього середовища – 
це його рефлекторна діяльність, а коли мо-
зок обробляє наявну в ньому внутрішню 
інформацію – рефлексивна. Рефлексивна 

діяльність має на меті інтерпретувати ім-
пульси середовища, відповісти на них і по 
можливості навіть пророчити, розрахову-
ючи близьке і віддалене майбутнє. Саме в 
результаті такої діяльності іноді відповідь 
на яке-небудь питання, що дуже турбувало 
нас, цілком несподівано і в довільних умо-
вах з’являється в нашій свідомості.

Райхле й Шульман порівнювали резуль-
тати сканування мозку при вирішенні ним 
конкретних завдань і в стані відсутності 
зов нішніх імпульсів, при повній розслабле-
ності та із закритими очима. Як тільки мо-
зок відключався від рішення яких-небудь 
завдань у стані розслабленості в мозку ак-
тивізуються певні ділянки, що утворюють 
смугу, яка йде через кору лівої півкулі від 
переду назад. Як показали виміри, ця ней-
ронна мережа в момент своєї активності 
споживала на кожний грам своєї ваги аж 
на 30 % більше кисню, як будь-які інші ді-
лянки мозку в той же час. Тим часом саме 
ця мережа включає ті ділянки мозку, які, 
судячи з уже отриманих науковцями да-
них, зв’язані з усім тим, що стосується осо-
бисто нас. Вона найбільш безпосередньо 
пов’язана з нашим «Я», викликає ті або 
інші персональні емоції.

З’ясувалося, що ця нейрональна мере-
жа безупинно обмінюється нервовими сиг-
налами з гіпокампом – мозковою структу-
рою, що, відповідає за оперативне, тимча-
сове зберігання спогадів про недавно пе-
режиті нами епізоди і події. Ці спогади на-
зиваються епізодичною або автобіографіч-
ною пам’яттю, щоб відрізнити їх від спога-
дів про абстрактні факти або поняття.

Зіставляючи всі ці результати, дослідни-
ки дійшли висновку, що в той час, коли мо-
зок, як вважали раніше, не зайнятий нічим, 
він у дійсності зайнятий високоорганізова-
ною діяльністю по обробці недавно отрима-
ного досвіду. І не випадково на це потрібна 
підвищена енергія. Це глибоко суб’єктивна 
обробка стосовно нашого «Я», пропущена 
через наше персональне сприйняття. Цим 
шляхом відбувається емоційна оцінка того, 
що кожен з цих спогадів означає для нашо-
го «Я» – добре це або погано. Така обробка 
будь-якої отриманої ззовні інформації, без-
сумнівно, повинна допомагати мозку зна-
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ходити рішення різних завдань, включаю-
чи реакції на різні можливі ситуації в май-
бутньому.

Комбінуючи й приміряючи на наше 
«Я» різну інформацію, одержувану з опе-
ративної пам’яті гіпокампу, нервова систе-
ма створює й оцінює різні можливі події в 
майбутньому. Світ нашого «Я» готує нас до 
можливого майбутнього на підставі нашого 
колишнього досвіду. Коли мозок зайнятий 
пророкуванням, на це йде головна частина 
його енергії. Ця робота надзвичайно важ-
лива для виживання, і, можливо, саме тому 
мозок займається нею увесь час, як тільки 
свідомість звільняє його від рішення кон-
кретних завдань. Отже, аналіз і передба-
чення – сутність феномена «діяльності без-
діяльного мозку».

Останнім часом були узагальнені ста-
рі і нові спостереження явищ поєднання 
між собою окремих частин людського моз-
ку. Виявилося, що для розвитку спромож-
ностей студентів визначальну роль відіграє 

тривалість та інтенсивність тих зовніш-
ніх впливів, що вдосконалюють мозок, зо-
крема, укривають електропровідні аксо-
ни циліндричними шарами білого ізолято-
ру – мієліну (різновид жиру). Короткочас-
ні спалахи молодіжної активності мало що 
дають для формування професійної компе-
тентності. А от багаторічні зусилля винаго-
роджуються тим, що максимально «мієлі-
нізований» мозок стає досконалим інстру-
ментом і для управління тілом під час май-
стерного музичного виконання, і для вирі-
шення математичних чи інших ментальних 
завдань, які не подолали попередники. 

З цих та усіх указаних вище відкриттів 
легко зробити висновок про необхідність 
державного забезпечення високої трива-
лості профільної освіти і спеціалізованої 
професійної підготовки. Для формування 
справжніх дипломованих професіоналів 
надто мало двох-трьох років бакалаврських 
програм. Результативна і якісна вища осві-
та має тривати удвічі-утричі довше. 
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ЗАрубІЖний досвІд

ктуальність. Якщо на теренах 
всієї планети після розпаду 
СРСР і припинення «холод-
ної війни» сформувалися ви-
ключно сприятливі умови 
для зникнення більшості пе-

решкод для вільного руху товарів і навіть 
робочої сили (явище глобалізації), то для 
трудящих події розвивалися не найкращим 
чином. Лише в окремих державах (Півден-
на Корея, Китай тощо) обмежувальна де-
мографічна політика разом зі швидким ін-
дустріальним розвитком забезпечили від-
сутність безробіття, в інших випадках ця 
проблема загострювалася не лише у від-
сталих, але й розвинених державах Євро-
пи (у сучасній Греції більшість молоді не 
може знайти місце своєї першої роботи, а 
загальне безробіття перевищило позначку 
28%). Серед засобів виходу з подібної кри-
зи часто знаходимо пропозицію не тільки 
узгодити номенклатуру фахів у закладах 
середньої і вищої професійної освіти з ва-
кансіями на ринку праці, а взагалі приму-
сити вищу школу працювати на виперед-
ження й готувати тільки і виключно стіль-
ки певним чином компетентних випускни-
ків, скільки вимагатиме національний ри-
нок праці через 10–15 років. Тому питання 
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узгодження діяльності вищих освітніх рів-
нів з потребами ринку праці стає все склад-
нішим й актуальнішим. 

Стан наукової розробки проблеми. За-
вдання вищої освіти і пошук шляхів забез-
печення їх виконання завжди були пріори-
тетними для творців і керівників освітніх 
систем. Специфіка українського сьогоден-
ня пов’язана з виходом на передній план не 
освітніх, а політичних та економічних про-
блем, глибокою трансформацією всього 
суспільного устрою і пошуками свого місця 
в глобалізованому світі з давно завершеним 
розподілом обсягів і шляхів торгівлі. Не 
випадково наші провідні державні наукові 
центри стратегічних досліджень у своїх до-
повідях і рекомендаціях практично повніс-
тю ігнорують освітні питання, у тому числі 
науку і вищу освіту як визначальних фак-
торів впливу на подальшу еволюцію Укра-
їни [7 та ін.]. Цю прогалину не можуть за-
повнити науковці-педагоги, адже більшість 
з них сконцентровані в інститутах Націо-
нальної педагогічної академії і провідних 
педагогічних ВНЗ і скеровують свою ді-
яльність не на тему «вища школа і ринок 
праці», а на навчально-виховний процес у 
школах. Державні статистичні служби ви-
конують свою функцію з акумуляції й опу-
блікування даних про зайнятість в Україні 
[5], але не мають змоги робити футуроло-
гічні прогнози і передбачення. Від цих да-
них у позитивний бік відрізняються наші 
кращі навчальні книги, створені для систе-
ми економічної освіти [2]. Однак, концен-
труючись на українській дійсності, їх ав-
тори не здійснюють порівняльних дослі-
джень і не формулюють прогностичних пе-
редбачень, а статей відповідного спряму-
вання надто мало. Результати нашого ви-
вчення питання узгодження вищої шко-
ли із запитами майбутнього ринку праці в 
умовах ХХІ ст. викладені в цій статті. 

Формулювання і вирішення проблеми. 
Створення випереджального варіанта вищої 
освіти неодноразово фігурувало серед заду-
мів керівників держав і організаторів осві-
ти, але дуже рідко здійснювалося на прак-
тиці. Зазвичай, як це сталося в Радянсько-
му Союзі, формулювання вищих пріорите-
тів держави (у даному разі – здійснення сві-

тової пролетарської революції та знищення 
капіталізму) і наявні ресурси детермінували 
вибір номенклатури ВНЗ та їх навчальних 
планів, усі кількісні показники вищої школи 
та ін. Нижчі освітні рівні не тільки слугува-
ли засобом виховання і надання грамотності 
всьому населенню, а й скеровували кращих 
випускників у вищі школи. 

Та були випадки мудрого створення 
окремих ВНЗ чи цілих секторів вищої осві-
ти, які мали справді випереджальний ха-
рактер. Світові наслідки мало винайдення 
у Німеччині, яка тільки розпочинала пер-
ше прискорення свого індустріального роз-
витку, берлінської моделі дослідницько-
го університету (1810 р., автор ідеї – Віль-
гельм фон Гумбольдт). Цей перший та всі 
інші подібні заклади (у Російській імперії 
вони з’явилися з невеликим запізненням) 
були випереджальними у тому сенсі, що го-
тували кадри науковців і технологів для ін-
дустріального ринку праці, який остаточно 
сформувався пізніше. 

Меншими за масштабами і значенням 
ми вважаємо приклади США і СРСР. У 
першому випадку йдеться про винайден-
ня у Чикаго нової моделі університету, ске-
рованого на підготовку кадрів для мінливо-
го і нестабільного ринку праці США, для 
успішної конкуренції з іншими особами в 
умовах економічної і політичної свободи. 
Наприкінці існування Радянського Сою-
зу була здійснена вдала спроба створення 
особливих закладів (приклади – Москов-
ський фізико-технічний інститут і Новоси-
бірський університет), спроможних готу-
вати всіх своїх випускників до ефективної 
науково-дослідної і конструкторської ро-
боти на найвищому світовому рівні. Розви-
нені держави визнали цей успіх, тому піс-
ля розпаду СРСР доклали помітних зусиль 
до зваблення якомога більшої кількості ви-
кладачів і студентів цих закладів до себе. 

У другій половині ХХ ст. відбувалось 
освітньо-наукове змагання між блоками ка-
піталістичних і соціалістичних держав, на-
самперед між США і СРСР. На наш погляд, 
у поразці Радянського Союзу була винна не 
система його освіти та наукова сфера, а по-
літичні, економічні й соціальні прорахунки, 
безперервні авантюри на кшталт вторгнен-
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ня в Афганістан і відмова від усіх розумних 
пропозицій, скерованих на економічну іні-
ціативу мас та ефективність використан-
ня в економіці новітніх наукових і техноло-
гічних відкриттів. Тут переконливим при-
кладом є відставання СРСР в інформацій-
ній революції, адже страх керівників перед 
свободою в цій сфері не дав можливості на-
шим науковцям утілити свої теоретичні до-
сягнення (часто, як у Київському інституті 
кібернетики, найвищі у світі) у досконалу й 
загальновживану техніку. 

Сьогодення в Україні відзначається по-
єднанням частини радянського спадку з тим 
новим, що найчастіше стало наслідком за-
позичення взірців, які виявилися успішни-
ми у США, Великобританії чи Франції. Від-
буваються безперервні політичні, соціаль-
ні й економічно-виробничі зміни під гаслом 
швидкого підвищення якості життя. Та ви-
рішення цього особливо складного завдання 
вимагає глибокого попереднього аналізу і 
зіставлення наявного і бажаного, складання 
планів технологічного оновлення виробни-
чого потенціалу та створення нових високо-
продуктивних елементів управління. Особ-
ливо бажаним є глибокий теоретичний ана-
ліз з метою усунення можливих прорахун-
ків у стратегічному плануванні та реальній 
модернізації всього суспільно-економічного 
комплексу, у тому числі й освітньо-наукової 
системи. Як свідчать попередні роки, спро-
би точного відтворення у нас засад лібераль-
ної економіки призводять до шкоди чи над-
то малих позитивних результатів. Загал на-
селення не має переконання у дуже великих 
перевагах вільного ринку над державним 
управлінням, не сприймає термін «лібераль-
ний», уважаючи його синонімом необмеже-
ної індивідуальної свободи, коли успіх од-
нієї людини досягається обкраданням біль-
шості інших. 

Тому лишається тільки шкодувати про 
те, що українці відгукнулися на заклик за-
хідних демократів якомога швидше лікві-
дувати державне управління й усі ресурси 
надати «умілим ринковим менеджерам». 
Краще було б зберегти частину тих обме-
жень на жадібність і хабарництво, які існу-
вали в радянський період. Слід було спер-
шу вивчити досвід інших соціалістичних 

держав, використати позитивний (Чехії чи 
Словенії) і категорично відмовитися від 
негативного (Югославії, Росії, Грузії). 

Необхідність врахування зарубіжно-
го досвіду ми вважаємо потрібною й зараз. 
Нижче ми порівняно детально розглянемо 
невдалу мексиканську спробу створити ви-
переджальний варіант вищої освіти і завдя-
ки цьому стрибками долати всі сходинки 
соціального поступу. 

Приєднання Мексики до ОЕСР (Орга-
нізації економічного співробітництва і роз-
витку [4]) та її економічне зближення з пів-
нічними сусідами (ми маємо на увазі асо-
ціацію з трьох держав – Канади, США і 
Мексики) стало стимулом для прискорен-
ня змін. Активізації цих намірів дуже допо-
могло те, що у мексиканській морській зоні 
були виявлені значні поклади нафти і газу, 
що не тільки забезпечило потреби промис-
ловості, транспорту і населення Мексики, а 
й дало постійний фінансовий потік, необ-
хідний для реформ. 

Керівники Мексики обрали за теоретич-
ний взірець уявлення науковців США, Япо-
нії й інших розвинених держав про інфор-
маційне суспільство (інша назва – «знаннє-
ве») з його увагою до високого освітнього 
рівня населення, зусиллями з ліквідації 
екологічних небезпек, появою цілої групи 
нових професій, пов’язаних з інформати-
зацією і комп’ютеризацією. Безпосередні-
ми вказівками до дій для мексиканців ста-
ли праці й рекомендації експертів ОЕСР та 
Світового банку. За цими даними у провід-
них державах світу наприкінці 1980-х ро-
ків знизився попит на дипломованих осіб, 
які отримали традиційні для університетів 
спеціальності. Виникла небезпека підго-
товки надлишкової кількості фахівців. Се-
ред футурологів Заходу та Японії сформу-
валося переконання в тому, що вже у най-
ближчі роки дуже поширеними стануть ге-
нетичні, біо-, нано- й інші надвисокі техно-
логії, що розпочне витіснення ними інду-
стріальних технологій. 

Мексиканці, розглядаючи варіанти до-
цільного використання значних ресурсів 
від продажу нафти і газу, зробили наголос 
на підготовку фахівців з нанотехнологій, ту-
ризму, дизайну та різних варіантів еколо-
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гічного інжинірингу [10]. Вони були пере-
конані у правильності цих дій, оскільки по-
годжувалися з прогнозами Е. Тоффлера та 
інших футурологів щодо швидкого надхо-
дження інформаційного суспільства. Це був 
і справді сприятливий момент для розвитку 
всієї системи вищої освіти, яка у Мексиці, 
як і в інших латиноамериканських держа-
вах, упродовж усього ХХ ст. не відзначалася 
значним розвитком. Не випадково у великій 
радянській книзі з двох частин про системи 
вищої освіти зарубіжних країн не була вка-
зана Мексика, хоч вона за населенням у де-
сятки разів переважала, наприклад, унесені 
в довідник Кіпр чи Данію [6].

Фінансові ресурси і рішучість мексикан-
ського керівництва забезпечила практично 
повне виконання вказаних задумів. За по-
рівняно короткий період набув небаченого 
розквіту раніше майже непомітний держав-
ний сегмент у сфері вищої освіти – 80 тех-
нічних і 10 модернізовано-класичних уні-
верситетів. Маючи повноту влади, урядові 
освітні керівники досягли скерування цих 
ВНЗ майже виключно на підготовку фахів-
ців з тих спеціальностей, які були макси-
мально віддалені від класичних і вважали-
ся дуже необхідними для ринку праці знан-
нєвого суспільства. 

Та це була тільки частина досягнень мек-
сиканців у державній освітній політиці. У 
міністрів було досить влади, щоб затвер-
дити обмеження на використання тради-
ційних програм підготовки фахівців, а для 
найупертіших «консерваторів» навіть за-
провадити фінансові санкції. Зрозуміло, 
щойно сказане стосується переважно дер-
жавних ВНЗ, на діяльність яких міністер-
ство освіти могло вплинути вирішальним 
чином. Дуже показовими ми вважаємо 
узагальнені наслідки модернізації вищої 
освіти в Мексиці, які навела у своїй статті 
мексикансько-американська група авторів: 

1) уведення в державних університетах 
квот і заборон на підготовку студентів з тра-
диційних і масових спеціальностей (право, 
економіка та ін.) підштовхнуло зацікавле-
них у цих фахах абітурієнтів до вступу в 
приватні ВНЗ чи до освітньої еміграції; 

2) приватні ВНЗ негайно використали 
сприятливі для них обставини для підви-

щення плати за навчання (піклуючись, од-
нак, про те, щоб вона була нижчою, як у ко-
леджах США чи інших державах Заходу); 

3) молодь не піддалася впливу міфів про 
повну перемогу на ринках праці тоффлерів-
ської інформаційно-комп’ютерної «третьої 
хвилі» та про соціально-фінансову прива-
бливість отримання диплома фахівця з на-
нотехнологій, міського екоменеджменту 
чи інвайронментального моніторингу. Як і 
в середині ХХ ст., 35–40 % усіх мексикан-
ських студентів і зараз обирають факульте-
ти соціально-економічних наук, ось тільки 
більшість з них вимушені навчатися за ко-
шти родини у приватних ВНЗ. Натомість, 
підготовлені у надмірній кількості «міські 
екоменеджери», не знайшли місць праці на 
теренах Мексики і найчастіше працюють 
не за спеціальністю;

4) надмірна увага до так званих «профе-
сій з майбутнього» призвела не тільки до 
підготовки потенційних безробітних, а й 
до великого інформаційного звуження на-
вчальних планів, що значно утруднює во-
лодарям новітніх дипломів перенавчання 
для отримання тих фахів, які пропонують 
мексиканські роботодавці [10]. 

Троє авторів (Де Вріес, Кабрера й Андер-
сон) цієї статті не тільки використали дер-
жавні статистичні показники, а й здійсни-
ли обмеженого обсягу власні досліджен-
ня професійних запитів і сподівань моло-
дих мексиканців. Виявилось, що всупереч 
звабливим прогнозам послідовників аме-
риканських і японських футурологів по-
пит на фахівців з поширеними «традицій-
ними» дипломами про вищу освіту зали-
шається не тільки високим, а ще й віднос-
но постійним. На жаль, серед випускни-
ків з новими спеціальностями і дипломами 
для «знаннєвого суспільства» рівень безро-
біття вищий, а ступінь задоволеності робо-
тою нижчий, якщо порівнювати з відповід-
ними показниками для осіб, що одержали 
традиційні спеціальності. Причина цього 
майже очевидна, а її виявлення не вимагає 
складного пошуку й аналізу. Індустріальна 
промисловість Мексики періоду зламу сто-
літь не мала потреби у фахівцях з екотехно-
логій чи біоінженерії. Наприклад, попит на 
дослідників з нанонаук і викладачів, спро-
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можних готувати молодих випускників до 
успішної діяльності у цьому специфічному 
секторі, виявився у Мексиці надто малим. 
Фактично це усього лише невелика група 
найбільших університетів країни і кілька 
урядових науково-дослідних установ. 

Наслідки мексиканської спроби приско-
рити настання майбутньої економіки че-
рез підготовку кадрів для неї виявилися не-
радісними. Молоді фахівці вимушені були 
пропонувати себе національному ринку 
праці, який був просто неспроможний «ве-
ликими стрибками» рухатися в майбут-
нє, подібно до США, Німеччини чи Ізраї-
лю. Національні й регіональні мексиканські 
роботодавці не мали ні можливостей, ні ба-
жання впроваджувати нові технології тими 
ж високими темпами й у тих же масштабах, 
як університети, дослідні установи і компа-
нії зі згаданих трьох країн. Молоді мекси-
канці з дипломами нанотехнолога чи екоди-
зайнера змушені працювати вдома не за фа-
хом, зокрема, погоджуючись найчастіше з 
низькооплачуваними заняттями у сфері по-
слуг. Вони не можуть конкурувати з випуск-
никами європейських ВНЗ за місце праці у 
США, оскільки програють у якості підго-
товки і зустрічаються з певними упереджен-
нями, що мають глибокі історичні корені. 

До цих узагальнених висловлювань, що 
належать зарубіжним експертам, додамо 
нашу думку щодо самої тоффлерівської 
«третьої хвилі» та ймовірності появи на цій 
хиткій і мінливій основі по-справжньому 
нового суспільства – інформаційного чи 
знаннєвого. На наш погляд, Е. Тоффлер і 
прихильники подібних уявлень переоціни-
ли роль комп’ютерів, мобільних телефонів 
та Інтернету в зміні засад життєзабезпечен-
ня усього населення планети. Вони дуже іс-
тотно вплинули на спілкування та рух ін-
формації, дали усім можливість фотогра-
фувати і фільмувати себе і своє оточен-
ня (скерування подібних матеріалів в Ін-
тернет зумовлює подвоєння накопичених 
у ньому бітів усього за 3–4 місяці), але не 
стали причиною пропорційного підвищен-
ня врожайності полів, здешевлення енерге-
тичного, водного та іншого забезпечення. 
Радикальна зміна життєзабезпечення ра-
зом з трансформацією ринку праці настане 

пізніше і матиме не ті причини, які назива-
ли Е. Тоффлер, М. Кастельс чи інші загаль-
новідомі футурологи.  

Ми вважаємо дуже корисними для об-
ґрунтування конструктивної критики над-
то поширеного в Україні твердження про 
необхідність підготовки усіх фахівців до 
«наноринку» праці 2020-х років такі попе-
редження дослідників мексиканського ва-
ріанта «випереджальної» вищої освіти:

«Як політика модернізації системи під-
готовки кадрів, так і самі реформи, що про-
водилися в Мексиці в останні 20 років, зо-
всім не враховували всієї складності від-
носин між системою вищої освіти й рин-
ком праці. У підсумку, незважаючи на ди-
версифікованість пропозиції у сфері вищої 
освіти, «нові» випускники ВНЗ виявилися 
менш пристосованими до працевлаштуван-
ня порівняно з тим контингентом випуск-
ників, який існував до початку реформ. 
Більше того, виявилося, що студенти, які 
активно намагалися і продовжують одер-
жувати традиційні спеціальності, навіть на 
платній основі в приватному секторі, кра-
ще державних чиновників розуміють про-
цеси, що відбуваються на ринку праці. Про-
сте введення нових спеціальностей саме по 
собі не може змінити ситуацію в реальній 
економіці» [10, с. 721].

Будемо сподіватися на те, що організа-
ція й використання випереджальної вищої 
освіти в Мексиці стане повчальним уроком 
для прихильників прислухатися переваж-
но до зарубіжних висловлювань, ігнорую-
чи факти існування глибокого національ-
ного аналізу і необхідність враховувати на-
самперед нинішні українські умови і реаль-
ні можливості змін і прогресу в майбутньо-
му. Автор цієї статті дуже шанує глибокий 
аналіз сучасних характеристик і найбільш 
імовірних змін світової вищої освіти, на-
приклад, у [8; 9], але не може не піддавати 
критиці політику держав «великої вісімки» 
на стримування науково-технологічного 
прогресу, зокрема, в енергетичній сфері 
щодо проектів і технологій, які в майбут-
ньому можуть ліквідувати їх світову мо-
нополію на нафту, газ та інші головні енер-
гетичні джерела. Унаслідок цього навіть у 
США суспільство знань формується дуже 
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повільно й через переборення перешкод та 
упереджень. 

Досить переконливе підтвердження цієї 
тези ми знаходимо на європейському кон-
тиненті серед країн-членів Європейсько-
го Союзу, які одночасно входять і в ОЕСР. 
В Україні загальновідомий започаткований 
Францією, Великобританією, Італією і Ні-
меччиною Болонський процес, як і європей-
ський простір вищої освіти і науки. Менше 
цікавості до значно важливішого Лісабон-
ського проекту відновлення світового лі-
дерства Європи в технологіях. Як відомо, 
країни-члени ЄС зберегли повний суверені-
тет в освіті, але через тиск відкритого рин-
ку праці вимушені були створити і постійно 
вдосконалювати Європейську рамку квалі-
фікацій (ЄРК), що є законом-інструментом 
і для ВНЗ, і для роботодавців, які найтісні-
шим чином взаємодіють з національними і 

місцевими закладами [1] (в Україні споді-
ваються запровадити ЄРК у національному 
варіанті [3 та ін.]). Європейці дуже сподіва-
ються на побудову у себе суспільства знань, 
але розпочинають справу з промисловос-
ті, а лише потому розпочинають значні змі-
ни у номенклатурі спеціальностей. Зберіга-
ється доцільна рівновага у розподілі фахів, 
адже тільки невелика частина найбільш ін-
новаційних держав (Фінляндія, Ірландія, 
Німеччина, Франція) скеровує у точні на-
уки майже стільки молоді, як у суспільно-
гуманітарний комплекс з його масовими фа-
хами юристів і економістів. 

Наприкінці висловимо майже очевид-
ну пропозицію – Україні слід діяти по-
європейськи і розвивати власну вищу осві-
ту не за теоріями Тоффлера, Кастельса чи 
Масуди, а на основі незалежних критеріїв 
і міркувань. 
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економІкА І уПрАвлІння вищоЮ освІтоЮ

ктуальність проблеми. 
Складні, суперечливі і навіть 
болісні євроінтеграційні про-
цеси, що відбуваються в су-
часному українському сус-
пільстві, гостро актуалізують 

вимогу інноваційного розвитку вітчизня-
ної вищої школи. Головним чинником та-
кої актуалізації є те, що у суспільстві знань 
вища освіта перетворюється на продук-
тивну силу, що суттєво впливає на конку-
рентоспроможність національної економі-
ки. Цілком очевидно, що протягом остан-
ніх років українська вища школа здійсни-
ла суттєві реформаційні зусилля у контек-
сті Болонського процесу. На часі перехід 
від структурних та організаційних змін до 
трансформації культури діяльності вищих 
навчальних закладів на засадах гуманізації, 
демократизації, інтернаціоналізації, від-
критості й доступності. Важливою у цьо-
му контексті є подальша інтеграція україн-
ських вишів, інших зацікавлених у якісній 
вищій освіті сторін у міжнародні спільно-
ти, що здійснюють управління болонськи-
ми реформами на наднаціональному рівні. 
Вітчизняна вища освіта має суттєвий інте-
лектуальний потенціал, практичний досвід 
здійснення реформ, тож посилення взає-
модії з міжнародними стейкхолдерами є, 
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на нашу думку, корисним для всіх учасни-
ків Болонського процесу.

Спроби теоретизування  з проблем хро-
нології, цільових та змістових пріоритетів 
Болонського процесу є дуже поширени-
ми у вітчизняній педагогіці вищої школи. 
Однак цілісного аналізу діяльності міжна-
родних суб’єктів управління реформами на 
наднаціональному рівні здійснено не було. 

Мета і завдання дослідження. З огля-
ду на наведені вище міркування доціль-
ним вважаємо окреслення кола міжнарод-
них суб’єктів управління Болонським про-
цесом на наднаціональному рівні, характе-
ристику змістових та процесуальних аспек-
тів їх діяльності.

Дослідження виконано за допомогою 
методів теоретичного аналізу, а саме: ме-
тоду термінологічного аналізу, що забез-
печив розкриття сутності досліджуваних 
педагогічних явищ шляхом виявлення та 
уточнення значень і смислів основополож-
них понять, зокрема: Болонський процес,  
відкритий метод координації; системно-
структурного аналізу, що став основою для 
з’ясування цільових пріоритетів, змістових 
засад і механізмів реалізації досліджува-
них процесів реформування вищої освіти 
у країнах Болонського клубу.

Виклад основного матеріалу. У контек-
сті нашого розгляду ми визначаємо Болон-
ський процес (БП) як складну багатоас-
пектну сукупність реформаційних проце-
сів у сфері вищої освіти, що відбуваються 
на наднаціональному, національному та ін-
ституційному рівнях у 47 країнах європей-
ського регіону. У процесі реформ країни-
учасниці Болонського процесу утворили 
принципово нову пан-європейську спільно-
ту – так званий європейський простір ви-
щої освіти (ЄПВО). Його принципова но-
визна визначається, по-перше, геополітич-
ними координатами: ЄПВО об’єднує як 
країни, що входять до ЄС, так і значну кіль-
кість інших – не членів цієї організації. Ці-
каво, що у 2010 р. до Болонського проце-
су приєдналася і перша країна центрально-
азійського регіону – Казахстан, що дозво-
ляє говорити про можливість перетворення 

ЄПВО з пан-європейського на геоосвітній 
простір. Ще одним свідченням принципо-
вої новизни ЄПВО є провідні сфери інтер-
есів країн-членів Болонського клубу: вища 
освіта, наука, неперервна освіта впродовж 
життя, що визначають пріоритетні потреби 
розвитку нового цивілізаційного етапу роз-
витку людства – суспільства знань. 

Розгляд наднаціонального виміру управ-
ління Болонським процесом передбачає ха-
рактеристику сутності досліджуваних змін 
у сфері освітньої політики, що відбуваються 
у рамках утворення ЄПВО. Предметом ана-
лізу у цьому контексті є, політичні детермі-
нанти, суб’єкти та механізми управління ре-
формаційними перетворень, що складають 
основний зміст Болонського процесу. 

Провідною політичною детермінантою 
ініціювання та розвитку Болонського про-
цесу ми вважаємо прагнення європейської 
громади посилити регіон як геополітичну 
єдність, що може успішно протистояти ін-
шим світовим центрам сили. Освіта, а над-
то вища освіта, перетворилася в сучасних 
умовах на могутню складову забезпечен-
ня конкурентоспроможності як окремих 
країн, так і цілих геополітичних регіонів. 
Тому утворення ЄПВО з моменту виник-
нення ідеї його створення було спрямоване 
на усунення численних недоліків європей-
ських систем вищої освіти, серед яких з по-
зицій політичної аргументації значимими 
вва жаємо такі:

• фрагментованість європейської вищої 
освіти, її поділ на невеликі за розміром на-
ціональні освітні системи, що працюють на 
основі різних законів, мають різну структу-
ру, здійснюють навчальний процес різними 
мовами;

• надмірна законодавча регуляція діяль-
ності університетів, що знижує їх можли-
вість гнучко реагувати на нові потреби у га-
лузі освіти та наукових досліджень, зумов-
лені вимогами ринку та суспільства;

• недофінансування закладів вищої осві-
ти. Країни ЄС витрачають на вищу освіту в 
середньому близько 1,1% від ВВП, що при-
близно дорівнює аналогічному показнику в 
Японії, однак є значно нижчим від показ-
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ників таких країн, як Канада (2,5%), США 
(2,7%), Південна Корея (2,7%);

• нижчий рівень доступності вищої осві-
ти та освіти дорослих у європейському ре-
гіоні порівняно з країнами-конкурентами. 
(У країнах ЄС у період започаткування Бо-
лонського процесу частка робочої сили, що 
мала вищу освіту, у середньому сягала 21%,  
у США – 38%, у Канаді – 43%, в Японії – 
36%, у Південній Кореї – 26%  [4; 11; 15].

Суттєві зміни відбулися у контексті Бо-
лонського процесу у складі суб’єктів освіт-
ньої політики: вона здійснюється не тіль-
ки на національному рівні (уряди держав, 
представники освітніх міністерств яких 
об’єднані в рамках реформ у Групу супрово-
ду Болонського процесу – ГСБП/��UG), 
але й, що набуло розвитку з виникненням 
Європейського Союзу, на наднаціональ-
ному (міжнародному) рівні. Далі схарак-
теризуємо основні міжнародні структури, 
що представляють інтереси зацікавлених 
у болонських реформах сторін, об’єднані у 
2005 р. у групу Є-4. 

Інтереси національних держав – членів 
Болонського клубу та політичних суб’єктів 
наднаціонального європейського рівня 
(ЄС, РЄ) у групі Є-4 представляє Європей-
ська асоціація із забезпечення якості вищої 
освіти (ЄМЗЯ/ENQA), що була заснова-
на у 2000 році. Аналіз діяльності цієї орга-
нізації дозволяє стверджувати, що Асоціа-
ція є найбільш потужним міжнародним 
суб’єктом управління процесом забезпе-
чення якості вищої освіти (ЗЯВО) на Єв-
ропейському просторі вищої освіти: на сьо-
годні до складу ЄМЗЯ входить 40 агенцій і 
організацій з 23 країн [6].

Вивчення змісту діяльності Асоціа-
ції свідчить про її активну багатосторон-
ню співпрацю з субрегіональними та наці-
ональними організаціями-членами (пере-
дусім з Мережею із забезпечення якості ви-
щої освіти Центральної та Східної Європи, 
Скандинавською мережею із забезпечення 
якості вищої освіти, Європейським консор-
ціумом з акредитації, Європейською орга-
нізацією із забезпечення якості дистанцій-
ного навчання та ін.). Головним результа-

том діяльності ЄМЗЯ стало запроваджен-
ня Європейських стандартів та рекомен-
дацій щодо забезпечення якості освіти на 
ЄПВО (2005) та Європейського реєстру із 
забезпечення якості вищої освіти (2007).

Представником інтересів університе-
тів як провайдерів вищої освіти на ЄПВО 
стала в межах реалізації Болонського про-
цесу Європейська асоціація університе-
тів (ЄАУ/EUA), яка декларує своєю ме-
тою підтримку університетських ціннос-
тей, розширення університетської автоно-
мії, підвищення відповідальності універси-
тетів за якість наданих освітніх послуг, ло-
біювання інтересів ВНЗ на європейському 
рівні. ЄАУ об’єднує 850 членських органі-
зацій у 47 країнах [10]. 

Аналіз змісту діяльності ЄАУ дозво-
лив дійти висновку  щодо провідної ролі 
Асоціа ції у здійсненні наукового супрово-
ду процесу Болонських реформ: з 2001 р. 
ЄАУ регулярно ініціює й реалізує міжна-
родні проекти, що передбачають залучення 
широкого кола університетських науков-
ців та експертів міжнародних організацій-
партнерів до розробки та апробації меха-
нізмів реформ на інституційному, націо-
нальному та наднаціональному рівнях. [7]. 
Основоположними проектами ЄАУ щодо 
розвитку Європейського простору вищої 
освіти стали такі: «Спільні магістерські 
програми» (2002–2004), «Інформаційне за-
безпечення реформи вищої освіти» (2006), 
«Дослідження магістерських програм єв-
ропейських університетів» (2007–2009), 
«Розвиток інклюзивних та гнучких страте-
гій університетів» (2009–2010), «Диферен-
ціація навчальних  траєкторій студентів та 
магістрантів» (2010–2012) та ін.

Пріоритетна увага приділяється ЄАУ 
проблемам управління процесом забезпе-
чення якості вищої освіти. Головним інстру-
ментом моніторингу результатів освітніх 
реформ, здійснюваних державами – члена-
ми Болонського клубу у  рамках утворення 
ЄПВО, став проект ЄАУ «Тенденції Євро-
пейської вищої освіти», у контексті якого 
приділялась пріоритетна увага проблемам 
демократизації доступу до вищої освіти, 
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взаємозв’язку університетських рейтингів 
і якості освіти; динаміці розвитку та гар-
монізації зовнішніх та внутрішніх механіз-
мів забезпечення якості, підготовці студен-
тів як експертів забезпечення якості вищої 
освіти тощо. Починаючи з 2006 року Асо-
ціація проводить щорічні Європейські Фо-
руми із забезпечення якості, у рамках яких 
відбувається безпосередній діалог між екс-
пертами національних агенцій із ЗЯВО, 
науковцями, університетською адміністра-
цією та студентами. Форуми створили уні-
кальну платформу для обміну досвідом 
між основними суб’єктами, зацікавленими 
у процесі ЗЯВО. Іншими проектами ЄАУ у 
сфері забезпечення якості вищої освіти ста-
ли «Культура якості» (2002–2006), «Забез-
печення якості у подвійних магістерських 
програмах: нова методологія» (2005–2006), 
«Творчість» (2006–2007), «Забезпечення 
якості вищої освіти в умовах змін» (2007–
2009), «Платформа розвитку контактів у 
сфері вищої освіти ЄС–Азія» (2008–2010), 
«Перевірка культури якості у закладах ви-
щої освіти» (2009–2012). 

Ще однією сферою аналітичної актив-
ності ЄАУ в контексті реалізації завдань Бо-
лонського процесу є інтернаціоналізація ви-
щої освіти. Доказом цього стала реалізація 
таких проектів, як «Посібник з інтернаціо-
налізації» (2009–2011), «Допуск до успіху: 
Сприяння розвитку довіри та обмінів між 
Європою та Африкою» (2010–2012), «Кар-
тографія університетської мобільності ви-
кладачів і студентів» (2010–2012). 

Предметом зростаючої зацікавленості 
ЄАУ є теоретичне обґрунтування проблем 
управління і фінансування вищої освіти 
в умовах реформ. У рамках цього напря-
му досліджень виконувалися такі проек-
ти: «Диверсифікація джерел фінансування 
європейських університетів» (2008–2011), 
«Фінансово стабільні університети: на 
шляху до самоокупності європейських уні-
верситетів» (2006–2008), «Вивчення різно-
манітності» (2008–2009),  «Розвиток авто-
номії» (2009–2012) та ін.

У контексті вирішення завдань утворен-
ня європейського простору науки все біль-

ша увага приділяється ЄАУ розвитку спів-
робітництва університетів у сфері науко-
вої та інноваційної діяльності. Проектами, 
що розробляються в контексті цього на-
пряму співробітництва, є: «Рамки інтерна-
ціоналізації докторської освіти», «Доктор-
ські кар’єри ІІ», «Поширення інноваційних 
практик модернізації університетів», «Від-
повідальне партнерство» [9].

На завершення підкреслимо, що у нашо-
му дослідженні названі лише провідні на-
прями активності ЄАУ. Вважаємо, що зміс-
тові та процесуальні характеристики діяль-
ності цієї організації повинні стати предме-
том окремого розгляду.

Інтереси закладів вищої професійної 
освіти та громадян, зацікавлених у навчан-
ні впродовж життя, представляє у групі Є-4 
Європейська асоціація вищих навчальних 
закладів (ЄАВНЗ/EURASHE). Асоціа ція 
співпрацює з бізнес-структурами, універ-
ситетами, профспілками; ініціює розгляд 
питань інтернаціоналізації, автономізації, 
міжнародної акредитації закладів профе-
сійної освіти, підвищення рівня соціаль-
ної справедливості в освіті та фінансово-
го забезпечення професійної освіти у ре-
гіоні. Основними результатами діяльнос-
ті ЄАВНЗ є розробка та практичне втілен-
ня стратегій навчання впродовж життя, що 
виступають вагомим інструментом забез-
печення готовності до працевлаштування в 
умовах неперервних економічних та техно-
логічних змін [5].

Завдання представлення та підтримки 
освітніх, соціальних, економічних та куль-
турних інтересів студентів у контексті Бо-
лонського процесу виконує Європейський 
студентський союз (ЄСС/ESU), що вибо-
ров статус рівноправного партнера у гру-
пі супроводу Болонського процесу. Свід-
ченням змістового різноманіття діяльнос-
ті ЄСС є тематика реалізованих проектів: 
«Участь студентів у створенні Європей-
ського простору вищої освіти» (2001), «За-
безпечення якості та акредитація» (2003), 
«Фінансування вищої освіти» (2005), 
«Справедливість у вищій освіті» (2007–
2009), «Підвищення внеску студентства у 
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Болонський процес» (2008–2010), «Ідемо 
разом» (2007–2009), «Час для студенто-
центрованого навчання» (2009–2010) та ін. 
У сучасних умовах реалізуються проекти, 
присвячені проблемам якості вищої освіти 
(«Пошук»), впливу реформ у сфері вищої 
освіти на підвищення готовності випуск-
ників вишів до працевлаштування («Му-
дрець»), систем фінансування навчання у 
вищій школі та подальших перспектив ви-
пускників вишів («Фінансування майбут-
нього студентів»).

ЄСС активно критикує непослідовність 
освітньої політики європейських урядів у 
забезпеченні студенто-центрованості Бо-
лонського процесу, відстоює соціальні та 
академічні інтереси студентів на ЄПВО [8]. 

Таким чином, кожна з організацій – чле-
нів групи Є-4 виступає представником пев-
ної групи суб’єктів, зацікавлених у проце-
сах реформ. Організації здійснюють інфор-
маційну, аналітичну, законотворчу, органі-
заційну, політичну діяльність та тісно вза-
ємодіють між собою у розробці та запрова-
дженні механізмів реформ у болонському 
регіоні, що запроваджуються як на інститу-
ційному, так і на національному та надна-
ціональному рівнях. До співпраці з групою 
Є-4 долучаються й інші міжнародні органі-
зації, що представляють інтереси зацікав-
лених сторін, зокрема професійних спілок 
та роботодавців.

Важливим аспектом розгляду політич-
ного виміру болонських реформ є харак-
теристика механізмів здійснення та моні-
торингу ефективності реформаційних пе-
ретворень. До таких механізмів відносять, 
перш за все, відкритий метод координа-
ції – ВМК (open method of coordination – 
OMC). Сутність ВМК уперше було сфор-
мульовано в 2000 р. на засіданні Європей-
ської ради в Лісабоні як способу «поширен-
ня найкращих практик і досягнення  най-
більшого зближення країн з метою реаліза-
ції основних завдань ЄС» [12]. Розглядува-
ний нами метод розроблено експертами ЄС 
з метою допомоги країнам – членам цієї ор-
ганізації у поступальному розвитку євроін-
теграційної політики. ВМК містить чотири 

основні компоненти: 1) визначення загаль-
ного напряму (генеральної лінії) розвитку 
Союзу у сполученні зі спеціальним графі-
ком реалізації його цілей у короткостроко-
вому, середньостроковому й довгостроко-
вому вимірах; 2) визначення кількісних та 
якісних індикаторів і критеріїв оцінки на-
ціональних практик (зразків, стандартів) 
як засобу порівняння з найбільш ефектив-
ними регіональними та світовими анало-
гами; 3) трансформація загальноєвропей-
ських цілей у національну та регіональну 
освітню політику з визначенням особли-
востей, що враховують національну та ре-
гіональну специфіку; 4) періодичний моні-
торинг, оцінка й взаємооцінка, організовані 
як взаємний навчальний процес [13]. 

Таким чином, як вважають дослідники, 
ВМК позиціонований як повністю децен-
тралізований підхід, у який активно залу-
чені наднаціональні організації, країни-
члени, регіональні та місцеві рівні, а та-
кож соціальні партнери й громадянське су-
спільство. Метод застосовується відповід-
но до принципу субсидіарності. Країни-
члени здобувають знання, спираючись на 
досвід, отриманий у рамках ЄПВО, і адап-
тують свою освітню політику в прийнят-
ному для національної специфіки форма-
ті, забезпечуючи процес поступального 
зближення з погодженими цілями Болон-
ського процесу.  Ключова мета ВМК – за-
безпечити просування в політично чутли-
вих сферах, уникаючи політизації, на осно-
ві пошуку ефективних моделей та іннова-
цій, які можуть бути перенесені з однієї на-
ціональної системи в іншу. Дослідники єв-
ропейської інтеграції розглядають ВМК як 
спосіб управління через взаємне навчання. 
Його основні компоненти містять рекомен-
дації та критерії реалізації, індикатори про-
гресу і багаторівневий моніторинг, обмін 
найкращими,  реалізацію творчо осмисле-
них прогресивних практик у рамках наці-
ональної освітньої політики й законодав-
ства. Як переконують фахівці у сфері єв-
ропейської освітньої політики, недооцінка 
значимості взаємного навчання має наслід-
ком перехід до здійснення політичного тис-
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ку на країни – учасниці міжнародних ре-
формаційних програм. Результатом за та-
кого розвитку подій є, як правило, провал 
спільних зусиль. Важливим є також урізно-
манітнення складу фахівців, що є учасни-
ками взаємного навчання [13, 12]. У проце-
сі застосування ВМК у Болонському про-
цесі йдеться не тільки про політиків, але й 
про усі  зацікавлені сторони, насамперед 
суб’єкти освітньої діяльності. 

Замість авторитету закону або ієрархії 
влади, новий спосіб управління спирається 
на такі інструменти,  як моніторинг, взаємо-
аналіз,  пошук й обмін найкращим досвідом 
з метою «сприяння координації на політич-
ному рівні, полегшення процесів навчання, 
ініційованого як «згори вниз», так і «зни-
зу вгору», розвитку навчання через співро-
бітництво і навчання як засобу підвищення 
конкурентноспроможності»[14]. 

Дослідники розрізняють різні підходи 
до здійснення навчання у межах ВМК: без 
зміни національної освітньої моделі, тоб-
то застосовується стратегія обмеженого 
навчання (thinlearning). Якщо  національ-
на освітня модель змінюється в результа-
ті переходу, наприклад, на загальноєвро-
пейську модель вищої освіти, відбуваєть-
ся реалізація стратегії глибокого навчання 
(thicklearning) [3]. 

У сучасних дослідженнях існують різні 
трактування призначення ВМК: як когні-
тивного інструмента, що забезпечує здобут-
тя необхідної інформації й досягнення ці-
лей процесу без зміни існуючих норм і цін-
ностей; або як інструмента, що впливає на 
трансформацію ціннісної парадигми освіт-
ньої системи. Зокрема, європейський полі-
тичний експерт С. Боррас висловлює пози-
цію, що «відкритий метод координації є як 
когнітивним, так і нормативним інструмен-
том. Його можна вважати когнітивним ін-
струментом, оскільки він дозволяє навча-
тися один в одного. Процес навчання не об-
межений практикою інших країн-членів, 
але поширюється на погляди, що лежать в 
їхній основі, тобто на сферу не менш важ-
ливу. ВМК є нормативним інструментом, 
оскільки загальні цілі втілюють сутність 

поглядів на питання соціальної справедли-
вості. Таким чином, відкрита координація 
поступово створює Європейську соціаль-
ну модель» [2]. Заразом зустрічаємо і більш 
критичний аналіз цінностей, що несе з со-
бою застосування ВМК у здійсненні болон-
ських реформ. Не позбавлені сенсу, на нашу 
думку, міркування щодо ВМК як засобу па-
радигмального зсуву у європейській освіт-
ній політиці: він реалізує неоліберальний 
підхід «освіта для потреб економіки», що 
значно звужує можливості розвитку кон-
цепції «соціальної Європи» [1].

Висновки. Підбиваючи підсумки роз-
гляду наднаціонального виміру управлін-
ня Болонським процесом, вважаємо можли-
вим зробити певні висновки щодо тенденцій 
розвитку діяльності міжнародних суб’єктів 
управління Болонським процесом:

• відбувається інтернаціоналізація 
суб’єк тів управління освітніми реформами, 
що пов’язано з їх розгортанням не тільки на 
інституційному та національному, але й на 
наднаціональному рівнях;

• розширюється коло суб’єктів європей-
ської освітньої політики, до нього входять 
представники усіх зацікавлених у якісній 
вищій освіті сторін: міжнародні академічні 
спільноти (ЄАУ, ЄАВНЗ),  організації екс-
пертів (ЄМЗЯ), студентські союзи (ЄСС). 
На жаль, до Групи Є-4 не увійшли пред-
ставники європейських спілок роботодав-
ців, що сприяло б більшій орієнтованості 
вищої освіти на ринок праці;

• поглиблюються процеси залучення до 
управління реформами міжнародних стейк-
холдерів, які представляють інтереси усіх 
зацікавлених сторін, що означає перехід від 
домінування політичних та адміністратив-
них механізмів розробки і реалізації реформ, 
тобто їх розгортання згори вниз, до врахуван-
ня ініціатив академічної спільноти і студент-
ства, тобто до руху реформ знизу вгору;

• розширюються можливості викорис-
тання в управлінні реформами відкритого 
методу координації, що означає активіза-
цію взаємного навчання й обміну кращим 
досвідом між освітніми системами країн –  
членів Болонського клубу. 
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остановка проблеми та 
її актуальність. Процеси 
глобалізації та інформати-
зації світового суспільства, 
тенденції євроінтеграції та 
соціально-економічний роз-

виток України визначають здійснення но-
вих підходів до формування інноваційної 
культури особистості. Кардинальні зміни 
в теорії і практиці української освіти вима-
гають створення відповідних умов до під-
готовки та перепідготовки керівних кадрів, 
які повинні не тільки адаптуватися до су-
часних вимог і реагувати на всі інновацій-
ні виклики часу, але й мати певний рівень 
сформованості інноваційної культури.

Це підтверджує Указ Президента Ук-
раїни № 344/2013 від 25.06.2013 року «Про 
Національну стратегію розвитку освіти 
в Україні на період до 2021 року», у яко-
му визначається, що інноваційний сталий 
розвиток суспільства, економіки неможли-
во здійснювати без послідовного запрова-
дження передових науково-педагогічних 
технологій, раціональних і ефективних 
підходів до організації наукової та іннова-
ційної діяльності у сфері освіти, тобто під-
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тримки інноваційної діяльності педагогіч-
них та керівних кадрів країни. Тому розпо-
чався новий етап розбудови системи після-
дипломної педагогічної освіти на засадах 
гуманізації й демократизації, міжнародної 
спрямованості, переорієнтації на розвиток 
інноваційної культури керівників загаль-
ноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ).

Аналіз наукових праць, присвяче-
них проблемі. У дослідженнях А. Ваєєвої, 
С. Григор’євої, О. Єфросиніної, А. Калья-
нова, В. Кременя, Б. Лисіна, В. Кузнецо-
ва, В. Носкова, А. Поскрякова, Л. Холодко-
вої та ін. розглядаються умови формуван-
ня інноваційної культури особистості. Це 
питання активно досліджується у вітчиз-
няній (О. Аматьєва, Н. Гавриш, А. Калья-
нов, О. Козлова, К Макагон, Р. Миленкова, 
В. Носкова, М. Сова, О. Єфросиніна та ін.) 
і зарубіжній (Л. Єлизарова, А. Герасимов, 
І. Логінов, В. Чорнолєс та ін.) освіті.

У працях В. Андрущенка, В. Бондаря, 
Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Єльнико-
вої, В. Маслова, В. Пікельної, Н. Клокар, 
В. Крижка, Є. Павлютенкова, Т. Сорочан 
та ін. визначається, що важливою переду-
мовою для ініціації інноваційних процесів 
в освіти України є формування такої систе-
ми інноваційного менеджменту, яка змінює 
вимоги до розвитку інноваційної культури 
керівників ЗНЗ. 

Це підтверджує американський дослід-
ник Д. Спіллейн, який вважає, що саме ке-
рівник ЗНЗ «концентрує увагу і зусил-
ля персоналу та клієнтів школи на необ-
хідності інноваційних змін у навчально-
му процесі, а також мобілізує ресурси, не-
обхідні для втілення цих змін» [14, с. 12]. 
Також у працях Л. Ващенко, Л. Данилен-
ко, Н. Клокар, С. Крисюка, В. Олійника, 
Н. Протасової, В. Пуцова, В. Семиченко, 
Т. Сорочан, Т. Сущенко, П. Худоминського 
та ін. обґрунтовано необхідність розвитку 
інноваційної культури керівників загаль-
ноосвітніх ЗНЗ у післядипломній освіті. 
Саме це сприяє адаптації керівників освіт-
ніх закладів до управлінської діяльності в 
умовах нових соціально-економічних від-
носин, упровадженню нового змісту освіти 

й інноваційних педагогічних технологій у 
навчально-виховний процес закладу.

Актуальність цієї проблеми також зу-
мовлена необхідністю подолання супереч-
ностей між: 

– потребами освіти у кваліфікованих 
керівниках закладів освіти зі сформова-
ним високим рівнем інноваційної культу-
ри і недостатньою розробленістю науково-
методичних основ її формування в умовах 
післядипломної освіти;

– наявністю потенціалу психолого-
педагогічних засобів розвитку інновацій-
ної культури керівників ЗНЗ і недостат-
ньою науково-теоретичною і практичною 
визначеністю системи їх реалізації в умо-
вах післядипломної освіти та ін.

Ці суперечності визначили проблему до-
слідження: нагальна необхідність науко-
во обґрунтованого визначення концепту-
альних і прикладних засад, що забезпечу-
ють ефективність розвитку інноваційної 
культури керівника ЗНЗ в умовах післяди-
пломної освіти.

Мета статті полягає у визначенні та 
обґрунтуванні наукових засад розвитку ін-
новаційної культури керівника ЗНЗ в умо-
вах післядипломної освіти.

Виклад основного матеріалу. Насам-
перед звернемо увагу на розгляд методоло-
гічних та методичних аспектів розвитку ін-
новаційної культури керівника ЗНЗ. Ана-
ліз наукових праць дозволив виявити різ-
номанітність поглядів на сутність іннова-
ційної культури особистості. Дослідника-
ми цей феномен розглядається як:

– «сфера духовного життя людини, що 
відображає її ціннісну орієнтацію, яку за-
кріплено в мотивах, знаннях, уміннях, на-
вичках, зразках і нормах поведінки, і за-
безпечує сприйняття нею нових ідей, її го-
товність і здатність до підтримки й реа-
лізації нововведень у всіх сферах життя» 
[13, с. 10]; 

– «здатність для системно і якісно по-
вної можливості колективу, організації, ре-
гіону, країни, цивілізації і кожної людини 
діяти ефективно, відповідально, конструк-
тивно, ініціативно, творчо, доброзичливо 
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не тільки на робочому місці, а й у країні, у 
світі» [12, с. 11] тощо.

Це дає підставу для розглядання фено-
мена інноваційної культури особистості як 
складової її загальної культури, яка забезпе-
чує готовність до ефективного життя в умо-
вах інноваційних соціально-економічних 
перетворень, сприяє здатності об’єктивно 
оцінювати все нове, прогресивне, готовнос-
ті творчо освоювати і використовувати їх у 
своїй інноваційній діяльності [2].

Одночасно в дослідників є й інший по-
гляд на розглядання інноваційної культури 
педагогічних працівників. Вони стверджу-
ють, що даний феномен – це:

– «складне інтегративне утворення, яке 
є одним з показників готовності педагога 
до інноваційної діяльності та складається з 
цілого ряду якостей, властивостей особис-
тості та професійної компетентності педа-
гога» [11, с. 87];

– система цінностей, знань, норм, умінь 
і навичок з генерування і впровадження ін-
новацій, які формуються або розвивають-
ся в особистості і забезпечують, за певних 
умов, реалізацію її інноваційного потенціа-
лу в усіх сферах діяльності [2 та ін.].

Однак нині не склалося єдиного підходу 
до визначення інноваційної культури ке-
рівника ЗНЗ. Проведений аналіз наукових 
джерел дозволяє нам [2; 3, с. 40–41]:

– визначити інноваційну культуру керів-
ника ЗНЗ як складову його загальної культу-
ри, інтегративне утворення, що сприяє сприй-
няттю нових інноваційних ідей у всіх сфе-
рах діяльності закладу, готовності і здат-
ності до підтримки й реалізації його інно-
ваційного розвитку;

– обґрунтувати структуру інноваційної 
культури керівника ЗНЗ як сукупність чо-
тирьох сутнісних компонентів (світогляд-
ного, когнітивного, мотиваційного, креа-
тивного, рефлективного).

Вищезазначене слугує підґрунтям для 
розглядання наукових засад розвитку 
інноваційної культури керівника ЗНЗ 
в умовах післядипломної освіти, яка є 
основною ланкою системи безперервної 
освіти. 

Метою безперервної освіти є задоволен-
ня потреб громадян в особистісному та про-
фесійному зростанні, забезпечення потреб 
держави у кваліфікованих кадрах високого 
рівня культури, здатних професійно та від-
повідально виконувати не тільки посадові 
функції, але й упроваджувати у практичній 
діяльності новітні технології, сприяти по-
дальшому соціально-економічному розвит-
ку суспільства.

Дослідники розглядають безперервну 
освіту як реалізацію здібностей особистості 
до саморозвитку через оволодіння ціннос-
тями культури та створення нових пред-
метних форм культури. Водночас учені об-
ґрунтовують дві якісні її характеристики: 

– просторову, яка створює умови для 
саморозвитку особистості, де вирішальну 
роль становлять інтереси особистості;

– часову, яка характеризується цілісніс-
тю, безперервністю процесу саморозвитку 
особистості, що розширюються під впли-
вом нестандартних життєвих ситуацій на 
різних етапах її діяльності.

Як відомо, безперервна освіта суттєво 
впливає на особистість, становлення й роз-
виток її професіоналізму в контексті тен-
денцій її вікового розвитку. 

Аналіз наукових досліджень вітчизня-
них та зарубіжних учених стосовно профе-
сійного розвитку дорослих зумовив наше 
звернення до андрагогіки, яка є провідною 
наукою в системі безперервної освіти.

Зауважимо, що ще в 1976 р. на Генераль-
ній сесії ЮНЕСКО в Найробі було визна-
чено, що дорослість людини пов’язана не з 
віком, а з соціально-психологічними фак-
торами, які, з одного боку, усвідомлюються 
самою особистістю, а з іншого – визнають-
ся суспільством, проявляються в суспіль-
ному житті. Такий підхід підтверджуєть-
ся науковими розробками М. Ноулза, який 
вважає, що дорослість людини визначаєть-
ся тією мірою, якою вона усвідомлює влас-
ну відповідальність за своє життя. Тому до-
росла людина навчається для вирішення 
важливої життєвої проблеми і досягнення 
конкретної мети, тобто прагне до самореа-
лізації, саморозвитку.
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Виходячи з цього, С. Змєєв [8, с. 66–
67] визначив основні андрагогічні принци-
пи, які є основою теорії навчання дорослих. 
Прокоментуємо їх зміст.

1. Пріоритет самостійного навчання. 
2. Принцип спільної діяльності у пла-

нуванні, реалізації, оцінюванні та корек-
ції процесу навчання тих, хто навчається, з 
тими, хто навчає, а також з іншими учасни-
ками даного процесу.

3. Принцип опори на життєвий (побуто-
вий, соціальний, професійний) досвід того, 
хто навчається. 

4. Індивідуалізація навчання, яка орієн-
тована на конкретні освітні потреби й цілі 
навчання і враховує досвід, рівень підго-
товки, психофізіологічні, когнітивні особ-
ливості того, хто навчається.

5. Системність навчання в дотриманні 
відповідності цілей, змісту, форм, методів, 
засобів навчання й оцінювання результатів 
навчання.

6. Контекстність навчання, яка спрямо-
вана на конкретні, життєво важливі для 
дорослого цілі, орієнтована на виконання 
ним соціальних ролей або вдосконалення 
особистості, будується з урахуванням про-
фесійної, соціальної, побутової діяльнос-
ті того, хто навчається, його просторових, 
часових, професійних, побутових факторів 
або умов.

7. Принцип актуалізації результатів на-
вчання, який передбачає застосування на 
практиці набутих дорослим знань, умінь, 
навичок, якостей.

8. Принцип елективності навчання, 
який передбачає надання тому, хто на-
вчаєть ся, певної свободи вибору цілей, 
змісту, форм, методів, джерел, засобів, тер-
мінів, часу, місця навчання, оцінювання 
результатів навчання, а також тих, хто з 
ним навчається.

9. Принцип розвитку освітніх потреб, 
який здійснюється шляхом виявлення 
реаль ного ступеня засвоєння навчального 
матеріалу і визначення тих матеріалів, без 
засвоєння яких неможливе досягнення по-
ставленої мети навчання, а також форму-
вання в тих, хто навчається, нових освітніх 

потреб, конкретизація яких здійснюється 
після досягнення певної цілі навчання.

10. Принцип усвідомленості всіх пара-
метрів процесу навчання і своїх дій щодо 
організації процесу навчання тим, хто на-
вчається, і тим, хто навчає.

Андрагогіка як стратегічний орієнтир 
суспільного прогресу є провідним факто-
ром соціально-економічного розвитку сус-
пільства, важливою умовою розвитку інно-
ваційної культури особистості. 

Саме це є основою безперервної освіти, 
концепція якої схвалена ЮНЕСКО, Між-
народною організацією праці, Радою Євро-
пи. В Україні принцип безперервності осві-
ти покладений в основу Національної стра-
тегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року.

У контексті сучасних вимог до розвитку 
особистості керівника ЗНЗ безперервна 
освіта постає як гуманітарна сфера, де здій-
снюється розвиток складових загальної 
культури особистості, серед яких особливе 
значення має інноваційна культура.

Основною ланкою системи безперерв-
ної освіти керівників ЗНЗ є післядиплом-
на освіта. 

Варто зазначити, що післядипломна 
освіта – це спеціалізоване вдосконален-
ня освіти та професійної підготовки осо-
би шляхом поглиблення, розширення й 
оновлення її професійних знань, умінь і 
навичок або отримання іншої спеціаль-
ності на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня та практичного до-
свіду. Ученими обґрунтовується значення 
післядипломної освіти як системи вдоско-
налення загальнокультурного рівня фахів-
ців, стимулювання й розвитку творчого і 
духовного потенціалу особистості.

Найбільш важливим компонентом піс-
лядипломної освіти є післядипломна пе-
дагогічна освіта, яка не тільки забезпечує 
умови безперервної освіти педагогів, але й 
є найбільш гнучкою складовою фахового 
зростання особистості відповідно до запи-
тів суспільства.

Сучасні дослідники (Л. Ващенко, Л. Да-
ниленко, Н. Клокар, В. Олійник, Н. Прота-
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сова та ін.) визначають місію післядиплом-
ної педагогічної освіти в забезпеченні нової 
якості педагогічних і керівних кадрів осві-
ти, створенні умов неперервного особис-
тісного й професійного розвитку впродовж 
життя тощо. Ця місія здійснюється в нових 
соціально-економічних умовах, яким при-
таманні постійні зміни.

До закономірностей післядипломної пе-
дагогічної освіти відносяться [5, с. 8–9]:

- залежність післядипломної освіти як 
особливого освітнього утворення від су-
купності об’єктивних і суб’єктивних фак-
торів суспільного середовища;

- єдність і взаємозв’язок розвитку та зба-
гачення у процесі післядипломної осві-
ти загальнокультурної, кваліфікаційної та 
функціональної складових сукупної куль-
тури педагога;

- взаємозв’язок післядипломної освіти 
педагога з активною самоосвітою, самороз-
витком та ін.

Характеристика якості післядиплом-
ної педагогічної освіти в сучасній парадиг-
мі розвитку суспільства свідчить про збага-
чення її функцій: розвивальну, адаптивну, 
компенсаторну. 

Оскільки післядипломна педагогічна 
освіта орієнтується на визнанні керівника 
ЗНЗ як активного та самостійного суб’єкта 
власного навчання, тому її функції охоплю-
ють широке коло питань, зокрема: 

- забезпечення випереджального харак-
теру підвищення кваліфікації керівників 
ЗНЗ відповідно до суспільних вимог; 

- мотивування їх неперервного фахово-
го зростання; 

- підготовка резерву кадрів, яких вима-
гає подальший розвиток суспільства; 

- створення ефективних технологій на-
вчання дорослих; 

- проведення наукових досліджень з ак-
туальних проблем та ін. 

Саме це забезпечує реалізацію стратегії 
розвитку системи післядипломної освіти і 
вносить принципово нові зміни в її сутність і 
структуру, які ґрунтуються на сучасних освіт-
ніх технологіях, світових стандартах, прин-
ципі безперервної освіти протягом життя. На 

думку українських науковців (Л. Ващенко, 
В. Олійник, М. Романенко, В. Семиченко та 
ін.), післядипломна педагогічна освіта Украї-
ни стає інноваційною, оскільки виконує сис-
темотворчі функції як щодо соціальних про-
цесів, так і особистісного розвитку. 

Розвиток інноваційної культури керів-
ника ЗНЗ у системі післядипломної педа-
гогічної освіти забезпечує сприйняття но-
вих інноваційних ідей, готовність і здат-
ність до підтримки й реалізації інновацій у 
всіх сферах діяльності закладу. 

Це вимагає використання таких сучас-
них наукових підходів, як: культурологіч-
ний, аксіологічний, акмеологічний, синерге-
тичний.

Значний інтерес для нашого дослідження 
становить культурологічний підхід як сукуп-
ність теоретико-методологічних положень 
і організаційно-педагогічних заходів, спря-
мованих на створення умов щодо засвоєн-
ня і трансляції педагогічних цінностей і тех-
нологій, які забезпечують творчу самореалі-
зацію особистості педагога в його професій-
ній діяльності. На думку багатьох дослідників 
(О. Бондаревська, Л. Буєва, Б. Єрасов, І. Ісаєв, 
В. Розін та ін.), сутність культурологічного під-
ходу виявляється [7, с. 246]: 

- у визнанні особистості як вищої цін-
ності, що здатна реалізувати культурно-
етнічні ідеї в процесі інноваційної управ-
лінської діяльності; 

- у взаєморозумінні та взаємодовірі учас-
ників інноваційної діяльності; 

- в індивідуалізації процесів оволодіння 
культурою та створення елементів культу-
ри в процесі інноваційної управлінської ді-
яльності.

Тому культурологічна спрямованість 
процесу післядипломної освіти керівників 
ЗНЗ є однією зі складових нової парадиг-
ми освіти, яка сприяє самостійному опану-
ванню ними світоглядними основами, усві-
домленню власної долі в сучасному соціо-
культурному просторі, збагаченню рівня 
інноваційної культури.

Аксіологічна проблематика сучасної 
освіти останніми роками стає все більш 
актуальною. Її методологічні засади ви-
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вчаються багатьма дослідниками (І. Бех, 
М. Бондаревська, С. Гончаренко, І. Зязюн, 
І. Ісаєв, С. Кульневич, В. Кремень, В. Криж-
ко, С. Ніколаєнко, В. Огнев’юк, В. Сластьо-
нін, О. Сухомлинська та ін.), на думку яких 
педагогічна аксіологія розглядається як 
«фундамент загальної культури педагогіч-
них кадрів» [9, с. 176].

Наукові пошуки сучасних дослідни-
ків базуються на дослідженнях представ-
ників аксіологічно зорієнтованої філософії 
(Ф. Ніцше, А. Бергсона та ін.), відповідно 
до яких ставлення людини до світу є цінніс-
ним, а суб’єкт освіти зацікавлений в істині 
як засобі розв’язання життєвих проблем. 

Аксіологічний підхід до вивчення педа-
гогічних явищ і процесів є актуальним, тому 
що цінності визначають сутність освіти лю-
дини. Розвиток інноваційної культури ке-
рівника ЗНЗ безпосередньо пов’язаний із 
запровадженням аксіологічних орієнтирів 
у процес післядипломної освіти, які спри-
яють становленню гуманістичних ставлень 
особистості до самої себе, своєї діяльності, 
інших людей, світу, природи. 

Тому для нашого дослідження даний під-
хід має особливе значення. Його реалізація 
в умовах післядипломної освіти забезпечує 
усвідомлення керівником ЗНЗ цінностей, 
які складають внутрішню основу його го-
товності до інноваційної управлінської ді-
яльності, забезпечують розвиток іннова-
ційної культури.

Універсальним науковим орієнтиром, 
який сприяє постійному професійному са-
мовдосконаленню, саморозвитку особис-
тості в післядипломній педагогічній освіті 
є акмеологічний підхід. 

Даний підхід спирається на нову галузь 
інтегративних знань – акмеологію, яка до-
сліджує цілісну особистість як суб’єкта 
творчої, навчально-пізнавальної, професій-
ної й управлінської діяльності. З позицій 
акмеології сутність освіти можна розуміти 
як цілісний розвиток особистості в умовах 
освітніх систем, а її зміст як систему знань 
про взаємодію особистості зі світом.

До того ж, на думку дослідників 
(К. Абульханова-Славська, О. Анісімов, 

О. Бодальов, В. Бранський, А. Деркач, 
Н. Гузій, В. Зазикін, Н. Кузьміна, Н. Куха-
рев, А. Маркова, С. Пальчевський, Ю. Си-
нягін та ін.), сутнісною характеристикою 
акмеологічного підходу є «прагнення до від-
новлення цілісності особистості, що прохо-
дить ступінь зрілості, коли його індивідуаль-
ні, особистісні й суб’єктно-діяльнісні харак-
теристики вивчаються в усіх взаємозв’язках 
для того, щоб сприяти досягненню вищих 
професійних рівнів» [6, с. 97]. Це пропонує 
цілісний розвиток особистості, розглядає її 
індивідуальність як вищий рівень цілісного 
розвитку [10, с. 32]. 

Акмеологічний підхід у післядипломній 
педагогічній освіті має бути пріоритетним 
напрямом тому, що його застосування за-
безпечує розвиток особистісних властивос-
тей і мотивації керівника ЗНЗ, цілеспрямо-
вану діяльність щодо створення та реаліза-
ції інновацій, тобто сприяє розвитку інно-
ваційної культури.

Процеси оновлення, які відбуваються в 
умовах нововведень, соціальних перетво-
рень, характеризує синергетичний підхід. У 
науковий обіг термін «синергетика» введе-
но понад два десятиріччя тому Г. Хакеном. 
За словниковими джерелами, синергети-
ка – це наука, яка досліджує процеси пере-
ходу складних систем із неупорядковано-
го стану в упорядкований і розкриває такі 
зв’язки між елементами цієї системи, за 
яких їх сумарна дія у межах системи пере-
вищує просте додавання ефектів дій кож-
ного з елементів окремо. 

Нині проблеми синергетики активно 
досліджуює низка науковців (В. Арши-
нов, В. Буданов, І. Добронравова, М. Каган, 
С. Курдюмов, В. Лутай, Г. Ніколіс, І. При-
гожин та ін.). Синергетичний підхід постає 
як методологічний принцип психолого-
педагогічних досліджень, необхідна скла-
дова інноваційних процесів в освіті (О. Бо-
гініч, Л. Даниленко, Л. Ващенко, А. Євто-
дюк, І. Загарницька, Н. Протасова, Г. Не-
стеренко, Т. Новаченко та ін.). 

Синергетичний підхід, на думку Н. Про-
тасової, є не тільки основним у системі піс-
лядипломної освіти, але й для самого фа-
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хівця – педагога, його особистості. Вчена 
вважає, що «розвиток і збагачення сукуп-
ної культури педагога здійснюється дія-
ми, що виходять з власних сил, здібностей, 
можливостей та потреб, діями, які стиму-
люють самоосвіту, саморозвиток і саморе-
гуляцію особистості» [4, с. 281–282].

Тому застосування даного підходу до 
побудови системи управлінської діяль-
ності керівника ЗНЗ характеризується ба-
гатоваріантністю, формуванням цілісно-
го образу в динамічних умовах освітньо-
го процесу і наукового прогресу. Він реа-
лізується через принципову відкритість 
системи управління, нелінійність розвит-
ку освітньої системи, що може бути роз-
горнутим засобом ідей багатоваріантності, 
альтернативності шляхів розвитку, ідеї ви-
бору альтернатив.

На наш погляд, розвиток інноваційної 
культури керівника ЗНЗ в умовах післядип-
ломної освіти має базуватись передусім на 
синергетичних засадах, що забезпечує про-
гнозування й чітке формулювання страте-
гічних цілей, які визначають ефективність 
процесу, визначення тенденцій, оскільки 
сам цей підхід передбачає вивчення проце-
сів розвитку та саморозвитку особистості, 
розвитку її інноваційної культури.

Висновки. Усвідомлюючи багатогранність 
проблеми, ми зосередили увагу тільки на де-
яких аспектах дослідження і спробували об-
ґрунтувати наукові засади розвитку іннова-
ційної культури керівника ЗНЗ в умовах піс-
лядипломної освіти, які забезпечують:

– самостійне опанування керівниками 
ЗНЗ світоглядними основами, усвідомлен-
ня власної ролі в сучасному соціокультур-
ному просторі (культурологічний підхід);

– усвідомлення керівниками ЗНЗ цін-
ностей, які складають внутрішню основу 
їх готовності до інноваційної управлінської 
діяльності (аксіологічний  підхід);

– розвиток особистісних властивостей і 
мотивації керівників ЗНЗ, упровадження 
інновацій у процесі цілеспрямованої управ-
лінської діяльності (акмеологічний підхід);

– прогнозування й чітке формулювання 
керівниками ЗНЗ стратегічних цілей, які 
визначають ефективність управлінського 
процесу, що сприяє розвитку та самороз-
витку особистості (синергетичний підхід).

Подальшу перспективу дослідження вба-
чаємо в розробці діагностичного інструмен-
тарію для вивчення рівнів сформованості 
інноваційної культури керівника ЗНЗ, ство-
рення моделей та технологій її формування 
в умовах післядипломної освіти.
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сторІнкА молодого нАуковця

остановка проблеми та її ак-
туальність. Динамічний роз-
виток техногенної цивіліза-
ції, глобалізація, стрімке по-
ширення інформаційних тех-
нологій – усе це ознаки су-
часного суспільства, які спри-

чиняють зміни у світоглядно-аксіологічних 
орієнтирах людства. Ці реалії зумовлюють і 
якісно нові вимоги до підготовки фахівця, 
який повинен не тільки володіти на прак-
тиці отриманими знаннями та вміннями, а й 
здатний швидко знаходити вихід із складної 
ситуації, самостійно її вирішувати та творчо 
мислити. Тому стає цілком зрозумілим те, 
що основними пріоритетами освіти на сьо-
годні є насамперед формування інтелекту-
альної та креативної особистості з власним 
світоглядом, ідеалами, цінностями, здібнос-
тями та уподобаннями. Активному розвит-
ку та вихованню таких якостей особистості 
має сприяти гуманізація та гуманітаризація 
сучасної української освіти.

Специфіку цих категорій як невід’ємних 
компонентів освіти проаналізовано у пра-

УДК 37.01+378
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На основі аналізу сутності по-
нять «гуманізація та гуманітари-
зація освіти», їх генези та розвит-

ку розкривається внесок А. Г. По-
грібного у теоретичне осмислен-
ня та практичну реалізацію за-

значених принципів в українській 
системі освіти. Детально про-

аналізовано Державну національ-
ну програму «Освіта» (Украї-

на ХХІ століття»), що є першим 
нормативно-правовим докумен-

том, у якому зазначено шляхи ре-
формування названої галузі відпо-

відно до принципів демократизації, 
гуманізації та гуманітариза-

ції освіти, та інші загальнонаціо-
нальні нормативні документи. 
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цях С.У. Гончаренка [2; 3; 4], В.Г. Кременя 
[8;9;10], Ю.І. Мальованого [2; 3; 4], О.Л. Си-
доренко [12] та ін. Аналіз творчого доробку 
дослідників виявляє розбіжності як у розу-
мінні сутності понять «гуманізація та гу-
манітаризація освіти», так і трактуванні їх 
змісту. Тому метою розвідки є уточнення та 
конкретизація смислу зазначених понять, а 
також виявлення того, яким чином відбу-
валося їх упровадження в систему освіти 
України. Оскільки процеси гуманізації та 
гуманітаризації освіти є нерозривними, то 
розглядатимемо їх у взаємозв’язку.

Виклад основного матеріалу. Відзначи-
мо, що відразу після проголошення неза-
лежності України урядом було розроблено 
і затверджено ряд нормативних докумен-
тів, які містили положення про гуманізацію 
та гуманітаризацію освіти (Закон України 
«Про освіту»; Державна національна про-
грама «Освіта» («Україна ХХІ століття»); 
Конституція України; Концепція реформу-
вання гуманітарної освіти в Україні та ін.). 
Це є свідченням того, що впровадженню 
даних категорій в освітню систему надава-
лося і надається велике значення.

Хронологічно першим документом, який 
стверджував гуманістичну складову осві-
ти незалежної України, став Закон Украї-
ни «Про освіту» (1991), у якому зазначало-
ся, що її метою є «всебічний розвиток лю-
дини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, розвиток її талантів, розумо-
вих і фізичних здібностей, виховання висо-
ких моральних якостей, формування гро-
мадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору, збагачення на цій основі інтелек-
туального, творчого, культурного потенціа-
лу народу, підвищення освітнього рівня на-
роду, забезпечення народного господарства 
кваліфікованими фахівцями» [7]. У законі 
наголошується на необхідності «всебічного 
розвитку людини», який можливий лише 
за умов рівномірного вивчення дисциплін 
як природничо-математичного, так і гума-
нітарного циклів. Також указується, що ме-
тою освіти (згідно з Законом України «Про 
освіту») є формування не тільки особис-
тості, а й громадянина, який є членом су-
спільства, активним його суб’єктом, а та-
кож носієм суспільної культури та моралі. 

3 листопада 1993 року Кабінет Міністрів 
України затвердив Державну національ-
ну програму «Освіта» («Україна ХХІ сто-
ліття»), біля витоків створення якої стояв 
перший заступник міністра освіти Украї-
ни А.Г. Погрібний (1992–1994 рр.). Програ-
му було розроблено з метою реформуван-
ня освіти, яка після проголошення неза-
лежності України не відповідала «запитам 
особистості, суспільним потребам та світо-
вим досягненням людства; у знеціненні со-
ціального престижу освіченості та інтелек-
туальної діяльності; у спотворенні цілей 
та функцій освіти; бюрократизації всіх ла-
нок освітньої системи» [6]. А.Г. Погрібний 
як учений і викладач, що вивчав світовий 
досвід реформування цієї галузі та бачив 
її результати, висунув у Державній націо-
нальній програмі ідею гуманізації та гума-
нітаризації освіти, яка згодом знайшла роз-
виток у працях українських вчених та на-
була широкого розповсюдження. 

Гуманізація освіти згідно з Державною 
національною програмою «Освіта» («Укра-
їна ХХІ століття») «полягає в утверджен-
ні людини  як найвищої соціальної ціннос-
ті, найповнішому розкритті її здібностей та 
задоволенні різноманітних освітніх потреб, 
забезпеченні пріоритетності  загальнолюд-
ських цінностей, гармонії стосунків людини 
і навколишнього середовища, суспільства і 
природи» [6]. Так ідея гуманізації знайшла 
неперервне і наскрізне відображення у Про-
грамі, що свідчило про відхід від авторита-
ризму та про бажання побудувати молоду 
державу на принципах демократії. 

У зазначеному вище нормативно-
правовому документі вперше в Україні об-
ґрунтовується принцип гуманітаризації 
освіти, що «покликана  формувати ціліс-
ну картину світу, духовність, культуру осо-
бистості і планетарне мислення» [6]. Ак-
центується на тому, що внаслідок викорис-
тання цього принципу перед нами пови-
нна постати зовсім нова людина, людина-
інтелектуал, яка легко орієнтується у всіх 
галузях знань, має певний набір цінностей 
та переконань і всі свої дії спрямовує на 
благо свого народу та людства в цілому. 

У визначенні поняття «гуманітаризація 
освіти» звертається увага на виховання лю-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 1 2014108

дини як члена соціуму, але з наявним інди-
відуальним багажем знань та умінь, які не-
обхідно розвивати. У результаті втілення у 
освітню практику принципу гуманітариза-
ції має постати особистість, яка застосовує 
свій інтелект на благо суспільства. 

Ефективним засобом гуманітариза-
ції освіти, на думку А.Г. Погрібного, є ви-
сунута у Державній національній програ-
мі «Освіта» («Україна ХХІ століття») ідея 
«оптимального співвідношення в навчаль-
них програмах дисциплін гуманітарного та 
природничо-технічного циклів» [14]. Це 
дасть можливість сформувати цілісну осо-
бистість, яка володітиме не тільки фахови-
ми компетентностями, а й стане активним 
учасником суспільного життя. 

Велику увагу у Програмі приділено ре-
формуванню освіти, зміст якої має відпові-
дати сучасним потребам особистості та сус-
пільства. Основними запропонованими у 
нормативно-правовому документі кроками 
на шляху досягнення цієї мети є: диферен-
ціація та інтеграція навчально-виховного 
матеріалу, «забезпечення альтернативних 
можливостей для одержання освіти відпо-
відно до індивідуальних потреб та здібнос-
тей»; органічне поєднання у змісті освіти 
його загальноосвітньої та фахової складо-
вих;  «підготовка нової генерації педагогіч-
них кадрів, підвищення їх професіонально-
го та загальнокультурного рівня»; викорис-
тання нових прогресивних концепцій та 
методик; «національна спрямованість осві-
ти, що полягає у невіддільності освіти від 
національного ґрунту» [6]. 

Вищесказане дозволяє стверджувати, 
що у 1993 році затверджено і запровадже-
но перший у своєму роді документ, який 
спрямований на радикальні зміни в освіті 
з метою якнайповнішого розкриття та роз-
витку задатків учня, формування цілісно-
го бачення світу, духовності, власного сві-
тогляду, любові та поваги до звичаїв і тра-
дицій як рідної країни, так і світових куль-
турних надбань.

Привертає увагу також ідея, яку запро-
понував перший заступник міністра осві-
ти України А.Г. Погрібний, – формування 
шкіл відповідно до національного складу 
населення певного регіону України. Упрова-

дження її є ще одним фактом гуманістично-
го підходу в освіті, оскільки дозволяє учне-
ві вивчати мову, звичаї, культуру не тільки 
держави, у якій він живе, а й тієї нації, від 
якої пішов його рід. Таким чином, на дум-
ку А.Г. Погрібного, відбувається виховання 
і громадянина України і водночас збережен-
ня родових традицій іншого етносу. 

У цьому руслі варто сказати про те, що 
особливого значення А.Г. Погрібний на-
давав вивченню українознавства як комп-
лексу «дисциплін, що мають найяскра-
вішу національну наснаженість, і водно-
час українознавства як окремої інтегрова-
ної дисцип ліни» [11, c. 60]. Учений виділяє 
саме ці предмети, оскільки вони дають як-
найповніші відомості про Україну, виховує 
патріотизм, повагу та любов до культурних 
надбань українців, допомагає учням бачити 
себе частиною цього народу. 

Іншої ж думки дотримуються С.У. Гон-
чаренко та Ю.І. Мальований у розроблено-
му ними проекті концепції Гуманітаризації 
загальної середньої освіти (1994). Учені не 
виділяють окремо спецкурс «Українознав-
ство», оскільки вважають, що його «зміст 
майже повністю дублює матеріал про на-
ціональну історію, культуру, традиції та 
ін., який  нині вивчається в курсах україн-
ської мови та літератури, історії й географії 
України, музики, образотворчого мисте-
цтва тощо» [4, c. 10]. Розбіжність у погля-
дах щодо цієї дисципліни призводить до 
дискусії з приводу доцільності її вивчення 
у шкільному та університетському курсі.

Розгорнуту характеристику принципу 
гуманітаризації освіти подано саме у ви-
щеназваному проекті концепції. На думку 
її авторів, С. У. Гончаренка та Ю.І. Мальо-
ваного, гуманітаризація освіти є першоос-
новою на шляху відродження духовності 
українців. 

Гуманітаризацію освіти вчені розумі-
ють як «забезпечення ґрунтовного загаль-
нокультурного розвитку, формування гар-
монійної, цілісної особистості, що розгля-
дається як важлива передумова і суттєвий 
фактор її професійного становлення і са-
мореалізації» [4, c. 5]. У сформульованому 
С.У. Гончаренком та Ю.І. Мальованим ви-
значенні головна увага звертається саме на 
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вдосконалення задатків та здібностей лю-
дини, які допомагатимуть їй у подальшо-
му фаховому зростанні. Проте вони не зга-
дують про роль особистості у змінах навко-
лишнього світу та про входження її у соці-
ум. Тому трактування терміна є дещо обме-
женим і потребує уточнення.

Характерним для проекту концепції є 
те, що вчені показали суть змісту гуманіта-
ризації природничо-математичної освіти. 
С.У. Гончаренко та Ю.І. Мальований вва-
жають, що знання, які здобуває учень при 
вивченні цього циклу, повинні стати «осо-
бистісно значущими… на основі розкрит-
тя їх окремих і опосередкованих зв’язків з 
людиною і суспільством» [4, с. 15], що до-
зволить сформувати образ природничо-
наукової картини світу. Вони також указу-
ють, що гуманітаризація змісту природни-
чої освіти дасть можливість сформувати в 
учнів «світоглядні та наукові уявлення про 
себе як об’єкт природи» [4, с. 17], а це спри-
ятиме формуванню почуття відповідаль-
ності за навколишній світ.

У проекті концепції Гуманітаризації за-
гальної середньої освіти подано також до-
кладний аналіз упровадження цього прин-
ципу у навчальний та виховний процес. Гу-
манітаризацію навчання С.У. Гончаренко та 
Ю.І. Мальований пов’язують з: раннім ви-
явленням здібностей учня та їх розвитком; 
переходом від «інформаційної до розви-
вальної моделі навчання» [4, с. 21]; форму-
ванням творчого та наукового мислення, а 
також особистої позиції учня; співпрацею 
педагога й учня.

Гуманітаризація ж виховання, на думку 
вчених, покликана прищеплювати дитині 
загальнолюдські цінності та любов до куль-
тури, розвивати її інтереси та давати мож-
ливість проявляти себе у різних видах ді-
яльності.

Учені також стверджують, що поняття 
«гуманізація освіти» нерозривно пов’язане 
з гуманітаризацією цієї галузі і полягає у ві-
дображенні «в освітньому процесі тенден-
цій гуманізації сучасного суспільства, коли 
людська особистість визначається найви-
щою цінністю, а утвердження блага люди-
ни є найважливішим критерієм суспільних 
відносин. Вона полягає в рішучому поворо-

ті освітнього закладу до особистості учня, 
забезпеченні максимально сприятливих 
умов для виявлення й розвитку його задат-
ків і здібностей на основі поваги й довіри до 
нього, прийняття його особистих цілей і за-
питів» [4, с. 6]. У визначенні поняття важ-
ливим є той факт, що людина стає не тільки 
центром навчально-виховного процесу, а й 
відіграє свою роль у суспільстві. 

Таким чином, для гуманізації та гумані-
таризації освіти характерними є антропо-
центризм, тобто спрямування на всебічний 
розвиток учня, формування вільної, твор-
чої та духовно багатої особистості. 

Л.А. Шульга  під гуманітаризацію осві-
ти розуміє «процес переорієнтації освіти з 
предметно-змістового принципу навчан-
ня основ наук на вивчення цілісної карти-
ни світу, пов’язаних з посиленням впли-
ву гуманітарних наук на всі види пізнан-
ня, переміщення акцентів з «природи і сус-
пільства» на «людину в природі і суспіль-
стві», звернення уваги на самоцінність осо-
би» [15, c. 158]. Дослідниця акцентує увагу 
на тому, що аналізований процес звернений 
на розвиток людини, усвідомлення нею на-
лежності до певного народу та сенсу свого 
існування. Л.А. Шульга також вважає, що 
гуманітаризація освіти не тільки пов’язана 
з гуманізацією, а й є її складовою, оскіль-
ки вивчення та використання гуманітарних 
знань є засобом гуманізації життя.

Іншу думку висловлює П.І. Сікор-
ський. Учений вважає поняття гуманітар-
ності в освіті значно ширшим від понят-
тя гуманізації, бо «принцип гуманітари-
зації освіти передбачає ширше коло пи-
тань, спрямованих на виховання і розви-
ток особистості демократичного суспіль-
ства, оскільки стосується всіх процесів, 
які мають відношення до людини у цьому 
суспільстві» [13, с. 27]. П.І. Сікорський 
упевнений, що зазначений вище прин-
цип створює умови для диференційова-
ного розвитку та саморозвитку особис-
тості, задовольняє її навчальні потреби, 
виховує загальнолюдські та національні 
цінності, а також підвищує роль гумані-
тарних дисциплін та сприяє впроваджен-
ню гуманітарно-орієнтованого вивчення 
природничо-математичного циклу. 
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Ще одне трактування гуманітаризації 
освіти запропонував О. Сидоренко. Сенс 
цього принципу вчений розуміє у накопи-
ченні в людини знань, які надає освітня сис-
тема та які «сприяють забезпеченню май-
бутнього існування людини в біосфері, розу-
мінню її ролі в подальшому розвитку цивілі-
зації» [12, с. 64]. О. Сидоренко, як і С.У. Гон-
чаренко та Ю.І. Мальований, упевнений, що 
за допомогою гуманітаризації освіти можна 
заповнити духовний ва куум, що утворився 
після падіння старих ідеологічних догм. 

Як упровадження нової парадигми О. Си-
доренко називає активне використання гу-
манізації освіти, «в основі якої людиноцен-
триський підхід, визнання людини за найви-
щу соціальну цінність, повага до особистості, 
до її гідності, запитів та інтересів, її особистих 
цілей та устремлінь, створення максималь-
них умов для найповнішого розкриття її зді-
бностей, для її постійного самовдосконален-
ня й самоутвердження» [12, с. 64]. Оскільки 
у центрі поданого принципу вчений ставить 
людиноцентризм, то головну увагу звернено 
на всебічний розвиток людини, а не на її роль 
та місце у навколишньому світі.

Ґрунтовно досліджує людиноцентризм у 
сучасній освіті В.Г. Кремень, який присвя-
тив цій проблемі працю «Філософія люди-
ноцентризму в освітньому просторі» [8]. 
Завдання освіти у цьому ракурсі вчений 
вбачає у тому, щоб «характеризувати бут-
тя людини в її особистісній унікальності, 
що концентрує увагу освітньої діяльності в 
її педагогічній поліфонії на розвиток твор-
чих потенцій людини, які засновані на ро-
зумі, знанні, мудрості, «душевному відчу-
ванні», «пізнанні серцем»» [9]. Академік 
єдиний шлях у формуванні демократично-
го та гуманного сучасного суспільства вба-
чає у принципі дитиноцентризму, що поля-
гає «не в значенні уваги до дитини як такої, 
до дитини абстрактної, узагальненої, а до 
конкретної дитини з її сутнісними харак-
теристиками» [10, c. 538–539]. Для сучас-
ної освіти цей напрям стає пріоритетним, 
оскільки сприяє вихованню кожної люди-
ни не всупереч її природі, а внаслідок її піз-
нання та розвитку.  

Прибічником гуманітаризації освіти є 
В.Г. Кремень, під якою він розуміє «поси-

лення особистісного виміру в педагогіч-
ній науці» [5, c. 5]. Гармонійно ж розвине-
на особистість, на думку вченого, має стати 
метою освіти.

Про гуманістичну складову освіти йде 
мова й у працях В.П. Андрущенка, який 
упевнений у тому, що ця галузь має бути 
«особистісно зорієнтованою, базуватися 
на загальнолюдських цінностях, органіч-
но поєднаних із цінностями національної 
культурно-історичної традиції. У її центрі 
має бути людина, вихована в демократич-
них традиціях і підготовлена до співпраці з 
іншими людьми і народами» [1, c. 46]. У по-
даному визначенні науковцем зосереджено 
увагу саме на аспекті ціннісного наповнен ня 
даної галузі, але водночас і підкрес люється 
те, що основним її орієнтиром є розвиток 
особистості. Як і В.Г. Кремень та О. Сидо-
ренко, В.П. Андрущенко є прихильником 
людиноцентриського підходу в освіті. 

Проаналізувавши думки українських 
науковців щодо суті понять «гуманізація та 
гуманітаризація освіти», можна стверджу-
вати, що вони мають певні спільні риси: у 
центрі людина, з її свідомістю, погляда-
ми, здібностями, цінностями та духовніс-
тю; навчально-виховний процес спрямова-
ний на розвиток дитини; підтримка та сти-
мулювання творчого потенціалу суб’єкта 
навчального процесу; спрямовані на фор-
мування всебічно розвиненої особистос-
ті; створюють гуманістичні відносини як у 
навчально-виховному процесі, так і у взає-
минах із суспільством.

Незважаючи на зазначені спільні для 
принципів ознаки, не варто їх ототожнюва-
ти. Адже гуманізація освіти спрямовується 
в першу чергу на виявлення та розвиток за-
датків та здібностей дитини, а гуманітари-
зація формує цілісну картинку світу. Ор-
ганічне ж поєднання зазначених принци-
пів у навчально-виховному процесі дозво-
ляє сформувати самодостатню особистість, 
яка легко орієнтується у потоці інформації, 
швидко освоює нові технології, має стій-
кий світогляд та ціннісні орієнтири, а та-
кож упевнено будує відносини з суспіль-
ством на гуманістичних засадах.

Висновки. Отже, одним із перших прин-
ципи гуманізації та гуманітаризації освіти 
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в Україні обґрунтував А.Г. Погрібний. Ве-
лику вагу у формуванні особистості вче-
ний надавав предметам гуманітарного ци-
клу, тому і підтримував ідею оптимально-
го «поєднання гуманітарної і природничо-
математичної складових освіти» [6]. Осо-
бливо яскраво ці ідеї набули розвитку під 
час його перебування на посаді першого за-
ступника міністра освіти та є актуальни-

ми донині. Згодом цю думку розвивати-
муть у своїх наукових працях  С.У. Гонча-
ренко, Ю.І. Мальований, П.І. Сікорський, 
Л.А. Шульга та ін. 

Указані ідеї знайшли відображення у 
навчально-виховному процесі загальноос-
вітніх та вищих навчальних закладів у про-
цесі розробки сучасних державних стан-
дартів, навчальних планів та програм. 
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ІнформАцІя, реценЗІї, ПовІдомлення

У Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка 7 листопада 
2014 р. відбулася ІІ Міжнародна науково-
практична конференція «Європейська ін-
теграція вищої освіти України в контексті 
Болонського процесу».

Організаторами конференції виступили 
Міністерство освіти і науки України, Націо-
нальна академія педагогічних наук Украї-
ни, Інститут вищої освіти НАПН України, 
Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка, Національний авіацій-
ний університет, Спілка ректорів вищих на-
вчальних закладів України, Національний 
Темпус-офіс в Україні, Британська Рада в 
Україні, Центр «Розвиток корпоративної 
соціальної відповідальності».

Участь у конференції взяли 250 осіб, 
які представляли вищі навчальні заклади 
(ВНЗ) з усіх регіонів України. Серед зару-
біжних гостей – експерти з Австрії, Сполу-
ченого Королівства та США.

Відкрив конференцію ректор Київсько-
го національного університету імені Тара-
са Шевченка Леонід Губерський. У вступ-
ному слові до учасників заходу Л. Губер-
ський наголосив, що сьогодні головне 
завдання для української освітянської 
спільноти – це забезпечення належного 
рівня якості освіти. Не лише українські 
університети стоять перед такими викли-
ками, як саморозвиток, самоврядування: 
те саме стосується і європейських ВНЗ. 
Саме тому принципи Болонського проце-
су дають можливість гармонізувати наші 
дії, спрямовані на забезпечення академіч-
ної мобільності, прозорості та порівнюва-
ності навчальних планів, програм, профе-
сійних і академічних кваліфікацій. Ректор 
підкреслив: «Нинішня Конференція дає 
змогу ознайомитися з побудовою зарубіж-
ної вищої освіти та проаналізувати власну. 
Учасники заходу можуть зробити висно-
вки, що сприятимуть поступальному роз-
витку вітчизняної освіти. Наше завдання 

– зробити так, щоб українську освіту ви-
знавали в усьому світі».

Ендрю Разбаш, радник Посла, голова Від-
ділу співробітництва Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні, вітаючи учасни-
ків конференції, висловив надію, що Украї-
на незабаром підпише Угоду про Асоціацію 
та зробить історичний крок до побудови по-
справжньому європейського суспільства. 
«Причому Угода – це не кінець роботи, а 
лише її початок. На українську освіту чекає 
подальша модернізація. З 2005 року націо-
нальна освіта робить важливі кроки відпо-
відно до принципів Болонської декларації. 
Зростає якість української освіти, розроб-
ляються довгострокові стратегії розвитку, 
успішно впроваджуються європейські про-
грами TEMPUS, Erasmus Mundus. За 10–15 
років українська освіта може стати повніс-
тю конкурентоспроможною на світовому 
рівні», – зазначив Е. Разбаш.

Юрій Коровайченко, директор Депар-
таменту вищої освіти Міністерства освіти 
і науки України, поінформував присутніх 
про основні результати реалізації в Украї-
ні Болонського процесу та перспективи по-
дальшого руху у цьому напрямі, наголо-
сивши, що ВНЗ мають відігравати більш 
значущу роль у суспільстві. Завдання ака-
демічної спільноти – спрямовувати всі зу-
силля на створення умов, які дадуть змогу 
ВНЗ максимально реалізувати свій потен-
ціал, забезпечити стійкий розвиток і під-
вищити конкурентоспроможність на рин-
ку освіти. Необхідно забезпечити достат-
ню гнучкість управління, надаючи можли-
вість кожному окремому закладу визнача-
ти свою власну стратегію, оптимальні шля-
хи руху та прийняття рішень. Ключовими 
напрямами реформування є: розширення 
прав університетів, управління ВНЗ, ви-
значення змісту освіти, реалізація міжна-
родних освітніх програм, а також фінан-
сової, майнової та земельної самостійнос-
ті. Ю. Коровайченко, зокрема, сказав: «Ми 

ІІ мІЖнАроднА нАуково-ПрАктичнА 
конференцІя «ЄвроПейськА 
ІнтегрАцІя вищої освІти укрАїни 
в контекстІ болонського Процесу»
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перейшли до нового принципу розроблен-
ня стандартів вищої освіти. Думаю, що в 
найближчі роки завдяки прийняттю ново-
го законодавчого поля вищої освіти зможе-
мо всі ці наміри поставити в рамки відпо-
відних законів».

Василь Кремень, Президент Національ-
ної академії педагогічних наук України, під-
креслив визначальну роль освіти на шляху 
інтеграції української держави до міжна-
родного та європейського простору: «Для 
України глобальний простір – це переду-
сім європейський. Саме тому з появою Бо-
лонського процесу країна всіляко намага-
лася долучитися до нього. Інтеграція вищої 
освіти передбачає формальні кроки, але за 
ними має бути велика повсякденна робота 
всіх освітян України. Через інтеграцію ви-
щої освіти ми повинні забезпечити підго-
товку європейського фахівця. Європеїза-
ція – це не просто стратегія розвитку, це 
сутність розвитку України. На моє глибоке 
переконання, набуття європейської сутнос-
ті української нації – це та ідея, яка може 
сьогодні об’єднати усіх громадян України. 
Реалізація цієї ідеї передбачає реалізацію 
багатьох завдань в освіті. По-перше, необ-
хідно забезпечити підготовку молодого по-
коління, бачення нашої країни в контек-
сті Європи і світового розвитку. По-друге, 
дати механізм особистісної співпраці і вхо-
дження людини в європейський простір. 
Для цього ми повинні забезпечити вивчен-
ня мов міжнародного спілкування, переду-
сім англійської. В Україні необхідно вихо-
вувати нову людину: інноваційну, здатну 
до творчості, до самоствердження». Прези-
дент академії поінформував учасників кон-
ференції про діяльність НАПН України у 
сфері реформування освіти, зокрема, за-
значивши, що вчені академії брали актив-
ну участь у підготовці Національної рам-
ки кваліфікацій, Національного глосарію з 
вищої освіти. Нещодавно на загальних збо-
рах НАПН України розглядалося питання 
розроблення концепції Національної стан-
дартної класифікації освіти. 

Перше пленарне засідання конференції 
було присвячене темі «Врядування та лі-
дерство у вищій освіті». Основою для про-
фесійного діалогу в межах сесії стали поло-
ження Бухарестського комюніке: «Ми під-
тверджуємо наше зобов’язання підтримува-
ти відповідальність держави за вищу осві-
ту та визнаємо необхідність відкрити діалог 
щодо фінансування та врядування у вищій 

освіті. Ми визнаємо важливість подальшо-
го розвитку належних інструментів фінан-
сування заради досягнення наших спільних 
цілей. Більше того, ми наголошуємо на важ-
ливості розвитку більш ефективних струк-
тур урядування (governance) та управління 
(management) у вищих навчальних закла-
дах. Ми зобов’язуємося підтримувати залу-
чення студентів і працівників до структур 
урядування на всіх рівнях та підтверджуємо 
наш вибір на користь автономних і відпо-
відальних вищих навчальних закладів, що 
обирають академічну свободу».

З доповідями на пленарному засіданні 
виступили зарубіжні експерти: 

Артур Меттінгер, ректор Віденського 
університету прикладних наук (Австрія);

Івлін Рагг, директор з політики вищої 
освіти, член групи віце-канцлера Універ-
ситету Вестмінстера (Сполучене Коро-
лівство).

У своєму виступі «Врядування у ви-
щій освіті Австрії: на прикладі Університе-
ту Відня» А. Меттінгер засвідчив тенден-
цію підвищення інституційної автономії 
державних університетів, що була започат-
кована в Австрії прийняттям нового зако-
ну про вищу освіту (вступив у дію 1 січня 
2002 р.). На прикладі Університету Відня, 
найстарішого та найбільшого університе-
ту Австрії (понад 90 тис. студентів і майже 
10 тис. персоналу), експерт показав, яким 
чином нормативно-правова база сприяє ре-
алізації моделі врядування вищої освіти на 
основі європейських принципів академічної 
автономії, відкритості, партнерства та відпо-
відальності. До позитивних аспектів зреалі-
ованих у системі вищої освіти Австрії змін 
А. Меттінгер відніс такі: більш ефективне 
використання фінансових ресурсів, покра-
щення інвестиційної політики, диверсифі-
кація фінансування ВНЗ, покращені мож-
ливості для стратегічного розвитку та ін.

У доповіді «Середовище врядування: 
Сполучене Королівство та Європейський 
Союз» І. Рагг зупинилася на таких факто-
рах, що спричинюють імплементацію моде-
лі врядування у сферу вищої освіти: глоба-
лізація та розвиток економіки знань, роль 
університетів у розвитку суспільства, со-
ціальна відповідальність та ін. При визна-
ченні поняття «ефективне врядування» 
(goodgovernance) експерт спиралася на такі 
принципи: формування та підтримка дові-
ри, структура підзвітності, прозорість і зві-
тування, колегіальна відповідальність, ко-
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легіальність процесу прийняття рішень, до-
радчі процеси, моніторинг ефективності, ба-
ланс повноважень і відповідальності та ін. 
Під час виступу І. Рагг наголосила на важ-
ливості розвитку лідерського потенціалу 
керівників ВНЗ, ознайомила присутніх зі 
специфікою структур врядування у вищій 
освіті Сполученого Королівства. Завершу-
ючи свою доповідь, доповідач зазначила, 
що ефективне врядування гарантує: міжна-
родне визнання кваліфікацій, можливості 
для студентської мобільності та мобільності 
персоналу ВНЗ, партнерство в проектах ЄС, 
диверсифікацію ресурсів для дослідниць-
ких і навчальних програм, стійкий розвиток 
та автономію для інституцій тощо.

Друге пленарне засідання «Вища осві-
та та наука» спрямовувалося такими поло-
женнями Бухарестського комюніке: «На-
шим суспільствам потрібно, щоб вищі на-
вчальні заклади інноваційно сприяли ста-
лому розвитку, а тому вища освіта повин-
на забезпечити міцніший зв’язок між до-
слідженнями, викладанням і навчанням на 
всіх рівнях. Навчальні програми повинні 
відображати дослідницькі пріоритети, що 
змінюються, та нові напрями, що розвива-
ються, а дослідження мають стати фунда-
ментом для викладання й навчання».

Своє бачення зазначеної проблеми на 
конференції представили:

Володимир Луговий, член Національ-
ної команди експертів з реформування ви-
щої освіти, перший віце-президент НАПН 
України;

Сергій Вижва, проректор з наукової ро-
боти Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка;

Андрій Ставицький, член Національ-
ної команди експертів з реформування ви-
щої освіти, координатор ЄКТС Київсько-
го національного університету імені Тара-
са Шевченка.

В. Луговий у своєму виступі «Дослід-
ницько-інноваційний потенціал вищої 
освіти та його актуалізація в Україні» під-
креслив важливість усвідомлення ключо-
вих параметрів функціонування вітчизня-
ної наукової та науково-технічної сфери 
і динаміки її розвитку. Учений наголосив 
на проблемах кадрової та фінансової дис-
пропорції, дефіциту досліджень і розро-
бок у системі вищої освіти. Підсумовуючи, 
В. Луговий зазначив, що з метою актуалі-
зації дослідницько-інноваційного потен-
ціалу вищої освіти України необхідно:

• скоротити й укрупнити ВНЗ шляхом 
ліквідації неефективних і неспроможних з 
них з огляду на дослідницько-інноваційну 
діяльність;

• посилити інституціалізацію й фінансо-
ве забезпечення дослідницько-інноваційної 
діяльності ВНЗ;

• створити умови та запровадити вимоги 
для дослідницько-інноваційної роботи ви-
кладачів ВНЗ.

С. Вижва під час свого виступу на конфе-
ренції презентував її учасникам досвід про-
відного університету України щодо розвит-
ку наукового та інноваційного потенціалу. 
Доповідач зазначив, що пріоритетними на-
прямами Стратегічної програми науково-
інноваційної діяльності КНУ імені Тараса 
Шевченка на період до 2020 року є такі:

• розвиток кадрового потенціалу;
• модернізація освітньої діяльності;
• науково-інноваційний розвиток уні-

верситету;
• створення інноваційної системи уні-

верситету з відповідною інфраструктурою;
• удосконалення нормативно-правової 

бази;
• модернізація фінансово-економічного 

адміністрування інноваційної діяльності.
А. Ставицький акцентував увагу учасни-

ків конференції на проблемі «Розвиток ви-
щої освіти, заснованої на дослідженнях». У 
своїй презентації експерт:

• детально проаналізував етапи розви-
тку процесу навчання;

• здійснив порівняння проблемно-
орієнтованого навчання та навчання, за-
снованого на дослідженні;

• висвітлив провідну зарубіжну практи-
ку щодо реалізації у ВНЗ різних моделей 
навчання, заснованого на дослідженні. 

Здійснений аналіз дозволив ученому ви-
словити такі висновки та рекомендації:

• на інституціональному рівні важли-
во здійснити структурні зміни, зокрема, 
пов’язані з розвитком науково-дослідного 
потенціалу та навчальних програм; 

• для того щоб подолати проблеми кри-
тичної маси для дослідження, важливо за-
стосовувати різні механізми: спільні про-
грами, спільні університетські мережі 
тощо; 

• слід сприяти посиленню співпраці між 
університетами різних країн, розширенню 
міжуніверситетських досліджень; 

• потрібно провести суттєву зміну на-
вчальних планів; 
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• необхідно організувати перенавчання 
викладачів, які зможуть використовувати 
прогресивну технологію навчання; 

• але, очевидно, що без політичної волі 
керівництва університету здійснити такі 
зміни неможливо.

Третє пленарне засідання «Вища освіта 
та ринок праці» було організоване у світлі 
таких положень Бухарестського комюніке: 
«Сьогоднішні випускники мають поєднува-
ти спільні мультидисциплінарні та іннова-
ційні навички і компетентності з сучасними 
спеціальними професійними знаннями, що 
дає змогу їм задовольняти більш широкі по-
треби суспільства та ринку праці. Ми праг-
немо покращити здатність до працевлашту-
вання (employability) та особистий і профе-
сійний розвиток випускників протягом усієї 
їх кар’єри. Ми досягнемо цього, покращую-
чи співпрацю між роботодавцями, студента-
ми та вищими навчальними закладами, осо-
бливо стосовно розвитку навчальних про-
грам, що допомагають підвищити іннова-
ційний, підприємницький та дослідницький 
потенціал випускників».

З доповідями перед учасниками Конфе-
ренції виступили:

Джеймс Пташинські, старший директор 
Стратегії світової вищої освіти Корпорації 
Microsoft (США);

Юрій Холін, член Національної коман-
ди експертів з реформування вищої освіти, 
проректор з науково-педагогічної роботи 
Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна;

Олена Мірошніченко, менеджер Академії 
DTEK, керівник проекту взаємодії з ВНЗ.

Дж. Пташинські наголосив на тенден ціях 
розвитку освіти в «еру цифрової економіки», 
констатував важливість технологічних на-
вичок для успішної професійної діяльності, 
презентував провідний досвід Майкрософтт 
зі створення та розвитку інноваційних на-
вчальних середовищ для студентів ВНЗ, під-
вищення кваліфікації викладачів закладів 
вищої освіти та дослідницьких проектів. 

Ю. Холін у своїй доповіді означив основ-
ні проблеми, виклики та ризики з проблеми 
«Вища освіта та ринок праці», до яких відніс:

• недостатню відповідність освітніх по-
слуг вимогам суспільства, запитам особис-
тості, потребам ринку праці;

• недосконалість змісту освіти (держав-
них стандартів освіти, навчальних планів, 
програм і підручників);

• невідпрацьованість ефективної систе-
ми працевлаштування випускників ВНЗ, їх 
професійного супроводу, виплати грошової 
допомоги фахівцям педагогічної галузі; 

• низький рівень фінансово-еконо-
мічного, матеріально-технічного, навчаль-
но-мето дич ного та інформаційного забез-
печення навчальних закладів;

• слабка мотивація суспільства та бізне-
су до інвестування в освіту.

Експерт презентував досвід Харківського 
національного університету імені В.Н. Ка-
разіна щодо реалізації політики так званої 
«кластерної взаємодії» для забезпечення 
ефективних зв’язків з бізнес-сектором. 

О. Мірошніченко на прикладі ДТЕК ви-
світлила реальні кроки, які здійснюють 
провідні вітчизняні бізнес-компанії задля 
співпраці з ВНЗ у підготовці фахівців та їх 
професійній адаптації.

С. Калашнікова, перший заступник ди-
ректора з науково-дослідної роботи Ін-
ституту вищої освіти НАПН України, 
проінформувала учасників Конференції 
про те, що проблема «Вища освіта та ри-
нок праці» буде також предметом обго-
ворення фахової спільноти 27 листопада 
2013 р. на І Національному форумі «Біз-
нес і університети – змінимо підходи до 
партнерства бізнесу і університетів ра-
зом!» (http://www.facebook.com/business.
universities.27.11).

Учасники конференції отримали також 
змогу ознайомитися з можливостями нової 
освітньої програми «Еразмус+», які були ви-
світлені в презентації менеджера з аналітич-
ної та адміністративної роботи Національно-
го Темпус-офісу в Україні Жанни Таланової.

У завершальній частині конференції її 
учасники були поінформовані про те, що 
на основі доповідей експертів будуть уза-
гальнені та представлені академічній гро-
маді рекомендації конференції.

Матеріали підготували: 
Володимир Луговий, д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України, Перший віце-

президент НАПН України; 
Світлана Калашнікова, д.пед.н., доц., перший заступник директора з науково-дослідної 

роботи Інституту вищої освіти НАПН України.
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дискурс должен учитывать  отечественные реалии, европейский педагогический опыт, 
глобальные вызовы, интеллектуальный и практический опыт нового времени, имеющие-
ся политические, культурные и моральные ресурсы и тому подобное. Особенное значение 
имеет первичный отечественный опыт развития университетов в период независимости.
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ГО ОБРАЗОВАНиЯ  ...............................................................................................................................14
Проанализированы данные, касающиеся уровня автономии и рейтинговых достиже-

ний заведений высшего образования 26 европейских стран, включая Украину. Подтверж-
дено, что автономия, особенно академическая, организационная и кадровая, является 
важным фактором достижения заведениями высоких ранговых позиций по рейтингам 
«Таймс» и «Шанхайский». В то же время сама по себе автономия, не дополненная другими 
развитыми составляющими деятельности, в частности исследовательски-инновационной, 
не гарантирует университетской конкурентоспособности, поэтому является необходи-
мой, но недостаточной для успешности высшей школы. Выявлен эффект автономийной 
синергии, в соответствии с которым интегральная автономия более эффективна, чем её 
дифференциальные компоненты. Показано, что высшей школе Украины недостаёт как 
автономии, кроме кадровой, так и других ключевых составляющих основной деятельнос-
ти, прежде всего исследовательски-инновационной. Аргументирована важность опыта 
Австрии касательно развития автономии и усовершенствования сети ведущих универси-
тетов с точки зрения целесообразности дробления заведений высшего образования лишь 
в случае, если новообразованные заведения могут быть высокорейтинговыми.
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номийной синергии, европейское пространство высшего образования.

ФиЛоСоФия оБрАЗоВАния ххі СтоЛетия: ПоиСК ПриоритетоВ
Леся ПАнченКо
ЗНАЧЕНиЕ ДЕМОКРАТии В УНиВЕРСиТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНии .............21
Среди ключевых ценностей одно из первых мест в сознании человечества, безусловно, при-

надлежит демократии. Она является одной из противоречивых черт современной цивилиза-
ции, дает человечеству широкие возможности для развития, но также порождает ряд проблем. 
Объективно и закономерно, что эффективность воплощения на практике образовательных 
приоритетов зависит от всесторонности анализа демократии, ее эволюционирования и пер-
спектив. На выполнение такого задания, собственно, и направлено написание этой статьи.

реферАтивный обЗор стАтей номерА
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ТЕНДЕНЦии и ПЕРСПЕКТиВы .................................................................................................28
Анализируются основные направления модернизации украинского образования как ответ 

на вызовы глобализации, информационной революции и других глобальных изменений совре-
менного общества; автор сосредоточивает внимание на конкурентности образования, его науч-
ной обеспеченности, качеству, открытости, демократичности и тому подобное; на вопрос о го-
товности украинского общества к осуществлению модернизационных изменений в образова-
нии автор дает позитивный ответ при условии политической воли государства и общества.
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КОНЦЕПЦиЯ СУБъЕКТА В АНТиПСиХиАТРии В ФиЛОСОФСКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНОМ ДиСКУРСЕ ...............................................................................................34
В статье показано, каким образом рассмотрение концепции субъекта в антипсихиа-

трии с экзистенциальной точки зрения, может ответить на актуальные вопросы о при-
роде психического заболевания, служить в качестве определенной методологии психо-
логии и дефектологии и быть актуальным для студентов соответствующих факультетов. 
Доказано, что классическая психиатрия дает неверное представление о внутреннем со-
стоянии шизоида, следовательно, возможным методом познания личностного в субъекте 
является экзистенциальная феноменология. Обосновано, что, несмотря на то, что пове-
дение безумного субъекта является асоциальным и аморальным, оно служит манифес-
тацией антропологической бездны, которая может открыться при определенных обстоя-
тельствах любому. Состояния разорванности присущи и обычным индивидам, особенно в 
экстремальных ситуациях, но у людей с альтернативным восприятием это является базо-
вой ориентацией в жизни, позволяющей в иллюзорной форме сохранить внутреннее «Я» 
от внедрения в него внешней реальности. В статье определен способ демонстрации сту-
дентам феноменологической целесообразности изображения мира человека, в том числе 
и безумного, который не определяем в научных понятийных конструкциях, а может быть 
только личностно истолкован. Вопреки представлениям, свойственным ортодоксальной 
традиции, выявлено, что не существует нормальной, одинаковой для всех реальности. 
Устанавливая границы разума и безумия, философия определяет не только безумие, но и 
сам разум, выступающий в качестве антропологического норматива.

Ключевые слова: субъект, антипсихиатрия, преподавание философии, экзистенция, 
феноменология, сознание, безумие
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В пределах ноофутурологии доказана нереалистичность ожиданий на устойчивое 

развитие и спасение человечества через продолжение экономического развития, осно-
ванного на индустриальных технологиях. Указано, что ученые открыли и применили 
первые экобезопасные технологии, которые целесообразно называть «ноотехнология-
ми». Эти технологии станут гарантом постоянного развития, но для их появления и ра-
спространения необходима ориентация высшего образования на подготовку кадров для 
нооэкономики и ноообщества. К сожалению, мало шансов на немедленное направление 
ресурсов планеты на нооразвитие и устранение угрозы коллапса.
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выявить механизмы взаимодействий науки, общества и нанотехнологий, приводящие к 
необратимым социокультурным изменениям. Сегодня эта отрасль является одной из наи-
более изучаемых в мире, каждый год публикуются тысячи статей по тематике нанотех-
нологий в десятках специализированных журналов. В Украине исследования в отрасли 
нанотехнологий также приобрели широкий размах. В них вовлечен целый ряд научно-
исследовательских институтов, высших учебных заведений, лабораторий. Актуальными 
в наше время являются биоэтические, фармакологические, токсикологические, физико-
химические, фармацевтические и клинические аспекты использования наноматериалов.
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довано понятие «инновация» и возможность использования Болонского процесса для 
повышения качества образования в Украине.

Ключевые слова: изменения, развитие высшего образования, синергетика, форсайт, 
инновация, качество образования, Болонский процесс. 

ВреМя реФорМ: МетодоЛоГия и МетодиКА оБрАЗоВАтеЛьноГо 
ПроцеССА

Галина БеЛецКАя 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩиХ ЭКОЛОГОВ: СУЩНОСТь 

и СОСТОЯНиЕ ПРОБЛЕМы В ПЕДАГОГиЧЕСКиХ иССЛЕДОВАНиЯХ ................. 60
Проанализировано состояние проблемы естественнонаучного образования в педагоги-

ческой науке. Обосновано значение естественнонаучной подготовки в системе профес-
сионального экологического образования. Выяснены основные проблемы, которые 
обусловливают критическое состояние естественнонаучной подготовки специалистов-
экологов в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: естественнонаучная подготовка, профессиональное экологическое 
образование.

ГуМАниЗАция оБрАЗоВАния и ВоСПитАния
Анна ЛеСиК 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНиЕ СОЦиАЛьНО-ГУМАНиТАРНОЙ 

ПОДГОТОВКи В ВыСШЕЙ ШКОЛЕ УКРАиНы В УСЛОВиЯХ
 иНТЕГРАЦиОННыХ ПРОЦЕССОВ ...........................................................................................66

В статье рассмотрена проблема состояния социально-гуманитарной подготовки в усло-
виях интеграционных процессов в высшей школе Украины начала XXI века. исходя из 
наличия противоречий в организации учебного процесса и необходимости ориентации 
его на подготовку специалистов по европейским стандартам, обозначено несколько про-
блем современной образовательной системы и предложены пути оптимизации социально-
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гуманитарной подготовки. Рассматривается необходимость построения учебных кур-
сов социально-гуманитарного цикла дисциплин с учетом их влияния на формирование 
жизненных ценностей и ориентаций населения.

Ключевые слова: интеграционные процессы, цикл социально-гуманитарных дисциплин, 
гуманизация высшего образования, оптимизация учебного процесса, формирование гума-
нистически направленной личности, принципы оптимизации учебного процесса.

Людмила шеЛюК
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНиЯ КАК  ПРиОРиТЕТ ЕГО  РАЗВиТиЯ 

В УК РАиНЕ .................................................................................................................... 72
Развитие современного образования предопределено такими ключевыми факторами, 

как глобализация, технологизация, информатизация социальных процессов, которые в 
значительной степени ускоряют темпы социальных изменений. В этих условиях обра-
зование разворачивается как сложная социальная система, которая основывается на ми-
ровоззренческих и методологических принципах открытости и непрерывности процес-
са познания. Качественное и открытое образование предусматривает построенную на 
информационных технологиях и дистанционной учебе напряженную самостоятельную 
работу тех, кто учится. Поэтому качество такого образования является национальным 
приоритетом, важным фактором и предпосылкой обеспечения национальной безопас-
ности государства, соблюдения международных норм и требований законодательства 
Украины. 

Ключевые слова: человек, образование, открытое образование, демократизация обра-
зования, качество образования.

Зинаида тАрутинА
ЗНАЧЕНиЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ОСНОВы ПСиХОЛОГО-

ПЕДАГОГиЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОГО ВыСШЕГО 
ОБРАЗОВАНиЯ .......................................................................................................................................79

В статье приведены новейшие результаты исследования процессов мышления и позна-
ния на молекулярно-генетическом уровне, являющиеся теоретическим основанием для 
практической работы человека над своим сознанием. из этих открытий вытекают реко-
мендации для учебного процесса, в частности, создание условий, которые оказывают со-
действие образованию новых мозговых клеток, учет того факта, что осмысленное отноше-
ние человека к настоящему программирует на клеточном уровне его будущее и пр.

Ключевые слова: головной мозг, мышление, сознание, кора мозга, нейроны и синапсы, 
независимость мозга, новые клетки, результативное образование

ЗАруБеЖнЫй оПЫт
Мария деБич 
ТРУДНОСТи СОЗДАНиЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНиЯ 

В УСЛОВиЯХ СОВРЕМЕННыХ иЗМЕНЕНиЙ РыНКОВ ТРУДА 
(ОПыТ СТРАН ОЭСР) ..........................................................................................................................85

Приведены исторические примеры попыток создания опережающего высшего обра-
зования и объяснены трудности реализации этой идеи. Отмечена ведущая роль влия-
ния рынка труда на современные образовательные изменения. изучен поучительный 
опыт Мексики, осуществившей преждевременное введение новых специальностей в 
ожидании на быстрый приход общества знаний. Предложено учесть в Украине опыт го-
сударств Европейского Союза в осуществлении Болонского, Лиссабонского и других 
процессов согласования деятельности высшей школы с перспективными изменениями 
рынка труда. 

Ключевые слова: высшее образование, прогресс, общество знаний, рынок труда, Евро-
пейская рамка квалификаций, ОЭСР. 
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еКоноМиКА и уПрАВЛение ВЫСшиМ оБрАЗоВАниеМ
Алина СБруеВА 
НАДНАЦиОНАЛьНОЕ иЗМЕРЕНиЕ УПРАВЛЕНиЯ БОЛОНСьКиМ 

ПРОЦЕССОМ: СУБъЕКТы, ФУНКЦии, МЕХАНиЗМы .................................................91
В статье охарактеризованы содержательные и процессуальные аспекты управления Бо-

лонским процессом на наднациональном уровне. Определены политические детерминанты 
Болонского процесса, результатом которого стало создание пан-европейского сообще-
ства нового типа – европейского пространства высшего образования. Определен круг 
субъектов управления Болонским процессом на наднациональном уровне, представляю-
щих интересы ведущих стейкхолдеров в сфере высшего образования. Проанализированы 
направления их деятельности и особенности применения открытого метода координации 
как механизма управления болонскими реформами.

Ключевые слова: высшее образование, Болонский процесс, управление, наднацио-
нальное измерение, субъект, механизм.

нонна МуроВАнАя 
РАЗВиТиЕ иННОВАЦиОННОЙ КУЛьТУРы РУКОВОДиТЕЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛьНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНиЯ В УСЛОВиЯХ 
ПОСЛЕДиПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНиЯ: НАУЧНыЕ ОСНОВы.................................98

В статье обосновываются научные основы развития инновационной культуры руково-
дителя общеобразовательного учебного заведения, рассмативаются особенности реализа-
ции современных научных подходов в последипломном педагогическом образовании.

Ключевые слова: инновационная культура руководителя общеобразовательного учеб-
ного заведения, непрерывное образование, андрагогические принципы, последипломное 
педагогическое образование, культурологический, аксиологический, акмеологический, 
синергетический подходы.

СтрАницА МоЛодоГо ученоГо
наталия МАрченКо 
ПРиНЦиПы ГУМАНиЗАЦии и ГУМАНиТАРиЗАЦии ОБРАЗОВАНиЯ 

В НАУЧНыХ ПОиСКАХ А. Г. ПОГРиБНОГО и иХ РАЗВиТиЕ В ТРУДАХ 
УКРАиНСКиХ УЧЕНыХ .................................................................................................................106

На основе анализа сущности понятий «гуманизация и гуманитаризация образования», 
их генезиса и развития раскрывается вклад А.Г. Погрибного в теоретическое осмысление 
и практическую реализацию указанных принципов в украинской системе образования. 
Детально проанализирована Государственная национальная программа «Образование» 
(Украина XXI века), что является первым нормативно-правовым документом, в котором 
указаны пути реформирования сферы образования в соответствии с принципами демо-
кратизации, гуманизации и гуманитаризации образования, и другие общенациональные 
нормативные документы.

Ключевые слова: антропоцентризм, гуманизация образования, гуманитаризация об-
разования, детоцентризм, человекоцентризм в образовании.
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«ЕВРОПЕЙСьКАЯ иНТЕГРАЦиЯ ВыСШЕГО ОБРАЗОВАНиЯ УКРАиНы 
В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА» .......................................................................112
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EDITOR IN CHIEF’S PAGE
Viktor ANDRuSHCHENkO
UNIVERSITy AUTONOMy: NEw CHALLENGES.................................................................. 5
Problems, contradictions, perspectives of university autonomy introduction are being analyzed; 

the author states that autonomy introduction in the system of national education is restricted by 
the following factors: absence of deep democratic traditions in Ukrainian universities, insufficiency  
of managing staff training, corruption, psychological inability of educational process subjects to 
study, to live and work under autonomy conditions and some other factors; society has to start 
active civil discourse on this issue involving science and culture representatives, entrepreneurs, 
parents, students and teaching staff; discourse must take into account national realities, European 
pedagogical experience, global challenges, intellectual and practical experience of new time, 
available political, cultural and moral resources etc. The initial national experience in university 
development during period of independency plays an important role.

Key words: university autonomy, discourse, global challenge, initial experience.

CuRRENT PROblEm 
Volodymyr luGOVyy, Svitlana kAlASHNIkOVA,
 Olena SlyuSARENkO, Zhanna TAlANOVA
AUTONOMy AND LEADERSHIP IN THE EUROPEAN HIGHER 

EDUCATION AREA .................................................................................................................................14
The data on the autonomy level and ranking achievements of 26 European countries’ higher 

education institutions, including Ukrainian, are analyzed. It is confirmed that autonomy, 
especially academic, organizational and staffing, is an important factor in achieving top 
ranking positions in the “Times» and “Shanghai» rankings. However autonomy itself, not 
supplemented by other developed components of institution’s activities, including research 
and innovational, does not guarantee university’s competitiveness and therefore is necessary, 
but not sufficient, for higher school success. Autonomy synergy effect is found out; according to 
it integral autonomy is more effective than its differential components. It is shown that higher 
education in Ukraine lacks both autonomy, except staffing, as well as other key components of 
institution’s core activities, especially research and innovational. The importance of Austrian 
experience concerning autonomy development and leading universities network improvement 
is argued taking into consideration the expediency of higher education institutions dividing 
only if newly created institutions are able to be top-ranked. 

Key words: autonomy, higher education institutions, rankings, autonomy synergy effect, 
European Higher Education Area.

PHIlOSOPHy OF EDuCATION IN THE XXI-st CENTuRy: SEARCH FOR 
PRIORITIES

lesya PANCHENkO 
THE IMPORTANCE O� DEMOCRACy IN UNIVERSITy EDUCATION  ...................21
Among key values one of the first places in consciousness of humanity belongs to democracy. 

It is one of contradictory lines of modern civilization; it gives humanity wide possibilities 
for development and sets up a lot of problems as well. It is objectively and logically that 
effectiveness of implementation into practice of philosophical educational priorities depends 
on the comprehensiveness of the analysis of democracy, its evolution and prospects. In regard 
to this objective, this article has been written.
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Serhiy bAbIy 
�ASIC TRENDS IN EDUCATION MODERNIzATION: TENDENCIES 

AND PERSPECTIVES .............................................................................................................................28
�asic trends in Ukrainian education modernization as a response to global challenges, 

information revolution and other global changes in modern society are being analyzed; the 
author concentrates his attention on education competitiveness, on its scientific background, 
quality, open, democratic orientation etc; the author gives positive response concerning the 
readiness of the Ukrainian society to modernize education under the conditions of political 
will of state and society.  

Key words: human being, education, science, culture, modernization, democratization, 
competitiveness.

Violetta Skirtach, Alexander Perig
ANTI-PSyCHIATRy SU�JECT CONCEPTION IN PHILOSOPHICAL 

EDUCATIONAL DISCOURSE ............................................................................................................34
The present article is focused on the study of subject dimensions in anti-psychiatry from 

the existential viewpoint, which answers the actual questions about mental disease origin; 
may be used as the certain methodology of psychology and pathology, and to be useful for 
university students of corresponding faculties. It has been proved that the classical psychiatry 
provides the wrong conception about internal world of schizoid. It has been shown that 
the existential phenomenology is the only possible cognition technique for study of subject 
personality. It has been shown that despite of amorality and asociality of mad subject behavior 
it serves as anthropological abyss manifestation, which may open up for everyone in certain 
circumstances. Inconsistency state is inherent in ordinary individuals, especially in the 
extreme cases. However for people with alternative perception the inconsistency state is the 
fundamental life orientation, which allows in illusive manner to protect the inner self from the 
external reality introduction. This article is focused on the way of demonstration for students 
of phenomenological reasonability for common and mad human worlds’ description, which we 
define not in the scientific terminology but through the individual interpretation. It has been 
found, despite the orthodox tradition concepts, that the normal and equal for everyone reality 
does not exist. Through the making the boundaries between the mind and madness, philosophy 
defines not only madness but the mind itself, which plays the role of the anthropological 
standard.

Key words: subject, anti-psychiatry, philosophy teaching, existentia, phenomenology, 
consciousness, madness.

mODERN SCIENCE AND CONTEmPORARy EDuCATION 
kostiantyn kORSAk, yury kORSAk
�UTUROLOGICAL REQUIREMENTS TO EDUCATION AND SCIENCES 

IN NEw CENTURy ..................................................................................................................................40
According to noofuturology the unrealistic expectations for sustainable development of 

mankind and its rescue by the economic development, based on industrial technologies, is 
proved. It is specified, that scientists discovered and applied the first ecosafe technologies 
which can be called «nootechnologies». These technologies will become the guarantor for sus-nootechnologies». These technologies will become the guarantor for sus-». These technologies will become the guarantor for sus-sus-
tainable development, but the orientation of higher education to a personnel professional train- development, but the orientation of higher education to a personnel professional train-
ing for noo economy and noosociety is necessary for their occurrence and distribution. Unfor-
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tunately, there is little chance for an immediate direction of the planet resources on noodevel-
opment and  elimination of collapse threat.

Key words: a noofutorology, an ecosafe development, a model of sustainable development, 
nanotechnologies, nootechnologies, noophilosophy, a noosociety, a collapse.

Oksana kOVAlENkO 
NANOTECHNOLOGICAL DISCOVERIES AND ADVANCES 

IN SCIENTI�IC RESEARCH INSTITUTIONS IN UKRAINE  ................................................47
History of development and prospect of nanotechnology is revealed in the article. Consid-

erable progress is attained in development of this area, and in the future nanotechnology will 
come forward a fundamental factor in development of science and society. It is necessary today 
to comprehend the consequences of influence of technique, expose the mechanisms of co-oper-
ations of science, society and nanotechnology, resulting in irreversible socio cultural changes. 
At the current time this branch is one of the most extensively studied in the world, and every 
year thousands of articles in various specialized journals are published. Research in the field of 
nanotechnology is steadily growing too. A number of scientific institutions, higher education 
establishments and laboratories are involved in this research. Actual aspects for application 
of nanomaterials nowadays are bioethical, pharmacological, toxicological, physical-chemical, 
pharmaceutical and clinical.

Keywords: nanotechnologies, history of development of nanotechnology, scientific 
discoveries, technologies of the future, nanotechnological projects

Anatoly POHRESNyk 
THE SINERGO-�ORESIGHT APPROACH TO CHANGE O� NATIONAL 

HIGHER EDUCATION ...........................................................................................................................54
Globalization and the other world phenomena are considered and those processes which 

occur in modern education systems are specified. It is noticed their complexity and integrated 
approach that forces use in planning of synergetrics and foresight.The concept "innovation" and 
an opportunity of use of �ologna process for improvement of quality of education in Ukraine 
is investigated. 

Key words: changes, development of higher education, synergetrics, foresight, innovation, 
quality of education, �ologna process.

TImE FOR REFORmATIONS: mETHODOlOGy AND mETHODICS 
OF EDuCATION PROCESS

Galina bIlETSkA 
NATURAL-SCIENTI�IC TRAINING O� �UTURE ECOLOGISTS: THE NATURE 

AND STATUS O� THE ISSUE IN EDUCATIONAL RESEARCH ..........................................60
The research state of problem natural-scientific education in pedagogical theory is analyzed. 

The meaning of natural-scientific training in the system of vocational environmental education 
is justified. The main problems that cause critical state of natural-scientific training of 
professional ecologists in higher educational establishes are determined.

Key words: a natural-scientific training, a professional environmental education.
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PRESENT SITUATION O� SOCIAL AND HUMANITARIAN EDUCATION 

IN HIGH SCHOOL O� UKRAINE UNDER THE CONDITIONS 
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The article focuses on the problem of social and humanitarian education state in terms 
of integration processes within higher education of Ukraine at the beginning of the XXI-st 
century. It was outlined some problems of the modern educational system and proposed the 
ways of optimization of social and humanitarian education based on the existing contradictions 
within educational process and needs of its orientation on specialist training in line with 
European standards. The need to develop courses in frames of social and humanitarian 
disciplines in consideration of their impact on the life values and preferences of the population 
was examined.

Key words: integration processes, social and humanitarian disciplines cycle, humanization 
of higher education, educational process optimization, the formation of humanistic oriented 
personality, principles of educational process optimization.

lyudmyla SHElyuk 
QUALITy O� EDUCATION AS A PRIORITy �OR ITS DEVELOPMENT 

IN UKRAINE ...............................................................................................................................................72
Development of modern education is influenced by the following key factors: globalization, 

introduction of technologies, informatization in social processes which considerably speed up 
the rate of social changes. Under this conditions education is regarded as a complex social 
system based on outlook and methodological background of open and continuing cognitive 
process. Qualitative and open education foresees intensive independent work based on 
information technologies and distance education of learners. That is why quality of such 
education is a national priority, an important factor and a precondition of national security, 
keeping to international norms and laws of Ukraine. 

Key words: human being, education, open education, democratization of education, quality 
of education.

Zinaida TARuTINA
VALUE O� THE NATURAL-SCIENTI�IC �ASIS O� THE PSIHOLOGO-

PEDAGOGICAL COMPONENT O� MODERN HIGHER EDUCATION ...........................79
In article the newest results of research of processes of thinking and knowledge at the mole-

cule-genetic level, being the theoretical basis for practical work of the person on the conscious--genetic level, being the theoretical basis for practical work of the person on the conscious-
ness are resulted. Recommendations follow from opening for educational process, in particular, 
creation of conditions which assist formation of new brain cells, the account of that fact, that the 
intelligent relation of the person to the present programs at cellular level its future and so forth

Key words: a brain, thinking, consciousness, a brain bark, neurons and synapses, independence 
of the brain, new cells, productive education
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Maria DE�yCH
DI��ICULTIES IN IMPLEMENTATION O� ADVANCING HIGHER 

EDUCATION UNDER THE CONDITIONS O� MODERN LA�OUR 
MARKET CHANGES (EXPERIENCE O� THE OECD) ............................................................85

Historical examples of attempts to implement advancing higher education are given; diffi-
culties in realisation of this idea are explained. The leading role of influence on a labour market 
of modern educational changes is noted. Instructive experience of premature implementation 
of new specialities in Mexico in order to speed up formation of knowledge society is studied. It 
is offered to take into account experience of the European Union countries in realisation of �o-
logna, Lisbon and other processes to coordinate activity of the higher school with perspective 
changes of a labour market in Ukraine.
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Alina SbRuEVA 
SUPRANATIONAL LEVEL O� THE �OLOGNA PROCESS 

MANAGEMENT: SU�JECTS, �UNCTIONS, MECHANISMS .................................................91
Content and procedural aspects of supranational level of the �ologna process management are 

characterized in this paper. The political determinants of the �ologna process which resulted in 
the creation of fundamentally new pan-European community - the European Higher Education 
Area, are defined. The range of international subjects of the �ologna process management at 
the supranational level, representing major stakeholders in higher education is determined. 
Areas of their activities and peculiarities of the open method of coordination as a mechanism of 
managing �ologna reforms are investigated.

Key words: higher education, �ologna process, management, supranational level, subject,  
mechanism
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THE DEVELOPMENT O� INNOVATIVE CULTURE O� MANAGER 

O� GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS 
O� POSTGRADUATE EDUCATION: THE SCIENTI�IC �ASES ..........................................98

In the article the scientific basis for the development of innovative culture of a manager 
of educational institutions are substantiated; peculiarities for realization of modern scientific 
approaches to postgraduate teacher education are considered.

Key words: innovative culture of a manager of general educational institutions, continuing 
education, andragogical principles, postgraduate teacher education, cultural, axiological, 
acmeological, synergistic approaches.
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O� EDUCATION IN A.G. POHRI�Nyy SCIENTI�IC STUDy AND THEIR 
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1. Статті, що пропонуються до друку, мають бути написані спеціально для часопису 

«Вища освіта України», відповідати вимогам департаменту атестації кадрів МОН України 
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3. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування повністю відповідальні автори.
4. Редакція не листується з авторами.
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(версій 6, 7 чи 98) електронною поштою. Електронна адреса редакції: wou@ukr.net
Графіки і малюнки (jpg або подібні варіанти) мають бути виконані чітко, займати окре-

ме місце і не оточуватися текстом, формули - написані в узвичаєній математичній симво-
ліці, мати розмітку і відповідати формату журналу. Графічний матеріал подати також в 
окремому файлі. Автори мають піклуватися про легкість сприйняття матеріалу у чорно-
білому варіанті.

2. Обсяг матеріалів (тексту, анотацій, літератури на усіх мовах та ін.) рекомендований 
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ціали авторів);

б) прізвищем та ім’ям, назвою статті, ключовими словами та стислою анотацією (300-
400 знаків) українською, російською та (700-800 знаків) англійською мовами;

в) УДК.
4. Джерела (до 12-15) у списку літератури слід подавати за алфавітом у такому поряд-

ку: українською, російською, латиною. У посиланні на використане джерело зазначати 
порядковий номер джерела у списку та сторінку. Забороняється винесення посилань уни-
зу кожної сторінки. Список має бути загальним і наводитися наприкінці статті. Рекомен-
довано спиратися на найновіші і найважливіші національні і зарубіжні джерела.

Увага! У зв’язку з включенням журналу до реферативної бази даних наукової періоди-
ки «Scopus» необхідно додати переклад списку літератури англійською мовою з макси-
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формА Авторської довІдки
1. Назва статті.
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