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Аналізується процес реформу
вання вищої освіти України; від

значається необхідність його узго
дження  із загальноєвропейськи

ми і світовими нормами, напрацьо
ваним досвідом. Підкреслюючи ав
торитет і значення європейських 

освітніх стандартів, автор наголо
шує, що орієнтація на них аж ніяк 

не означає відкидання вітчизняного 
педагогічного досвіду, який багато 
в чому може бути корисним і про
дуктивним для країн європейсько
го простору освіти. Система осві

ти кожної з країн має свої націо
нальні особливості. Їх сутність ви
значається характером цінностей, 
сформованих народом і культурою 

впродовж історичного розвитку. 
Цивілізованою вважається система 

освіти, у якій національне корелю
ється із загальнолюдським, не випа

дає з історичного контексту, 
а розвивається разом з розвит

ком історії, цивілізації, культури. 

Ключові слова: людина, освіта, куль-
тура, виховання, традиції та інновації.
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заємодія європейських та на-
ціональних пріоритетів в осві-
ті є проблемою, в залежності 
від вирішення якої та чи інша 
система освіти є конкуренто-
спроможною і затребуваною, 

або ж вживаною лише в рамках традицій-
но національної культури. Тоталітарні сус-
пільства означені пріоритети «розводять» і 
протиставляють; демократичні – узгоджу-
ють. Сучасні об’єднавчі процеси в європей-
ському просторі потребують аксіологічно-
го узгодження і взаємодії систем освіти, ви-
ховання на цій основі людей, здатних до 
сприйняття і розуміння одне одного, нала-
годження ефективної співпраці. Останнє 
аж ніяк не означає нівелювання національ-
ного. Воно було, є і буде тією основою, яка 
визначає обличчя народу, його характер і 
унікальність у структурі народів і культур 
світу. З іншого боку, національне не може 
бути трактованим як «вивищення» одно-
го народу над іншим. У взаємодії націо-
нальних особливостей якраз і виявляєть-
ся культурне розмаїття загальнолюдсько-
го – тієї унікальної основи для толерантно-
го сприйняття, розуміння, поваги і співро-
бітництва народів і культур, які прямують 
у майбутнє.

Загальносвітовою тенденцією у здій-
сненні освітніх реформ у розвинутих єв-
ропейських країнах є, насамперед, зміни в 
управлінні освітою. Відбувається перероз-
поділ відповідальності за прийняття рі-
шень між різними рівнями управління – 
державою і громадськістю. Реформи управ-
ління освітою на макрорівні (на рівні наці-
ональних систем освіти) полягали, перш за 
все, у прогресивній децентралізації управ-
ління і делегуванні значних повноважень 
громадянському суспільству. Управління 
освітою переважно ґрунтується на демо-
кратичних (виборних) засадах за широкої 
участі громадськості, і контроль за освітян-
ським процесом здійснює головним чином 
позавідомчий орган. 

У європейських країнах склалась стій-
ка традиція активного громадського обго-
ворення проблем розвитку системи освіти. 
Важливість проблеми виводить її за межі 
професійних дискусій. В обговореннях бе-

руть активну участь і формулюють свої ре-
комендації не лише фахівці у сфері освіти, 
управлінці й батьки, а й політики, представ-
ники ділових кіл, міжнародні організації – 
від ЮНЕСКО і ОВСР до Всесвітнього бан-
ку, МВФ і СОТ. Така пильна увага до осві-
ти пояснюється тим, що освіта сьогодні – це 
стратегічний ресурс, який забезпечує досяг-
нення успіху не лише певним індивідам, ви-
робникам, а й країнам загалом. Щодо остан-
ніх, то освіта стає також і чинником забезпе-
чення національної безпеки [4, с. 35].

Реформи в західних країнах відбувають-
ся за умов уважного ставлення і врахування 
дії загальносвітових і національних культур-
них традицій. «Традиції потрібні, – наголо-
шує британський соціолог Ентоні Ґіденс, – 
і завжди продовжуватимуть існувати, бо 
вони надають життю тяглості й форми. Ось 
візьмімо за приклад академічне життя. Ко-
жен в академічному світі працює всереди-
ні традицій. Навіть академічні дисципліни 
як певні цілісності – як-от економіка, соціо-
логія або філософія – мають традиції. При-
чина тут у тому, що ніхто не в змозі працю-
вати на підставі повної еклектики. Без інте-
лектуальних традицій ідеї не мають ніякого 
стрижня чи спрямування» [5, с. 37].

Що стосується інновацій, звичайно, ака-
демічні традиції підлягають змінам, вони 
еволюціонують відповідно до вимог інфор-
маційного суспільства, яке не зможе успіш-
но функціонувати, не оновлюючи та не на-
рощуючи свій науково-освітній потенціал. 
Насамперед утверджується традиція без-
перервної освіти. У міжнародних докумен-
тах вона задекларована як необхідна умова 
розвитку особи, її здібностей і конкуренто-
спроможності на ринку праці. Вона вважа-
ється на сьогодні головною інновацією і є 
важливою стратегією для Європи, яка до-
зволить у майбутньому створити європей-
ське суспільство, з якого утворюється сус-
пільство прогресу, здатне забезпечити Євро-
пі незалежність від економічних і суспільно-
політичних загроз інших держав. Зусилля в 
справі розвитку безперервної освіти в Євро-
пі мають не тільки культурні особливості і 
локальне значення, а також є засобом для 
індивідуального і колективного самоствер-
дження. З цих причин в останні роки про-

в
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блема навчання протягом усього життя ста-
ла однією з головних проблем інститутів 
Європейського Союзу, а конкретно – Євро-
пейського парламенту і Ради Європейсько-
го Союзу. У резолюції Ради Європейського 
Союзу від 27 червня 2002 р. з питання на-
вчання протягом усього життя підкреслю-
валося, що безперервне навчання має скла-
датися з формального навчання (у системі 
шкільного навчання), навчання, крім фор-
мального (курси, навчання, конференції) та 
неформального (література, ТВ, Інтернет, 
власний досвід), з дошкільного віку до часу 
після виходу на пенсію [13, с. 134].

Необхідність розробки європейських 
рамок кваліфікації для навчання протя-
гом усього життя підкреслювалася в спіль-
них звітах Ради та Комісії у 2004 і 2006 рр., 
коли впроваджувалася програма «Освіта та 
навчання 2010». Обома цими інститутами 
Європейського Союзу в той час було роз-
роблено та прийнято рішення від 15 грудня 
2004 р. стосовно питання про єдині рамки 
спільноти для гарантії прозорості та ком-
петенції – «Europass», а також спільна ре-
комендація від 18 грудня щодо питання 
про ключові компетенції в процесі навчан-
ня протягом усього життя. «Europass» – це 
п’ять зразків документів, які можна буде 
збирати з метою підтвердження своїх ква-
ліфікацій і компетентностей, отриманих на 
території всієї Європи. Завдяки цьому ква-
ліфікації стануть чіткішими і легкими для 
розуміння в різних країнах і системах в Єв-
ропі, і будуть досягнуті дві головні, постав-
лені перед ними, мети – посилення мобіль-
ності громадян між країнами-учасницями 
Союзу і полегшення їм безперервного на-
вчання [13, с. 136].

Співвідношення необхідних інновацій 
та традиційної складової в освіті останнім 
часом стає предметом гострих дискусій, 
оскільки, хоча необхідність та користь інно-
вацій незаперечна, цей процес також може 
містити певні загрози. Загострення кон-
флікту між «консервативно-охоронною» 
та «інноваційною» орієнтацією носіїв цих 
типів мислення і стає запорукою перетво-
рень в освіті. Свого розв’язання потребує й 
проблема збільшення дистанції між інно-
ваційними освітніми проектами, кількість 

яких останнім часом зростає у геометрич-
ній прогресії, і можливостями їх реаліза-
ції. Як правило, вони потребують докорін-
них змін у системі освіти: створення нової 
інфраструктури, яка була б здатна забезпе-
чити реалізацію інноваційного проекту, за-
провадження нових стратегій управління. 
Багато в чому саме несформованість цьо-
го предметного складника простору осві-
ти стає причиною руйнування його інно-
ваційного потенціалу, суттєво стримуючи 
можливості синхронізації соціокультур-
них прагнень суспільства і професіональ-
ного їх забезпечення в освітній галузі. Крім 
того, традиційна система освіти недостат-
ньо враховує особливості соціального ме-
ханізму зміни поколінь. Ідеться про розу-
міння історії людства як послідовного чер-
гування поколінь, «...кожне з яких вико-
ристовує матеріали, капітали, виробничі 
сили, передані йому всіма попередніми по-
коліннями; в силу цього дане покоління, з 
одного боку, продовжує успадковану діяль-
ність вже у змінених умовах, а з іншого – 
видозмінює старі умови у ході абсолютно 
зміненої діяльності» [9, с. 67]. Перша час-
тина цього механізму зв’язку між поколін-
нями зорієнтована на необхідність вносити 
корективи в систему освіти у зв’язку зі змі-
неними умовами. Друга, що засвідчує зміс-
товні зміни у самій діяльності, фактично не 
репрезентована як в освітній практиці, так 
і в проектах нових освітніх систем. Вони 
все ще звернені в минуле, яке детермінує 
зміст освіти і соціально-педагогічні спо-
соби його трансляції. Саме так утверджу-
ється консервативно-охоронний характер 
освітньої діяльності. Пристосовуючи ста-
рий зміст до принципово нових умов, ми 
можемо лише наздоганяти соціальну дій-
сність з її невичерпним прагненням до змін. 
Таким чином, виникає необхідність перехо-
ду до випереджального характеру функці-
онування освітніх систем, їх переорієнтації 
із засвоєння минулого на відкриття (проек-
тування) майбутнього. 

Європейська аксіологічна традиція за-
снована на підґрунті раціоналізму та являє 
собою протягом історії різноманітні його 
інваріанти. Тому сучасна європейська осві-
та постає як система раціональних способів 
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впливу на особистість відповідно до соці-
ально значущих цілей. Раціональні методи 
виховання й освіти розроблялися в Європі 
з часів античності. Освіта на основі принци-
пів раціональності постає найважливішою 
цінністю сучасного суспільства, без якої не-
можливе ні збереження його морального і 
пізнавального базису, ні випереджальний 
розвиток, що дозволяє говорити про осві-
ту як умову збереження і виживання сус-
пільства. Найважливішою системотвор-
чою ознакою європейської освіти є принцип 
раціональності як стрижень європейської 
культури, як метод організації внутрішньо-
го змісту європейської освіти [6, с. 32].

Стійка європейська традиція освітніх ре-
форм – реалізація ідеї громадянської освіти 
та виховання як запоруки формування від-
повідної моральної особистості. Західний 
досвід формування громадянина, вихован-
ня загальнолюдських цінностей є надзви-
чайно цінним для порівняльного аналізу й 
може стати надійною основою педагогічних 
досліджень у нашій країні, яка прагне ство-
рити громадянське суспільство, посісти гід-
не місце в демократичному світі. Протягом 
кількох останніх десятиліть помітно поси-
лилася увага сучасних європейських учених 
і педагогів до вивчення проблеми громадян-
ського виховання в умовах міжкультурної 
інтеграції. Пріоритети громадянського ви-
ховання визначаються ними виходячи із за-
гальнолюдських цінностей. До таких пріо-
ритетів належать: виховання толерантного 
ставлення до інших рас, релігій, соціальних 
устроїв і культурних традицій; формуван-
ня особистісних високоморальних якостей, 
готовності допомагати іншим людям; вихо-
вання в ім’я миру [1, с. 11].

Альфа і омега європейських освітніх ре-
форм – інтереси й потреби людини, її пра-
ва та свободи. У західній культурі, зазначає 
швейцарський культуролог Дені де Руж-
мон, витворено ідеал людської особистості, 
яка подвійно відповідальна перед своїм по-
кликанням і своєю державою, яка водночас 
незалежна і зобов’язана, а не лише вільна чи 
лише заангажована. Ця людина вірна собі, 
коли вона погоджується на діалог і творчий 
динамізм. Вона зраджує себе, зраджує твор-
чий геній Європи, коли поступається споку-

сі зліквідувати один із термінів конфлікту 
або ж намагається замкнутися у своїх осо-
бливостях, або ж коли хоче всім нав’язати 
їх [12, с. 50]. Тому толерантність, необхід-
ність пошуку діалогу, зрозуміла в широкому 
значенні слова комунікація поступово ста-
ють домінантами цивілізаційного розвитку, 
де все більшу роль і значення в суспільному 
житті відіграє готовність вислухати іншого, 
зрозуміти резони та спосіб його аргумента-
ції [8, с. 127]. Європейська спільнота з вели-
кою пошаною ставиться до освітніх систем 
різних країн. Адже світоглядно-ціннісною 
засадою європейської освіти була і залиша-
ється єдність у розмаїтті. Така єдність ви-
являє себе у плюралізмі національних сис-
тем освіти, що узгоджуються з європейськи-
ми стандартами та цінностями. Місія євро-
простору – зберегти національні духовні 
вартості та стати бар’єром культурній гомо-
генізації. Цей простір має утверджувати на-
ціональну ідентичність особи та її культур-
ну самобутність [11, с. 27].

Виходячи із пріоритетності особи захід-
ноєвропейські країни законодавчо закрі-
пили свободу освіти як соціальну цінність. 
Свобода виявлена в доступності освіти, що 
стимулює її вибір відповідно до особистих 
потреб. У європейському просторі доступ-
ність освіти органічно пов’язана з відпо-
відальністю особи перед собою і суспіль-
ством, яке кредитує особу, а не заклад. Це 
спонукає особу робити зважений вибір, 
адже кредит належить повернути суспіль-
ству. Тому доступність освіти корелює з та-
кими її вартісними рисами, як якість, сус-
пільна потреба та особистісна самореалі-
зація. При цьому якість освіти є значущою 
вартістю для особи, її саморозвитку й само-
ствердження [11, с. 29].

Саме тому завдання освіти сьогодні по-
лягає не лише в наданні основ знань з пев-
них предметів, але й у формуванні різно-
бічно розвиненої, духовної, морально зрі-
лої особистості, готової відповісти на ви-
клики сучасного життя, усебічне втілення в 
суспільне та індивідуальне життя цивіліза-
ційних основ життєустрою, заснованих на 
загальнолюдських цінностях і відроджен-
ні духовних, моральних і культурних засад 
життя [8, с. 128]. Теоретичні напрацюван-
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ня науковців репрезентують нову парадиг-
му освіти, що розвивається як відповідь на 
виклики цивілізації і одночасно як відпо-
відь на потреби людини знайти своє місце 
і можливості самореалізації у новому гло-
бальному просторі. 

Усвідомлення доленосної ролі освіти в 
розвитку сучасного суспільства стало осно-
вою для прийняття багатьма країнами сві-
ту стратегічних проектів і програм: «Освіта 
двотисячного року» (ФРН), «Освіта Аме-
рики XXI століття» (США), «Освіта май-
бутнього» (Франція), «Модель освіти XXI 
століття» (Японія) та ін., у яких визначе-
ні основні напрями розвитку національних 
систем освіти і які вважають вирішальним 
фактором досягнення конкурентоспромож-
ності країн у світовому просторі та забезпе-
чення сталого економічного й соціального 
розвитку. Одним із основних завдань осві-
ти ХХІ століття визначено виховання у мо-
лодих людей навичок і здібностей прила-
штування до світу, що швидко змінюється 
[4, с. 36]. Наприклад, система навчальної 
та виховної роботи Великобританії має ба-
гатовікові традиції виховання та освіти на 
засадах загальнолюдських і національних 
цінностей, які дають вагомі позитивні ре-
зультати як у житті цілої країни, так і в ста-
новленні окремої особистості. Оновлення 
освітньо-виховного процесу Великобрита-
нії на початку нового тисячоліття зумов-
лене принципами демократизму, культуро-
відповідності, систематичності й спрямова-
не на максимальне сприяння утвердженню 
загальнолюдських цінностей, виховання 
толерантних стосунків між різними наро-
дами та культурами, формування європей-
ської громадянськості тощо [10, с. 30].

В останні десятиліття розвиток освіти у 
Великобританії є одним з пріоритетних на-
прямів у державній політиці, незалежно від 
того, які політичні сили перебувають при 
владі. Прийняття рішень, що визначають 
перспективу розвитку галузі, здійснюється 
на найвищому рівні в ієрархічній структурі 
управління парламентом, урядом. Особли-
вістю системи освіти в Англії можна назва-
ти переважання державного сектора. Про-
цес «одержавлення» системи освіти розпо-
чався значно пізніше, ніж в інших країнах 

Західної Європи. Вплив держави на роз-
виток освіти ще більше зріс, що пов’язано 
з необхідністю його фінансування. На сьо-
годні держава оплачує 80% поточних і 90% 
капітальних витрат університетів. Приват-
ні вкладення не перевищують 4% загаль-
них витрат на освіту.

Побудова процесу навчання та вихован-
ня у Франції, його вдосконалення в умовах 
демократії та його загальнолюдська спря-
мованість можуть бути визначені як пере-
хід від імперативної до гуманістичної педа-
гогіки, спрямованої на розвиток і самороз-
виток особистості, перехід від монологу до 
діалогу як найважливішої передумови пере-
ходу від диктату до взаємодії, від простого 
засвоєння інформації до розвитку свідомого 
мислення. Для французької педагогіки фор-
мування загальнолюдських цінностей – це 
один із головних напрямів громадянського 
виховання, що визначається гуманізмом на-
укового світогляду та його ідеалом – усебіч-
ним розвитком людини [1, с. 13].

У європейських країнах, незважаючи на 
експансію ринкових цінностей, національ-
ні освітні системи генерують і транслюють 
культурно-історичну пам’ять кожного наро-
ду. Саме тому Д. де Ружмон наголошує, що 
«Європа є батьківщиною пам’яті. Вона є на-
віть пам’яттю світу, тим місцем світу, де збе-
рігають і відтворюють найдавніші документи 
людської раси, і роблять це не лише в музеях 
та бібліотеках, але також у звичаях, традиці-
ях, у мовних навичках, у близькості людських 
відносин» [12, с. 25]. Збереження культурно-
го різноманіття Європи – це мета конститу-
ювання європейського освітнього простору і 
його незаперечна вартість. «Справжня куль-
тура, − зазначає Д. де Ружмон, − не є якоюсь 
оздобою, звичайною розкішшю, чи набором 
спеціальностей, що не стосуються обивателя. 
Вона постає із усвідомлення життя, постій-
ної потреби поглиблювати значення життя, 
збільшувати владу людини над речами. Вона 
створила велич Європи» [12, с. 66]. Власне, 
творення, передання і вироблення культури, 
на думку мислителя, є результатом постійно-
го діалогу між великою кількістю реальнос-
тей і антагоністичних тенденцій. Саме в цій 
дискусії − таємниця динамізму і творчого зле-
ту європейців. 
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Сучасна Україна перебуває у стані соціо-
культурної трансформації та інтеграції у єв-
ропейський освітній простір як соціокуль-
турний феномен, який являє собою, перш за 
все, діалог культур. Безперечним фактом є 
те, що саме освіта постає шляхом створення 
людської спільності. Тому освіту треба роз-
глядати як історично створений іманентний 
людству механізм його самоінтеграції. Мі-
ністерство освіти і науки України останнім 
часом проголошує необхідність приведен-
ня мережі вищих навчальних закладів у від-
повідність до реальних потреб держави, по-
етапної передачі всіх вищих навчальних за-
кладів до сфери управління МОН, оптимі-
зації мережі вишів шляхом їх об’єднання, 
створення крупних регіональних, корпо-
ративних, дослідницьких університетів, у 
яких буде зосереджений високий науково-
педагогічний і методичний потенціал, за-
безпечені сучасні стандарти організації на-
вчального процесу і наукових досліджень, 
упроваджений сучасний університетський 
менеджмент. Достатньо гострою в Україні 
є проблема структурних невідповідностей 
між обсягами і структурою підготовки фа-
хівців з вищою освітою і реальними потре-
бами економіки й суспільства. Вища школа 
готує багато фахівців, які не знаходять по-
питу на внутрішньому ринку праці і не мо-
жуть працевлаштуватися, або тому, що не-
має потреби в таких фахівцях, або тому, що 
працедавців не влаштовує рівень їх кваліфі-
кації. Водночас економіка відчуває нестачу 
у кваліфікованих фахівцях у багатьох базо-
вих галузях. З одного боку, готуючи фахів-
ців, яким нелегко працевлаштуватися, виші 
виконують важливі соціальні функції під-
вищення загального рівня освіченості нації 
та пом’якшення проблеми зайнятості моло-
ді. Однак, з іншого боку, державний бюджет 
не виконує завдання забезпечення кваліфі-
кованими фахівцями ті галузі економіки, за 
рахунок яких Україна повинна здійснювати 
науково-технічний розвиток [2, с. 40].

Зрозуміло, що просте запозичення й пе-
ренесення європейських ціннісних засад 
освіти на терени України не дають очіку-
ваних результатів. Адже європейські краї-
ни – це стабільні суспільства з усталеними 
демократичними та соціально орієнтовани-

ми ринковими традиціями. Тут цінністю є 
самодостатня особа, яка самоздійснює себе 
в особистому, професійному та соціально-
му вимірах. Тому й особа і суспільство по-
требують не будь-якої, а якісної освіти. Без 
перспективи самореалізації для особи не-
має мотивації в здобуванні якісної освіти 
[11, с. 31].

Аксіологічна складова освіти проектуєть-
ся як визнана та узгоджена домінанта. Цін-
нісне наповнення є константою, суспільною 
ідеологією, спроможною до певної транс-
формації. Свого часу Андре Жид висловив 
думку, про те, що найбільший інтерес для 
антропологічної науки представляє не схо-
жість, а відмінність між людьми. З плином 
часу на початку ХХІ століття Ж. Делор та 
І. Бех посилаються на необхідність перегля-
ду етичних, аксіологічних і культурних ас-
пектів освіти, забезпечити кожному мож-
ливість зрозуміти іншого у всій його своє-
рідності та зрозуміти світ з його хаотичним 
рухом до певної єдності. Але для цього не-
обхідно починати з уміння розуміти самих 
себе. Ця думка – основа будь-якого аналізу 
розвитку, прогресу, змін освіти. На ній ви-
будовується перший принцип освіти: «на-
вчитися жити разом» [7, с. 16].

Освіта – органічна частина духовно-
го життя суспільства. Саме в цій системі 
створюється майбутнє, продукуються і пе-
редаються соціокультурні та особисті цін-
ності. Таке високе призначення виховання 
і навчання підростаючого покоління вима-
гає підготовки фахівців в умовах гуманіс-
тичного освітнього простору, фундамен-
том якого може бути педагогічна аксіоло-
гія [3, с. 125]. Для України зазначені про-
цеси складніші тим, що традиційні цінності 
потребують відродження після тоталітар-
ної спадщини, оскільки в тоталітарних сус-
пільствах відбувається аксіологічне проти-
стояння освітніх систем. Взагалі аксіологія, 
яка надзвичайно активізувалася наприкін-
ці ХХ століття, постає складовим компо-
нентом гуманітарної парадигми, що, звіс-
но, не корелює з підґрунтями тоталітарно-
го буття. Проте у ХХІ столітті ціннісний 
смисл людського життя у всіх його функ-
ціональних виявах набрав особливого, над-
звичайного значення.
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ІдентиФІкАЦІЯ 
сучАсниХ 
орІЄнтирІв 
роЗвитку вищої 
освІти

АктуАлЬнА темА

Постановка проблеми та її актуальність
Динаміка сучасного поступу україн-

ського суспільства знову і знову актуалі-
зує питання пошуку життєздатних і дієвих 
стратегічних орієнтирів для розвитку віт-
чизняної освіти. Важливість точності мо-
делювання розвитку є особливо критич-
ною в умовах, коли суспільство пережи-
ває глибокі трансформаційні зміни. Відо-
мий український учений М. Амосов вира-
зив цю залежність таким чином: «Ступінь 
істинності – це ступінь точності моделі». 
Іншими словами, від того, наскільки точно 
будуть визначені стратегічні цілі для роз-
витку тієї чи іншої інституції, залежить рі-
вень її відповідності потребам суспільства 
та готовності відповідати на суспільні ви-
клики, забезпечуючи випереджальну роль 
в освітніх реформах.

Для засвідчення актуальності пробле-
ми звернемося до думки очільників та екс-
пертів вітчизняної системи освіти. 4 берез-
ня 2014 р. на прес-конференції міністром 
освіти і науки України С. Квітом були про-
голошені пріоритети діяльності Міністер-
ства у вигляді документу «100 днів МОН: 
план дій» [1]. Аналіз запропонованих у 
плані положень дозволяє віднести до клю-
чових орієнтирів реформування вітчизня-
ної освіти у найближчій перспективі такі: 
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ефективність, прозорість, публічність, де-
централізація управління. 

Голова Комітету Верховної Ради Укра-
їни Л. Гриневич на порталі громадських 
експертів «Освітня політика» запропону-
вала для громадського обговорення «План 
демонополізації освіти і науки» [3], у яко-
му стратегічна мета розвитку вищої освіти 
і науки визначена як «створення сучасної 
системи виробництва знань, технологій та 
інновацій». Окрім цього, запропонований 
документ містить пріоритетні завдання 
розвитку освіти України на середньостро-
кову перспективу та першочергові кроки 
в 2014 році. Серед останніх зазначимо, зо-
крема, інтеграцію України в європейський 
освітній і дослідницький простір.

Актуальність проблеми розроблен-
ня Національної стратегії розвитку вищої 
освіти України була озвучена і президен-
том НАПН України В. Кременем у допо-
віді на Загальних зборах Академії 4 квіт-
ня 2014 р. При цьому В. Кремень зазначив: 
«Як законодавчо визначена самоврядна на-
укова організація Академія може і має по-
казати зразок стратегічного планування та 
розвитку. Зокрема, пропоную в стислі тер-
міни розробити конкретну короткостроко-
ву Програму розвитку НАПН України до 
2017 року» [4].

Аналізуючи програмні документи та 
стратегії розвитку освiти України, які ді-
яли протягом 1992–2012 років, І. Жиляєв 
на Міжвузівському науково-освітньому се-
мінарі з освітнього права, який проходив 
у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка 26 червня 2013 р., 
констатував, що моделювання розвитку на-
ціональної системи освіти потребує чіткої 
відповіді на низку запитань, зокрема [5]:

• Які інструменти стратегічного плану-
вання розвитку національної системи осві-
ти діють у цей час в Україні?

• Чи формує набір стратегічних актів сис-
тему національних інтересів (цінностей)?

• Як коригується стратегічне плануван-
ня розвитку національної системи освіти з 
міжнародним досвідом?

Мета та завдання статті 
Мета статті полягає у тому, щоб на осно-

ві аналізу стратегій розвитку та інституцій-

них профілів європейських експертних ор-
ганізацій ідентифікувати сучасні орієнти-
ри розбудови вищої освіти.

Завдання статті є такими:
• визначити сучасні тенденції та орієн-

тири, що спрямовують організаційний про-
грес в європейському просторі вищої освіти 
(European Higher Education Area, EHEA) 
та європейському дослідницькому просто-
рі (European Research Area, ERA);

• виявити особливості стратегічного 
планування для розвитку вищої освіти на 
національному рівні;

• обґрунтувати взаємозв’язок «акаде-
мічної досконалості» та «академічного лі-
дерства» як стратегічних орієнтирів для ін-
ституційного розвитку організацій, що пра-
цюють у сфері вищої освіти;

• актуалізувати важливість та з’ясувати 
специфіку стратегічного управління та ін-
ституційного профілювання в умовах ма-
сифікації та диверсифікації вищої освіти;

• сформулювати та обґрунтувати реко-
мендації щодо розроблення та реалізації 
стратегій, спрямованих на розвиток акаде-
мічного лідерства та сприяння академічній 
досконалості у вищій освіті України.

Пріоритети розвитку європейсько-
го простору вищої освіти та європей-
ського дослідницького простору. Звіт 
Світового банку «Знання для розвитку» 
(World Development Report: Knowledge for 
Development) ще у 1999 році констатував 
чотири стратегічні виміри розбудови еко-
номіки знань, до яких відніс: релевантні 
економічну та інституційну системи влади, 
потужний людський капітал, динамічну ін-
формаційну інфраструктуру та ефективну 
інноваційну систему [21, с. 2]. Вища осві-
та при цьому є основою для всіх зазначених 
складових.

Лісабонська стратегія (2000 р.) спряму-
вала європейський простір вищої освіти на 
розвиток «більш потужної та більш інтегро-
ваної економіки, що базується на знаннях» 
[26, с. 10], визначивши тріаду «вища осві
та – дослідження – інновації» як «важливі 
стовпи процвітаючої Європи» [26, с. 10]. 

Продовженням Лісабонської стратегії 
(2000–2010 рр.) стала стратегія «Європа 
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2020», прийнята у березні 2010 року [12]. 
Зазначений документ встановлює три пріо-
ритети – розумний, стійкий та інклюзивний 
розвиток («smart, sustainable and inclusive 
growth»), де:

• розумність передбачає розвиток еконо-
міки, що базується на знаннях та інноваціях;

• стійкість забезпечується більш ефек-
тивним використанням ресурсів;

• інклюзивність спрямована на сприян-
ня високому рівню зайнятості населення, 
соціальному та територіальному згурту-
ванню (cohesion) [12, с. 5].

При цьому «економіка знань» (knowledge 
economy) розглядається як така, що потре-
бує людей з «правильним» набором якос-
тей, до яких віднесено: трансверсальні/на-
скрізні (transversal) компетентності, навич-
ки для цифрової ери (e-skills), креативність 
і гнучкість, а також цілісне розуміння сфе-
ри, обраної для діяльності [23, с. 2].

Нова стратегія розвитку також констату-
вала чіткі орієнтири щодо модернізації єв-
ропейської вищої освіти, які, у свою чергу, 
були деталізовані в документі «Підтримую-
чи розвиток і професійну діяльність – поря-
док денний для модернізації європейських 
систем вищої освіти» («Supporting growth 
and jobs – an agenda for the modernization of 
Europe’s higher education systems»), прийня-
тому Європейською Комісією 26 вересня 
2011 р. [23]. Відповідно до цього документу 
до ключових завдань модернізації європей-
ської вищої освіти віднесено [23, с. 4–12]:

1. Підвищення рівня освітніх досягнень 
задля забезпечення потреб Європи у ви-
пускниках закладів вищої освіти і дослід-
никах. Визначено чітку цифру – до 2020 
року 40% молодих людей повинні мати за-
вершену вищу освіту.

2. Поліпшення якості та релевантності 
вищої освіти.

3. Поліпшення якості за рахунок мобіль-
ності та міжнародної співпраці.

4. Актуалізація «трикутника знань» 
(«knowledge triangle»): зв’язок вищої осві-
ти, досліджень і бізнесу (підприємництва) 
для досягнення досконалості та регіональ-
ного розвитку.

5. Поліпшення врядування та фінансо-
вих механізмів.

Для підвищення кількості випускників 
закладів вищої освіти і дослідників заплано-
вано розробити «чіткі маршрути прогресу» 
(clear progression routes) задля забезпечен-
ня переходу від професійної та інших ти-
пів освіти до вищої. Важливим завданням 
для досягнення першої мети є також роз-
роблення і запровадження національних 
стратегій для підготовки та перепідготовки 
достатньої кількості дослідників для Євро-
пейського Союзу. 

Реалізація другої мети – поліпшення якос
ті та релевантності вищої освіти – здій-
снюється, серед іншого, шляхом безперерв-
ного професійного розвитку персоналу ін-
ституцій вищої освіти та розвитку програм 
докторського рівня (PhD) відповідно до 
Принципів інноваційної докторської підго-
товки (The Principles for Innovative Doctoral 
Training). Загальними орієнтирами для роз-
витку докторської підготовки є: якість про-
грам; мобільність дослідників; міжнародна 
співпраця; розповсюдження, трансфер і ви-
користання результатів досліджень; спря-
мованість на досконалість; міждисциплі-
нарний підхід у дослідженнях; привабливе 
інституційне середовище тощо [8]. 

До завдань, спрямованих на реалізацію 
третьої мети – посилення якості через мо
більність і міжнародну співпрацю, віднесено 
поліпшення доступу й умов для працевла-
штування та професійного розвитку студен-
тів, дослідників і викладачів з інших країн.

Досягнення мети – забезпечити реа
лізацію «трикутника знань» («knowledge 
triangle»): зв’язок вищої освіти, досліджень і 
бізнесу (підприємництва, виробництва) для 
досягнення досконалості та регіонального 
розвитку здійснюється через: 

• стимулювання розвитку підприєм-
ницьких, креативних та інноваційних нави-
чок у всіх освітніх напрямах і на всіх освіт-
ніх рівнях;

• створення більш інтерактивного на-
вчального середовища та інфраструкту-
ри трансферу знань (knowledge-transfer 
infrastructure);

• розвиток різних форм співпраці інсти-
туцій вищої освіти з підприємствами; 

• системне включення вищих навчаль-
них закладів до процесів розроблення та 



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 32014 15

реалізації локальних і регіональних про-
грам розвитку. 

Останньою у зазначеному переліку євро
пейської Стратегії модернізації вищої осві
ти, але критично важливою, є мета щодо 
поліпшення врядування та фінансових ме
ханізмів. З цього приводу Європейська Ко-
місія констатує: «Виклики, з якими має 
справу вища освіта, вимагають більш гнуч-
кого врядування та фінансових систем для 
того, щоб забезпечити баланс між зроста-
ючою автономією освітніх інституцій та їх 
відповідальністю перед усіма стейкхолде-
рами» [23, с. 9]. 

Підвищення ефективності механізмів 
фінансування передбачає пошук шляхів 
для диверсифікації фінансових джерел для 
вищої освіти, ідентифікацію реальних ви-
трат, забезпечення цільових видатків, за-
провадження результат-орієнтованого бю-
джетування та ін. 

Зростаючий рівень конкуренції та тен-
денції до результат-орієнтованого фінансу-
вання спонукають інституції вищої освіти 
підвищувати ефективність своєї стратегіч-
ної управлінської спроможності через про-
фесіоналізацію управлінських структур, ме-
ханізмів, процедур прийняття рішень тощо. 

національні стратегії розвитку вищої 
освіти.

У межах цього пункту на прикладі кіль-
кох національних стратегій розвитку вищої 
освіти з’ясуємо важливість та особливості 
цього процесу.

Досвід Фінляндії
Державна політики Фінляндії у сфері 

освіти реалізується задля того, щоб «про-
понувати всім громадянам рівні можли-
вості для отримання освіти незалежно від 
їх віку, статі, фінансової ситуації та рідної 
мови» [9]. Відповідно, головним завданням 
освітньої політики визначено досягнення 
високого рівня освіти та компетентності 
населення країни. 

Система вищої освіти Фінляндії має два 
паралельні сектори: сектор класичних уні-
верситетів і сектор так званих «політех-
нік» – університетів прикладних наук (англ. 
universities of applied sciences). 1 січня 2010 
року у Фінляндії набрав чинності новий на-
ціональний Закон про університети (англ. 

Universities Act) [13]. Прийняття цього за-
конодавчого акту сприяло розширенню ав-
тономії ВНЗ, підвищенню ефективності 
управління та врядування університетами.

Розпочата у 2010 році реформа вищої 
освіти Фінляндії внесла значні зміни в ор-
ганізацію та реалізацію кадрової політики в 
університетах. Із набуттям чинності ново-
го Закону персонал університетів утратив 
статус державних службовців і набув ста-
тусу найнятих за контрактом працівників. 
При цьому університетам надано право ви-
значати та реалізовувати незалежні інсти-
туційні політики щодо розвитку людських 
ресурсів для того, щоб «поліпшувати свою 
привабливість як роботодавця» [13, с. 14]. 

Про результати своєї діяльності закла-
ди вищої освіти звітують, надаючи відпо-
відні відомості (кількість вступників, сту-
дентів, іноземних студентів; відомості про 
тривалість програм; відомості про персонал; 
матеріально-технічна спроможність устано-
ви; наукові публікації; академічна мобіль-
ність тощо) до національних інформацій-
них баз, які підтримуються Міністерством 
освіти Фінляндії. Ці бази даних є відкрити-
ми для громадськості та містять інформацію 
фінською, швецькою та англійською мо-
вами. Наукові дослідження ВНЗ фінансу-
ються державною установою – Академією 
Фінляндії, яка на національному рівні від-
повідає за оцінювання якості наукових до-
сліджень. Додатково до державного фінан-
сування університети отримують фінансу-
вання з інших різноманітних джерел для ре-
алізації наукових проектів та інших платних 
освітніх послуг (наприклад, реалізації про-
грам підвищення кваліфікації). Університе-
ти Фінляндії несуть повну відповідальність 
за результати своєї діяльності (як освітньої, 
так і наукової), а отже, і за забезпечення на-
лежної її якості.

У 2009 році втупила в дію Стратегія ін-
тернаціоналізації закладів вищої освіти 
Фінляндії на 2009–2015 роки [22]. Страте-
гія визначила п’ять ключових цілей інтер-
націоналізації вищої освіти:

1) інтернаціональна громада вищої осві-
ти [22, с. 26];

2) підвищення якості та привабливості 
[22, с. 33];
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3) експорт експертизи [22, с. 39];
4) підтримка багатокультурного суспіль-

ства [22, с. 44];
5) глобальна відповідальність [22, с. 46].
Окрім деталізації сутності кожної цілі 

документ містить аналіз поточних викли-
ків та можливостей для реалізації цілей, а 
також засобів їх досягнення та конкретні 
показники для вимірювання та оцінювання 
прогресу. Для розроблення Стратегії вико-
ристовувалася методологія, що базувала-
ся на відкритості та інтерактивності, із ши-
роким залученням до процесу розроблення 
всіх стейкхолдерів.

Досвід Ірландії
Розвиток вищої освіти Ірландії здійсню-

ється відповідно пріоритетів, визначених 
у «Національній стратегії для вищої осві-
ти до 2030 року», прийнятій у 2011 році 
[20]. Документ є досить фундаментальним 
і складається з трьох частин: 

• Частина 1. Контекст для нової націо-
нальної стратегії вищої освіти.

• Частина 2. Місія вищої освіти Ірландії.
• Частина 3. Врядування, структури та 

фінансування.
При розкритті контексту функціонуван-

ня сучасного простору вищої освіти Ірлан-
дії до уваги взяті ті чинники, які впливають 
на зміст та форми вищої освіти, її ефектив-
ність і продуктивність. 

Місія вищої освіти Ірландії детерміно-
вана через 4 складові – викладання та на-
вчання, дослідження, взаємозв’язок/вза-
ємовплив із суспільством, інтернаціона-
лізація. Для кожної складової у документі 
сформульовані конкретні рекомендації.

Розбудова системи управління вищою 
освітою передбачає розвиток системного 
врядування, логічної та узгодженої рамко-
вої структури вищої освіти, заснування стій-
кої та справедливої моделі фінансування. 

Документ характеризується висо-
ким рівнем структуризації та результат-
орієнтованим підходом, що дозволяє здій-
снювати процес моніторингу та оцінюван-
ня досягнень у процесі реалізації Стратегії.

Звернемося лише до деяких положень 
Стратегії, які, на наш погляд, особливо крас-
номовно засвідчують її спрямовуючу та на-
дихаючу роль для розвитку вищої освіти Ір-

ландії. Зокрема, візія вищої освіти країни на 
найближчі десятиліття визначена таким чи-
ном: «Вища освіта буде відгравати голов ну 
роль у становленні Ірландії як країни, ви-
знаної за свої інновації, конкурентоспро-
можні підприємства та академічну доско-
налість, а також як привабливе місце, щоб 
жити і працювати з високою якістю життя, 
культурним резонансом та інклюзивними 
соціальними структурами» [20, с. 10].

Задля вимірності досягнення візії у Стра-
тегії ідентифіковані шість так званих «цілей 
найвищого рівня» (high-level objectives), які 
зорієнтовані на опис ключових характерис-
тик: вищої освіти як системи, студентів, до-
слідницької діяльності, закладів вищої осві-
ти, державної політики у галузі вищої осві-
ти. Спільним наскрізним параметром для 
всіх вищезазначених цілей є академічна до-
сконалість та академічне лідерство.

Академічна досконалість та академічне 
лідерство

Звернення до наукових праць з розвитку 
вищої освіти [10; 21; 28] засвідчує, що про-
блема розвитку інституційної спромож-
ності закладів вищої освіти нерозривно 
пов’язана з термінами «академічна доско-
налість», «інституційний профіль», «інсти-
туційна стратегія» та «лідерство».

Термін «академічна досконалість» 
(academic excellence) використовується, у 
першу чергу, до дослідницьких університе-
тів. Дефініція «університет світового кла-
су/рівня» (WCU – world-class universities) 
засвідчує інституційну «здатність конкуру-
вати на глобальному ринку через набуття, 
адаптації та творення передового знання» 
[21, с. 4]. Ключовими характеристиками 
WCU є висококваліфіковані випускники, 
провідні дослідження та запроваджені ін-
новації [21, с. 5].

Підтверджуючи визначальну роль орга-
нізаційного розвитку для розкриття лідер-
ського потенціалу університетів, Дж. Салмі 
у своїй праці «Виклик щодо творення уні-
верситетів світового рівня» (The Challenge 
of Establishing World-Class Universities) за-
значає: «Творення університетів світово-
го рівня потребує сильного лідерства, смі-
ливої візії для реалізації інституційної місії 
та цілей, а також чітко визначеного страте-
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гічного плану для того, щоб переводити ві-
зію у конкретні завдання та програми» [21, 
с. 9]. Дослідник ідентифікував і обґрунту-
вав три фактори, що є визначальними для 
університетів-лідерів: 

• висока концентрація таланту; 
• достатність ресурсів для того, щоб про-

понувати продуктивне навчальне середо-
вище та здійснювати прогресивні дослі-
дження; 

• сприятливе врядування [21, с. 7]. 
Останнє, серед іншого, передбачає наяв-

ність таких складових: підтримуюча регу-
лятивна структура, автономія, академічна 
свобода, команда лідерів, стратегічна візія, 
культура досконалості [21, с. 8]. 

Досвід засвідчує, що формування про-
стору для творення WCU передбачає наяв-
ність двох вимірів: зовнішнього – держав-
на політика і ресурси, внутрішнього – здат-
ність самих інституцій до трансформації, 
переходу на новий якісний рівень функці-
онування та розвитку.

Проблема розвитку дослідницьких уні-
верситетів знайшла своє продовження у пра-
ці «Шлях до академічної досконалості: тво-
рення дослідницьких університетів світово-
го класу» (The Road to Academic Excellence. 
The Making of World-Class Research 
Universities) [28]. Автори праці зазначають, 
що основними параметрами, які вирізняють 
елітні дослідницькі інституції від інших, є: 
висококваліфіковані науково-педагогічні 
працівники, досконалість у результатах на-
укових досліджень, висока якість викладан-
ня та навчання, значний обсяг державного 
та недержавного фінансування, таланови-
ті студенти (високий відсоток іноземних), 
академічна свобода, ефективні структури 
врядування, добре обладнана інфраструкту-
ра для викладання, досліджень, управління 
та студентського життя [28, с. 2].

Аналіз діяльності низки провідних до-
слідницьких закладів вищої освіти світу 
дозволив віднести до базових принципів їх 
існування академічну свободу та академіч-
не лідерство [28, с. 17, 20, 21, 336, 337].

Масифікація та диверсифікація вищої 
освіти

Розширення доступу до вищої освіти є 
одним із ключових завдань європейської 

освітньої політики. З цього приводу Буха-
рестське комюніке «Використання нашо-
го потенціалу з найкращою користю: кон-
солідація європейського простору вищої 
освіти» (Bucharest Communiqu− «Making 
the Most of Our Potential: Consolidating the 
European Higher Education Area»), прийня-
те на зустрічі міністрів вищої освіти у квіт-
ні 2012 р., констатує: «Розширення доступу 
до вищої освіти є передумовою суспільного 
прогресу та економічного розвитку. Ми до-
мовляємося вжити заходи на національно-
му рівні із розширення загального доступу 
до вищої освіти» [19]. У цих умовах зроста-
ючої конкуренції кожний університет має 
забезпечити свою інституційну ідентифіка-
цію – визначити, усвідомити та інтенсифі-
кувати свої сильні сторони, унікальні якос-
ті та ключові компетенції.

Іншою важливою тенденцією сьогоден-
ня є диверсифікація вищої освіти: «Логі-
ка» масифікації неминуча і включає… над-
звичайно диверсифіковані системи вищої 
освіти у більшості країн» [18, с. iv]. Євро-
пейський простір вищої освіти визначаєть-
ся як «освітній простір, де кожна особис-
тість, яка навчається, зможе досягти найви-
щого рівня освіти, що відповідає її здібнос-
тям, навичкам і бажанням…» [11, с. 2]. Тоб-
то диверсифікація інституціональна спри-
чинена диверсифікацією особистісною: 
«Потреба у диверсифікованих академічних 
системах з різними інституційними місія-
ми є загальноприйнятою відповіддю на ма-
сифікацію» [18, с. 17].

Важливість завдання розбудови інсти-
туційного профілю (institutional profile) за-
кладу вищої освіти задля забезпечення ін-
ституційної ідентифікації констатується 
у ключових європейських документах, зо-
крема комюніке зустрічей міністрів вищої 
освіти різних років:

• «Перевага Європейського простору ви-
щої освіти пов’язана з інституціями та про-
грамами з різними профілями» (м. Прага, 
18–19 травня 2001 р.) [29].

• «Ми відповідально підкреслюємо важ-
ливість сильних інституцій, які є різними, 
адекватно фінансованими, автономними та 
відповідальними» (м. Лондон, 17–18 трав-
ня 2007 р.) [18].
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• «Вища освіта є державною відпові-
дальністю і …всі ВНЗ є відповідальними за 
широкі потреби суспільства через різнома-
нітність їх місій» (м. Льовен, 28–29 квітня 
2009 р.) [24].

Ще однією важливою залежністю в цих 
умовах є безпосередній зв’язок між масифі-
кацією, диверсифікацією та проблемою за-
безпечення якості вищої освіти. Про це, зо-
крема, свідчить звіт ЮНЕСКО, підготов-
лений групою відомих науковців на чолі з 
Ф. Альтбахом, «Тенденції у глобальній ви-
щій освіті: відстеження академічної рево-
люції» (Trends in Global Higher Education: 
Tracking an Academic Revolution), у яко-
му констатується, що оцінювання якості, 
яке базується на основі місії закладу вищої 
освіти, – «підхід, який став необхідним і 
важливим у світлі зростаючої різнорідності 
інституцій…» [7, с. 53].

Європейський центр стратегічного управ-
ління університетами (European Center 
for Strategic Management of Universities, 
ESMU) здійснив низку досліджень, присвя-
чених проблемі диверсифікації. Серед ви-
сновків, отриманих європейськими експер-
тами, відзначимо, зокрема, такий: «…потре-
ба у чіткій та сміливій інституційній страте-
гії та профілізації є одним із першочергових 
викликів для європейського простору ви-
щої освіти» [10, с. 32]. При цьому експерти 
підкреслюють безпосередній зв’язок між ін-
ституційною спроможністю закладів вищої 
освіти, здатністю до ідентифікації, визна-
чення та розбудови власного інституційно-
го профілю та автономією університетів:

• «Інституції повинні неухильно праг-
нути досконалості й рухатися відповідно 
до своєї місії та стратегічних пріоритетів, 
для чого інституційна автономія є переду-
мовою» [10, с. 14].

• «У набутті закладами вищої осві-
ти більшої автономії політичне очікуван-
ня полягає у тому, що університети будуть 
використовувати цей розширений простір 
для того, щоб розробляти особливі пріори-
тети, які вирізняють їх один від одного. …
Розрізнення інституційних профілів на-
дасть можливість ВНЗ ідентифікувати та 
розбудувати специфічні інституційні пере-
ваги, спеціалізації та напрями» [10, с. 16].

інституційні стратегії розвитку 
та профілі європейських експертних 

організацій, що працюють у сфері вищої 
освіти 

Національна рада з освіти Фінляндії
Основною державною агенцією, відпові-

дальною за розвиток освіти у країні, є На-
ціональна рада з освіти Фінляндії (англ. 
Finnish National Board of Education) [14]. У 
2011 році задля забезпечення стратегічно-
го розвитку освітньої сфери був прийнятий 
документ «Навчання та компетентність 
2020. Стратегія Національної ради з освіти 
Фінляндії» (англ. «Learning and Competence 
2020. Strategy of the Finnish National Board of 
Education») [17], яким до визначальних ці-
лей агенції віднесено такі:

• Розбудова національного інтелекту-
ального капіталу.

• Посилення рівності та справедливос-
ті в освіті.

• Розвиток культури навчання.
• Процвітання освітньої спільноти.
• Підвищення педагогічної компетент-

ності персоналу. 
• Підвищення якості освіти.
• Забезпечення спрямовуючого інфор-

маційного впливу освіти на суспільство.
Документом також констатовано базові 

інституційні параметри Національної ради 
з освіти Фінляндії, до яких належать:

• Місія (суспільне призначення організа-
ції) – всеохоплююча освіта та досконале за-
безпечення сталого майбутнього, добробуту 
та економічної конкурентоспроможності.

• Візія (орієнтири для розбудови та 
функціонування організації) – експертна 
агенція, яка спрямовує, здійснює моніто-
ринг і розвиває освітню сферу.

• Критичні фактори, що визначають 
успіх організації, – досконала експертиза, 
мотивуюче лідерство, відданий персонал, 
ефективне управління.

• Принципи щодо реалізації кадрової по-
літики організації – підхід, що базується на 
знаннях (англ. knowledgebased approach); 
глобальна перспектива; мережевість; орі-
єнтація у майбутнє; компетентний розви-
ток; креативність; повага.

• Цінності – справедливість, чесніть, 
відкритість, довіра.
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Академія Фінляндії
Стратегічними орієнтирами скеровуєть-

ся у своїй діяльності й Академія Фінляндії 
[6] – державна установа, що підпорядко-
вується Раді з дослідницької та інновацій-
ної політики. Місія Академії полягає в роз-
витку науки і досліджень. Реалізація місії 
здійснюється через: 

• сприяння науковим дослідженням та 
їх запровадження у практику;

• фінансування наукових досліджень, 
підготовки дослідників і розвитку дослід-
ницьких інфраструктур;

• здійснення експертизи питань політи-
ки у галузі науки;

• розвитку міжнародної наукової співпраці. 
Стратегічними цілями Академії визна-

чено:
• Підвищення якості та впливу дослі-

джень.
• Посилення значення наукових дослі-

джень у дослідницько-інноваційній систе-
мі Фінляндії.

• Посилення позиції та впливу науки 
Фінляндії у міжнародному просторі.

Одним з ключових напрямів діяльності 
Академії Фінляндії є розбудова та підтрим-
ка мережі так званих центрів досконалості 
(centers of excellence). Ці структури розгля-
даються як «флагмани» дослідницької га-
лузі Фінляндії. Вони функціонують у різ-
них галузях науки та слугують «точками 
прориву» для нових напрямів досліджен-
ня, базовими інституціями для розвитку 
креативного дослідницького середовища та 
підготовки нових талановитих дослідників. 
На конкурсній основі центри досконалос-
ті отримують фінансування на шестиріч-
ний термін. Для прикладу, на період 2008–
2013 роки Академія Фінляндії підтримала 
діяльність 18 центрів, на 2012–2017 роки – 
15 центрів, 2014–2019 роки – 14 центрів.

Такий потужний акцент на академічну 
досконалість на національному рівні у Фін-
ляндії логічно знаходить своє продовження 
на рівні інституційних стратегій розвитку. 
Наприклад, стратегія розвитку University 
of Jyv−skyl− на період до 2017 року має на-
зву «Досконалість і динаміка» [30]. Страте-
гія містить такі позиції, які засвідчують ор-
ганізаційний прогрес:

• Стратегічні цілі.
• Оперативне середовище.
• Базові цінності.
• Профіль.
• Ключові сфери діяльності.
• Основні види діяльності (досліджен-

ня, освіта, соціальна взаємодія).
• Передумови розвитку.
• Імплементація стратегії.
Важливо підкреслити, що дві характе-

ристики, визначені у назві документу, є на-
скрізними для всіх складових стратегії уні-
верситету.

Інституції, що підтримують розвиток 
вищої освіти у Сполученому Королівстві

Вищу освіту у Сполученому Королівстві 
надають 157 ВНЗ [2, с. 7]. Система вищої 
освіти Сполученого Королівства створе-
на та функціонує на принципах академіч-
ної свободи та університетської автономії. 
ВНЗ Сполученого Королівства мають ви-
сокий рівень інституційної автономії, само-
стійно визначають вимоги до вступу, про-
грами навчання, напрями досліджень, здій-
снюють кадрову політику: «…університети 
Сполученого Королівства є незалежними 
закладами з цілком заслуженою та ревно 
охоронюваною репутацією щодо інтелекту-
альної та академічної свободи. По суті, ця 
автономність вважається головним факто-
ром у міжнародних успіхах, досягнутих га-
луззю вищої освіти Сполученого Королів-
ства у дослідженнях, наукових знаннях та 
освіті» [2, с. 10].

Ще однією ключовою якістю та силь-
ною рисою системи вищої освіти Сполуче-
ного Королівства є інтеграція викладацької 
та наукової діяльності: «…поєднання викла-
дання і досліджень у контексті вищої осві-
ти залишається суттю уявлення про ВНЗ 
у Сполученому Королівстві. …Ключовим 
компонентом досвіду, який студенти здобу-
вають у Британії, є самостійне учіння, яке 
безпосередньо підтримується і посилюється 
педагогічною і науковою діяльністю викла-
дачів. ...Навички пізнання та оцінювання – 
головні для проведення досліджень і науко-
вої роботи – вважаються ключовими, якщо 
британські випускники хочуть сприяти роз-
витку економіки глобальних знань і конку-
рувати в ній» [2, с. 14].
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Основну відповідальність за забезпечен-
ня якості вищої освіти у Сполученому Ко-
ролівстві несуть безпосередньо ВНЗ. На 
національному рівні функціонує незалеж-
ний орган – Агенція із забезпечення якості 
вищої освіти (The Quality Assurance Agency 
for Higher Education) [27], яка «перевіряє, 
наскільки добре британські університети 
й коледжі підтримують якість академіч-
ної освіти і академічного стандарту, та під-
тримує ці заклади, упроваджуючи заходи з 
удосконалення» [2, с. 15].

Розвиток інституційної спроможнос-
ті університетів у Сполученому Королів-
стві підтримує низка інституцій, осно-
вними з них є Академія вищої освіти (The 
Higher Education Academy [25]) та Фунда-
ція лідерства для вищої освіти (Leadership 
Foundation for Higher Education [16]). 

Фундація лідерства для вищої осві-
ти (Leadership Foundation for Higher 
Education) – місія та завдання організації

Фундація лідерства для вищої освіти 
(Leadership Foundation for Higher Education 
[16]) створена задля сприяння професіоналі-
зації вищої освіти. Місія Фундації визначена 
таким чином: «Лідерство та організаційний 
розвиток – основа трансформаційних змін» 
[16]. Перелік цінностей, якими у своїй діяль-
ності керується Фундація, є таким: 

• «професіоналізм, прозорість і підзвіт-
ність; 

• повага до рівноправності та різнорід-
ності; 

• надання послуг найвищої якості; 
• цінування різнорідності кожного ВНЗ; 
• відповідальність перед стейкхолдера-

ми як у Сполученому Королівстві, так і за-
кордоном» [16]. 

Відповідно до Стратегії розвитку на 2011–
2014 роки [15] пріоритетними завданнями 
Фундації лідерства для вищої освіти є:

1. Лідерство – розвивати лідерство через 
сприяння та підтримку, а також формуван-
ня стратегічних лідерів для вищої освіти на 
індивідуальному (особистісному), команд-
ному та вищому рівнях.

2. Урядування – сприяти ефективному 
врядуванню (good governance) у ВНЗ та 
успішній взаємодії між лідерством, вряду-
ванням і менеджментом.

3. Зміни – скеровувати перехід і зміни в 
закладах вищої освіти Сполученого Коро-
лівства та всього освітнього сектору через 
досконале консультування, постановку ви-
кликів, надійний інформаційний простір та 
інші форми інтервенції.

4. Інновації – стимулювати, досліджува-
ти, створювати, розповсюджувати та поши-
рювати відповідну інноваційну практику 
щодо лідерства, врядування і менеджмен-
ту у ВНЗ.

5. Мережі – розбудовувати мережі та 
спільноти практиків, а також підвищува-
ти значимість лідерства, врядування і ме-
неджменту у вищій освіті.

6. Інтернаціоналізація (ВНЗ Сполуче-
ного Королівства) – розвиток спроможнос-
ті британських ВНЗ задля їх лідерства в 
міжнародній діяльності та вимірі.

7. Інтернаціоналізація (поза Сполуче-
ного Королівства) – розвиток лідерської 
спроможності ВНЗ і агентств вищої освіти 
у країнах, які є політичними пріоритетами 
для Сполученого Королівства та британ-
ської вищої освіти.

8. Партнерство – сприяти розвитку лі-
дерства, врядування і менеджменту на га-
лузевому рівні у партнерстві з ключови-
ми агентствами; підтримувати співпрацю, 
злиття, результативність спільних послуг.

Ознайомлення з матеріалами сайту 
Фундації лідерства для вищої освіти [16] 
дозволяє стверджувати, що її основними 
видами діяльності є: навчальні програми, 
наукові дослідження, публікації, конфе-
ренції, реалізація проектів організаційно-
го розвитку, широкий спектр послуг з роз-
витку лідерських якостей (коучинг, на-
ставництво та ін.), розбудова мережі чле-
нів Фундації.

Академія вищої освіти є національною 
та незалежною організацією, діяльність 
якої спрямована на підтримку досконалос-
ті процесів викладання та навчання у ви-
щій освіті [25]. Фахівцями Академії розро-
блені професійні стандарти, які слугують 
основою для сертифікації та професійного 
розвитку викладачів закладів вищої осві-
ти. Окрім цього, Академія пропонує широ-
кий спектр послуг, зокрема надання грантів 
для професійного розвитку викладачів, ре-
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алізацію докторських програм, міжнародні 
стажування тощо.

Стратегічний план Академії на 2012–
2016 роки визначає місію організації таким 
чином: «використовувати експертні мож-
ливості та ресурси для того, щоб підтри-
мати спільноту вищої освіти у поліпшенні 
якості та результатів навчання і викладан-
ня» [25]. Місія реалізується шляхом вико-
нання таких функцій: 

• оцінювання та визнання досконалого 
викладання;

• об’єднання людей і ресурсів для дослі-
дження та обміну кращими практиками;

• вплив на формування та імплемента-
цію державної політики. 

До пріоритетів стратегічного розвитку 
Академії на зазначений період віднесено 
такі:

• надихати та підтримувати ефективні 
практики у навчанні та викладанні;

• визнавати, винагороджувати та акре-
дитувати досконале викладання;

• впливати на політику, майбутнє мис-
лення та зміни;

• розвивати ефективну та стійку органі-
зацію, яка є релевантною та значимою для 
розвитку вищої освіти.

Окрім вищезазначених параметрів, до-
кументом також визначено мету та ціннос-
ті Академії, деталізовано шляхи реалізації 
кожного з чотирьох пріоритетів та конкрет-
ні кількісні параметри, досягнення яких за-
свідчуватиме організаційний прогрес.

Висновки та рекомендації
Здійснений аналіз відповідно до визна-

чених вище завдань дозволяє констатувати 
такі висновки та рекомендації:

1. Сучасний інституційний прогрес в 
освітній та науковій сферах скеровують 
кілька ключових стратегічних орієнтирів. 
Їх актуальність підтверджена як положен-
нями документів, які визначають розвиток 
європейського простору вищої освіти та єв-
ропейського дослідницького простору, так 
і досвідом відповідних науково-освітніх ін-
ституцій наднаціонального, національного 
та інституційного рівнів, які успішно функ-
ціонують у країнах Європи.

Перший орієнтир – це підвищення ролі 
науки у забезпеченні інноваційного роз-

витку освітньої сфери. В Європі поряд з 
традиційними функціями наукових уста-
нов, які працюють у сфері розвитку осві-
ти/освітніх наук (такими як проведення 
досліджень і реалізація академічних про-
грам докторського та постдокторського 
рівня), відбувається актуалізація функцій 
експертно-аналітичного супроводу про-
цесів вироблення та реалізації держав-
ної освітньої політики. Наукові установи 
є ключовими учасниками процесів розро-
блення та обґрунтування моделей для ре-
формування окремих процесів освітньої 
сфери (наприклад, національної моделі за-
безпечення якості освіти). 

Потреба у розвитку на всіх рівнях осві-
ти дослідницької компетентності фахівців 
(однієї з основних для забезпечення інно-
ваційного поступу суспільства) задоволь-
няється через:

• реалізацію магістерських програм до-
слідницького спрямування консорціумами 
за участі університету та наукової установи;

• розроблення і викладання навчальних 
курсів в університетах у першу чергу на 
основі результатів наукових досліджень.

Ще однією важливою функцією експерт-
них установ, що спрямовують свої зусилля 
на розвиток вищої освіти, є підвищення ква-
ліфікації педагогічних, науково-педагогічних 
працівників і керівників закладів освіти на 
основі здобутків наукових досліджень задля 
поліпшення якості освіти та ефективності 
управління університетами.

Другий орієнтир – це інтернаціоналі-
зація. Участь у міжнародних програмах і 
проектах сьогодні – це не просто модний 
тренд, це передумова для розвитку та ре-
альні можливості для здійснення іннова-
ційних проривів. 

Але для участі організації в будь-якій 
міжнародній програмі одним із основних 
конкурсних критеріїв є наявність інститу-
ційної стратегії розвитку. Тому невипадко-
во, що третій орієнтир для розвитку – це 
підвищення інституційної спроможності 
освітніх і наукових організацій.

2. Провідні країни світу спрямовують 
розвиток своїх національних систем вищої 
освіти відповідно до глобальних тенден-
цій та міжнародних вимірів на основі на-
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ціональних стратегій розвитку. Докумен-
ти такого типу різняться за своєю формою, 
структурою, обсягом та терміном дії. Вод-
ночас існує ціла низка особливостей, які є 
спільними для них:

• орієнтація на документи більш вищого 
рівня (європейські або національні);

• відображення основних параметрів сис-
теми вищої освіти (місія, візія, цінності);

• констатація ключових стратегічних ці-
лей розвитку (традиційно 3–7) та їх деталі-
зація через конкретні завдання;

• ідентифікація вимірних результатів, які 
засвідчать досягнення стратегічних цілей.

3. Аналіз провідних праць, присвячених 
проблемі розбудови інституційної спро-
можності закладів вищої освіти, засвід-
чує актуальність її розгляду задля пошу-
ку на основі провідного міжнародного до-
свіду рішень і формулювання рекоменда-
цій щодо розвитку академічного лідерства 
та сприяння академічній досконалості у ви-
щій освіті України, адаптованих до локаль-
них умов.

4. В умовах масифікації та диверсифі-
кації вищої освіти актуалізується необхід-
ність посилення інституційної спромож-
ності закладів вищої освіти та значення ор-
ганізаційного розвитку (розвитку закладів 
вищої освіти як організацій) для забезпе-
чення ефективної життєдіяльності універ-
ситетів, розбудови їх лідерського потен-
ціалу. Як наслідок, зростає роль науково-
експертних установ, діяльність яких спря-
мована на розвиток сфери вищої освіти, 
розроблення та обґрунтування прогностич-
них моделей реформування та модернізації 

цієї сфери, посилення інституційної спро-
можності закладів вищої освіти.

Задля забезпечення інституційного розви-
тку використовуються різні механізми – роз-
роблення та позиціювання інституційного 
профілю з дуже чіткими посилами для сус-
пільства, інструменти стратегічного управ-
ління, імплементація внутрішніх систем за-
безпечення якості та розвитку персоналу. 
Мета таких кроків – розвиток лідерського 
потенціалу науково-освітніх інституцій.

Документом, який систематизує основні 
організаційні параметри та параметри для 
інституційного прогресу, є стратегія розвит-
ку організації. Організаційні стратегії різ-
няться за своєю структурою, термінами ре-
алізації та іншими характеристиками. Зара-
зом існує низка характеристик, які наявні в 
більшості інституційних стратегій розвит-
ку, це, зокрема: місія, візія, цінності та стра-
тегічні цілі інституції, засоби та механізми 
досягнення останніх, а також кількісні по-
казники, які засвідчуватимуть досягнення 
стратегічних цілей.

5. Застосування констатованих виснов-
ків до розвитку вищої освіти України за-
свідчує актуальність:

• розроблення Стратегії розвитку вищої 
освіти України;

• реалізації системи заходів, спрямова-
них на підвищення інституційної спромож-
ності закладів вищої освіти;

• оптимізації інституційних та ресурс-
них можливостей, спрямованих на поси-
лення на національному рівні експертно-
аналітичної підтримки процесів розвитку 
вищої освіти України.
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Передовий досвІд

аукова діяльність завжди ви-
магала від науковців обміну 
досягнутими результатами зі 
своїми колегами. Без інтегра-
ції зі світовим науковим про-
стором, без просування науко-

вих доробків неможливо уявити сучасно-
го науково-педагогічного працівника. Най-
простіший і загальновідомий шлях до цьо-
го – публікація статей у наукових журна-
лах і участь у роботі наукових конференцій. 
У контексті сучасних тенденцій – це публі-
кація у журналах, що входять до міжнарод-
них наукометричних баз (у першу чергу, Sci 
Verse Scopusі Thomson Reuters) та участь у 
міжнародних конференціях. І саме тут у на-
ших науковців (я буду говорити тільки про 
економістів) велика кількість проблем. 

Раніше я вже здійснював спроби про-
аналізувати це питання на сторінках газети 
«Дзеркало тижня» [1; 2], і на сьогодні моя 
позиція не змінилася.

Спробую поділитися тим невеликим до-
свідом, що є у мене і нашого ВНЗ – Укра-
їнської академії банківської справи На-
ціонального банку України. Цей досвід 
ми отримали завдяки активному розвит-
ку міжнародної співпраці з університета-
ми, що спеціалізуються на фінансах і бан-
ківській справі. Зокрема, з Вищою шко-
лою Дойче Бундесбанку (м. Хахенбург, Ні-
меччина), Вищою банківською школою в 
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м. Познань (Польща), Банківським інсти-
тутом «Висока школа» (м. Прага, Чехія), 
Школою бізнесу та економіки Університе-
ту Ліннеус (м. Векше, Швеція), Універси-
тетом Лінк-Кампус (м. Рим, Італія), Уні-
верситетом прикладних наук м. Циттау-
Герлітц (Німеччина) тощо.

Співпраця надає можливість запровади-
ти програми стажувань та спільних науко-
вих досліджень викладачів, проходження 
практики студентами у ВНЗ-партнерах, на-
вчанню за програмами подвійного дипло-
ма. Академію відвідують колеги-професори 
для читання лекцій та проведення семі-
нарів, а викладачі академії також читають 
лекції у ВНЗ-партнерах. Поодинокі кон-
такти на рівні окремих дослідників пере-
росли в міжнародні проекти на рівні ка-
федр та факультетів.

Велика кількість університетів може 
прозвітувати й про набагато більші досяг-
нення. У чому ж інноваційність Банківської 
академії з периферійних Сум (крім того, 
що це ВНЗ Національного банку Украї-
ни з потужною матеріально-технічною ба-
зою, яка стовідсотково відповідає європей-
ським стандартам)? Ми вважаємо, що ін-
новаційність діяльності академії на шляху 
інтеграції до світового наукового простору 
полягає у поєднанні й пріоритетності таких 
трьох складових: 1) робота профільних на-
укових центрів; 2) дійсно міжнародні нау-
кові конференції; 3) «скопусівські» публі-
кації і журнали. 

Спочатку про профільні (спеціалізова-
ні) наукові центри, яких в академії три:

• Міжнародний науковий центр банків-
ської справи та корпоративного управлін-
ня, до складу якого входять науковці з 25 
країн світу. Серед здобутків центру – про-
ведення спільних наукових досліджень, 
статті і монографії у визнаних виданнях, 
організація конференцій в Україні, Фран-
ції, Німеччині, Італії, Швеції тощо;

• Міжнародний центр наукових дослі-
джень теорії і практики страхування. Ре-
зультатами роботи колективу центру та-
кож є спільні наукові дослідження, публі-
кація низки монографій, навчальних посіб-
ників та наукових статей з актуальних пи-
тань страхового ринку;

• Центр соціально-економічних дослі-
джень та академічної мобільності, спрямо-
ваний на підготовку наукових, дослідниць-
ких та освітніх проектів у рамках участі в 
міжнародних науково-освітніх програмах. 
Центр забезпечує міжнародну академічну 
мобільність викладачів, аспірантів та сту-
дентів, що включає обміни для навчання, 
стажування та підвищення рівня кваліфі-
кації.

Суттєво сприяє розвитку міжнарод-
ної діяльності академії співпраця з дослід-
ницькими установами та організаціями за 
кордоном. 

Академія є членом Міжнародного фору-
му економічних досліджень «ERF» (Туреч-
чина), що відкриває можливості для участі 
наших науковців у міжнародному науково-
дослідницькому проекті «Грошово-кредит-
на політика та фінансова стабільність на 
ринках, що розвиваються». Вона також 
входить до складу міжнародної академічної 
мережі «ERA» (Німеччина), яка підтримує 
співпрацю між університетами, забезпечує 
підтримку мобільності студентів та викла-
дачів, практику студентів, спільні наукові 
дослідження та проведення міжнародних 
конференцій. 

Вагомою інформаційною підтримкою 
для нас є такі дослідницькі установи, як 
«Фінансовий центр м. Франкфурт» (Ні-
меччина), «Банк Міжнародних Розрахунків 
(BIS) м. Базель» (Швейцарія), Центр Еко-
номічних досліджень і післядипломної осві-
ти «СERGE-EI" (Чехія, м. Прага), «Аме-
риканська Асоціація Банкірів» (США) та 
«Асоціація польських банків» (Польща). Це 
є джерела інформаційних матеріалів з дослі-
дженнями, статистикою, аналітикою та  на-
уковими публікаціями з питань грошової та 
фінансової стабільності. 

Саме в такий співпраці (конкретних 
науковців з колегами з університетів-
партнерів) формується рейтинг вишу, а не 
за кількістю асоціацій, до яких він всту-
пив. Під дуже великий сумнів варто поста-
вити результати так званих рейтингувань 
ВНЗ. Наприклад, цієї весни проводився 
черговий рейтинг «ТОП-200 Україна» [5], 
де фактично головними критеріями оці-
нювання є участь ВНЗ України в міжна-
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родних університетських асоціаціях, член-
ство в яких не є безкоштовним. Так, член-
ство в Міжнародній асоціації університетів 
(IAU) – 1350 на рік, у Європейській асо-
ціації універсітетів (EUA) – від 2378 на 
рік, у Євразійській Асоціації Університе-
тів (EAU) – $600 вступних + $600 щоріч-
ний внесок, Мережа університетів Чорно-
морського регіону (BSUN) – $500 на рік. 
Велика хартія університетів (MCU) хоча є 
умовно-безкоштовною, але вступ до неї пе-
редбачає особисту участь ректора ВНЗ в 
офіційній церемонії (м. Болонья, Італія) та 
інші витрати.

Виникає питання, чи не лобіюють орга-
нізатори такого рейтингу інтереси вище-
зазначених асоціацій... Кожний ВНЗ праг-
не зайняти місце якомога вище в рейтин-
гу за цими критеріями, а чи варто? Напри-
клад, академія декілька років поспіль під-
тримувала своє членство у BSUN, і за всі ці 
роки не отримала жодної пропозиції щодо 
наукового проекту, який би був цікавий 
нам як профільному економічному ВНЗ. 
Навпаки, BSUN активно згадував про ака-
демію, коли підходив термін сплати член-
ського внеску. Цього року, зважаючи на не-
просту ситуацію в країні, необхідність ско-
рочення нераціональних витрат та відсут-
ність цікавої для академії інформації, ми 
відмовились подовжувати членство в цій 
організації.

Як можна порівнювати, наприклад, На-
ціональний університет ім. Т. Шевченка 
(м. Київ) з довільним регіональним ВНЗ, у 
якому кількість студентів та викладацького 
складу просто в десятки разів менша. Так, 
справді в регіональних ВНЗ не оформле-
ні на роботу академіки поважних академій 
(що, до речі, також чомусь додає рейтинго-
вих балів), але це не може бути показником 
того, що  регіональний виш має слабший 
професорсько-викладацький склад.

Ще один приклад. Ключовим для ВНЗ 
України є рейтинг МОН «Рейтинговий 
виставковий конкурс для вищих навчаль-
них закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації», де 
серед інших показників є показники кіль-
кості міжнародних та всеукраїнських кон-
ференцій, що проводить навчальний за-
клад упродовж навчального року. Тут та-

кож не все однозначно. Міністерство осві-
ти і науки України, щорічно формуючи 
План проведення міжнародних, всеукра-
їнських наукових конференцій та семіна-
рів з проблем вищої освіти і науки, пропо-
нує [3, 4] для розгляду та обговорення на 
конференціях і семінарах, зокрема у 2014 
році, враховувати такі пріоритетні напря-
ми, як модернізація структури та змісту 
освіти на засадах компетентнісного підхо-
ду, завдання вищої освіти у сфері гумані-
тарного розвитку суспільства, взаємодія у 
системі «вища освіта – ринок праці», за-
безпечення доступності та неперервнос-
ті освіти впродовж життя, міжнародна 
співпраця та інтеграція у сфері освіти, роз-
виток наукової та інноваційної діяльності 
в освіті, управління якістю освіти, удоско-
налення інформаційно-ресурсного забез-
печення освіти і науки тощо. Цікавою є та-
кож теза, що до Плану необхідно подавати 
лише міжнародні та всеукраїнські конфе-
ренції, семінари, які організуються та про-
водяться спільно з працівниками Мініс-
терства освіти і науки України, Інститу-
ту інноваційних технологій і змісту освіти 
й спрямовані на вирішення освітянських 
і наукових проблем загальнодержавного 
та міжнародного рівня. Виникає питання, 
яким чином корелюють визначені пріори-
тетні напрями з останньою тезою. Щодо 
планування наукових форумів для мо-
лодих науковців та студентів, то наш на-
вчальний заклад, як й інші виші, отримав 
такі неоднозначні зауваження:

• певна кількість вищих навчальних за-
кладів вибирає для проведення конферен-
цій однакові проблеми, при цьому прове-
дення конференцій планується в одному 
місті;

• деякі конференції під незмінними на-
звами і переліком проблем проводяться з 
року в рік, що призводить до нераціональ-
них затрат зусиль і коштів;

• ряд конференцій, які визначені як все-
українські, присвячені вирішенню специ-
фічних регіональних питань і не завжди є 
актуальними для решти регіонів;

• більшість конференцій, які проводять 
технічні вищі навчальні заклади, має еко-
номічне та гуманітарне спрямування;
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• значна кількість звітних матеріалів не 
включає ні рекомендацій, ні рішень, тези 
надруковані без редагування.

Знову питання: якщо йдеться про сту-
дентську науку, то чи варто висувати вимо-
гу до студентської роботи охопити загаль-
нонаціональну проблему. Чи може студент 
першого чи навіть п’ятого курсу пропону-
вати розв’язання проблем, які є актуальни-
ми для всіх без винятку регіонів України? 

У План проведення наукових конфе-
ренцій та семінарів з проблем вищої осві-
ти і науки на 2014 рік, зокрема, включено 
1166 наукових заходів, із них міжнародних 
конференцій – 545. Левова частка з яких, 
звичайно, є спеціалізованого напряму, і це 
є нормальним, адже конференції усіх ви-
шів України не можуть зосередити свою 
увагу на проблемах суто освітянських. 
Щодо плану проведення міжнародних, все-
українських конгресів, форумів, науково-
практичних конференцій та семінарів мо-
лодих учених і студентів у 2014 році, то він 
містить загалом 815 наукових заходів, се-
ред яких міжнародних – 225.

На наш погляд, гонитва за кількістю 
наукових форумів призводить до втрати 
якості. Наш виш, попри зауваження МОН 
щодо «незмінної назви з року в рік», по-
стійно проводить Міжнародну науково-
практичну конференцію «Міжнародна бан-
ківська конкуренція: теорія і практика». 
Серед її учасників – професори і доктори 
Ерік Піке (Бізнес-школа KEDGE, Фран-
ція), Свен-Олоф Коллін (Університет Лін-
неус, Швеція), Якоб Клейнов (Технологіч-
ний університет Фрайбурга, Німеччина), 
Донато Масчіандаро (Університет Бокконі, 
Італія), Кенет Спонг (старший економіст 
Федерального резервного банку Канзасу, 
США), Борислав Бжелічіч (віце-президент 
німецького DVB Bank SE, Німеччина) та 
ін. Ми вважаємо для себе високою оцін-
кою нашої діяльності, коли знані у всьому 
світі фахівці з банківської справи та корпо-
ративного управління їдуть до нас у Суми, 
попри відстань, попри незручності, інколи 
ламаючи свої особисті плани. Уявіть собі, 
що за 350 км від аеропорту Бориспіль що-
річно на два-три дні збираються науковці 
з понад 30–35 країн світу, зокрема з ПАР, 

Малайзії, Японії, Австралії, США, Швей-
царії тощо. Це свідчить, що для іноземних 
науковців важливим є спілкування з нау-
ковцями академії, їх дослідження є не тіль-
ки актуальними, а й науково чесними, тому 
наші партнери готові працювати з нами над 
спільними проектами.

Тепер щодо наукових журналів і науко-
метричних баз. 

Відомо, що в Україні прийняття дисерта-
ції і розгляду її до захисту вимагає наявнос-
ті у претендента на вчений ступінь канди-
дата наук, як мінімум, однієї статті в зару-
біжному науковому виданні або в україн-
ському, внесеному в міжнародну наукоме-
тричну базу, у претендента на ступінь док-
тора наук – чотирьох статей. 

Якщо керуватися здоровим глуздом, 
можна зробити висновок, що в залік іти-
муть статті, опубліковані в будь-якому на-
уковому журналі (у т.ч. й не внесеному в 
жодні наукометричні бази) будь-якої краї-
ни або в українському журналі, включено-
му в будь-яку наукометричну базу, що по-
зиціонує себе як міжнародна база. Як ка-
жуть, «за державу образливо»: якщо укра-
їнські, то включені в бази, а якщо росій-
ські (китайські, болгарські, казахські...), то 
будь-які. Чи не принижуємо ми такими дія-
ми статус наших журналів? Наразі виникає 
питання-проблема: як поліпшити якість пу-
блікацій, і де гарантія, що в зарубіжних ви-
даннях вимоги до рукописів вищі, особли-
во коли публікації платні? На зацікавлен-
ня до таких публікацій ринок пропозицій 
відреагував відповідно – з’явилися журна-
ли, які залюбки реалізують це. Наразі та-
ких журналів досить багато, до публікації 
вони приймають статті й англійською мо-
вою і публікують їх, на жаль, без рецензу-
вання і навіть без якісного редагування.

Як бути тому, хто прагне, щоб резуль-
тати його дослідження побачили і про-
аналізували, оцінили колеги-науковці, 
кому не потрібна чергова облікова одини-
ця (монографія, стаття, тези доповіді) для 
обов’язкового звіту або для перемоги у пе-
регонах «у кого більша кількість публіка-
цій». Де опублікувати свою статтю, щоб її 
побачили і, дай Боже, цитували? Тут на-
шим вітчизняним економістам, на превели-
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кий жаль, пишатись особливо немає чим. 
Публікацій у Thomson Reuters, мабуть, не-
має взагалі, та й у Scopus їх обмаль. 

Отже, про Scopus.
Scopus – це бібліографічна і рефератив-

на база даних та інструмент для відстежен-
ня цитованості статей, опублікованих у на-
укових виданнях. Це одна зі складових ін-
тегрованого науково-інформаційного се-
редовища SciVerse. База даних індексує на-
укові журнали, матеріали конференцій та 
серіальні книжкові видання.

Яким чином «потрапити» у Scopus мас-
титому вітчизняному науковцю чи юному 
аспіранту? 

З метою інтеграції до світового науко-
вого простору ініціативними дослідника-
ми академії за підтримки іноземних нау-
ковців з партнерських ВНЗ було засновано 
декілька міжнародних економічних журна-
лів. Коли вдалося досягнути відбору висо-
коякісних статей і таким чином забезпечи-
ти високий рівень видань і поваги в науко-
вому просторі, 5 журналів були внесені до 
бази Scopus:

• "Investment Management and Financial 
Innovations" ("Інвестиційний менеджмент і 
фінансові інновації");

• "Problems and Perspectives in Management" 
("Проблеми і перспективи в менеджменті") 
компанії "Ділові перспективи";

• "Corporate Ownership and Control" 
("Корпоративна власність та контроль");

• "Corporate Board: role, duties and 
composition" ("Рада Директорів: роль, 
зобов’язання та склад");

• "Risk Governance and Control: Financial 
Markets and Institutions" ("Управління ри-
зиками та контроль: фінансові ринки та ін-
ститути").

Таким чином, публікуючи свої праці в 
журналах, внесених до бази Scopus, отриму-
ємо можливість індексування власних ста-
тей та підвищення рівня їх цитування. Це 
стало можливим тому, що зазначені журна-
ли зарекомендували себе як такі, що мають 
міжнародну редакційну колегію та низку 
посилань на матеріали, які в них публіку-
ються. У складі редакційних рад журналів 
працюють науковці США, Німеччини, Ве-
ликобританії, Канади, Китаю, Австрії та ба-

гатьох інших країн. Критерії оцінки якос-
ті журналів включають авторитетність, зо-
крема, репутацію видавця, міжнародний 
науковий авторитет провідних членів ред-
колегії, популярність і доступність. На дум-
ку експертів з консультативного комітету 
Scopus з відбору змісту (CSAB), ці видання 
користуються популярністю серед науков-
ців у всьому світі, добре зарекомендували 
себе та є корисними у базі. Наразі до Scopus 
внесено 59 українських наукових журна-
лів, із них 8 – економічного профілю, серед 
яких п’ять (як уже зазначалося) – журна-
ли, головними редакторами яких є профе-
сори академії. Загальна кількість публіка-
цій наших науковців у виданнях Scopus – 
108. Зрозуміло, що це дуже мало, але ж для 
маленького ВНЗ і на фоні інших закладів 
України це є доволі пристойний результат. 

Указані вище журнали входять і до ін-
ших наукометрчних баз, а також включа-
ються до різноманітних переліків і рейтин-
гів. Так журнал "Problems and Perspectives 
in Management" внесено до щорічного рей-
тингу наукових видань Міністерства науки 
і вищої освіти Республіки Польща. Рейтинг 
включає журнали з усього світу, які були 
пунктировані (оцінені) міністерством. Цей 
рейтинг є авторитетним не тільки в Поль-
щі, а й у всьому світі. У Польщі параметрич-
не оцінювання наукових журналів особли-
во важливе, оскільки бали наукових публі-
кацій, розміщених у журналах, які оцінені 
Міністерством, мають велике значення при 
оцінюванні наукових підрозділів вищих на-
вчальних закладів, що проводить Міністер-
ство науки і вищої освіти Польщі з тим, щоб 
визначити рівень фінансової підтримки для 
розвитку їх наукового потенціалу.

Журнал "Corporate Ownership and 
Control" індексується міжнародною служ-
бою індексування "ASOS" (Akademia Social 
Sciences Index). База індексу ASOS має май-
же тридцять тисяч проіндексованих статей 
та більш ніж 70 тисяч користувачів по всьо-
му світу. Процедура відбору журналів ста-
вить високі вимоги до якості статей, рівня 
рецензування. Редакційна колегія індексу 
складається з фахівців провідних універси-
тетів Туреччини та співпрацює з Міністер-
ством культури Туреччини.
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Міжнародна наукометрична база 
"GIF" (Global Impact Factor) індек-
сує журнали "Corporate Ownership and 
Control"; "Corporate Board: role, duties and  
composition"; "Risk Governance and Control: 
Financial Markets & I nstitutions".

Рейтингування журналів відбуваєть-
ся на основі індексу GIF, який включає 
оцінку за кількістю опублікованих ста-
тей, а також за їх якістю, що визначається 
за такими ключовими напрямами, як но-
визна дослідження; наукова цінність ре-
зультатів; якість рецензування; регуляр-
ність публікації; якість технічного реда-
гування.

Безперечно, включення журналів, які 
видаються науковцям академії, до між-
народних наукометричних баз є свідчен-
ням підготовки якісних наукових статей, а 
отже, актуальних наукових досліджень, що 
є показником поступової інтеграції у світо-
вий науковий простір.

У цьому контексті несподіваною для 
всієї наукової спільноти стала ідея Прези-
дента України Петра Порошенка (9 лип-
ня 2014 р., інформаціно-аналітичний інтер-
нет-портал "Вища освіта"): "Не буде біль-
ше витрачання мільярдів народних ко-
штів, коштів платників податків на нікому 
не потрібні наукові програми, які слугува-
ли лише елементом розкрадання. Сьогод-
ні українське виробництво буде завантаже-
не системами високоточної зброї, україн-
ськими безпілотниками, усім, чого потре-
бує українська армія – починаючи від бро-
нежилетів і закінчуючи тепловізорами" [6]. 
Звичайно, обороноздатність держави по-
трібно зміцнювати, проте припинення фі-
нансування науки може призвести до сум-
них наслідків: як повного занепаду науко-
вих галузей, так і до чергової хвилі відтоку 
мізків на Захід, де їх цінують більше.

Хотілося б вірити у те, щоб разом із во-
дою ми не позбулися б і немовляти.
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Вступ.
Ухвалення нової редакції Закону Украї-

ни «Про вищу освіту» (далі – Закону) за-
вершило історію його розробки у серії за-
конопроектів МОНМСУ, Ю. Мірошничен-
ка, М. Згуровського, А. Яценюка, С. Ківа-
лова, підготовлених різними групами ін-
тересів стосовно української вищої осві-
ти (далі – ВО). Ці проекти можна визна-
ти накопиченням досвіду розвитку як на-
ціональної системи ВО (далі – НСВО), так 
і світової системи ВО. Розглядаючи зако-
нопроекти у динаміці, бачимо послідовну 
шліфовку моделі ВО України порівняно з 
першим законопроектом, що міг призвести 
до катастрофи ВО України. Наприкінці за-
конотворчого процесу ситуація кардиналь-
но змінилася, деталізовано виписані про-
цедури вирішення десятків питань [12] і 
суттєво поліпшено проект НСВО країни. 

Необхідно відзначити роботу уклада-
чів законопроектів з поліпшення понятій-
ного апарату вищої освіти, кількість озна-
чуваних у них термінів коливалася з 22-х 
до 36-ти, Закон зупинився на визначенні 
24-х термінів. Хоча «Національний освіт-
ній глосарій: вища освіта» (2011) містить 
138 термінів, що презентують поняттєво-
термінологічний апарат ВО, який вико-
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ристовується міжнародною, європейською, 
українською фаховою спільнотою, проте 
поданий і в ньому перелік термінів навряд 
чи можна вважати вичерпним і адекватним 
ситуації української освіти у світовому про-
сторі. Тому і тепер залишається актуальним 
питання понятійно-категоріального апара-
ту Закону України «Про вищу освіту».

Рене Декарт застерігав: «визначте зна
чення слів, і ви позбавите людство від поло
вини його помилок». З огляду на методоло-
гічну вказівку Декарта маємо визнати без-
підставною критику одного із законопроек-
тів щодо того, що у ньому «нерідко даєть
ся визначення загальновідомих термінів або 
таких, що не мають безпосереднього від
ношення до цього законопроекту («акаде
мічні свободи», «вища освіта», «вищий на
вчальний заклад», «якість освіти», «якість 
освітньої діяльності» тощо)» [2, с. 3]. Зви-
чайно, не потрібно допускати «дублюван
ня та збільшення обсягів законодавчих ак
тів», але про терміни потрібно домовляти-
ся. Не такими вже і загальновідомими і са-
мозрозумілими є терміни «вища освіта», 
«система», «структура», «сфера», «про-
стір» ВО, «вищий навчальний заклад». Не 
претендуючи на повний огляд понятійно-
категоріального апарату Закону України 
«Про вищу освіту», метою цієї статті є ана-
ліз лише декількох основних його понять.

1. Поняття вищої освіти. 
Що є вища освіта? У Законі у Стат-

ті 1. »Основні терміни та їх визначення» 
«вища освіта» визначена як «сукупність 
систематизованих знань, умінь і практич
них навичок, способів мислення, професій
них, світоглядних і громадянських якостей, 
моральноетичних цінностей, інших компе
тентностей, здобутих у вищому навчаль
ному закладі (науковій установі) у відповід
ній галузі знань за певною кваліфікацією на 
рівнях вищої освіти, що за складністю є ви
щими, ніж рівень повної загальної середньої 
освіти» [4].

Запропоноване визначення ігнорує ба-
гатозначність терміна «вища освіта», яким 
щонайменше відображаються: 1) про-
цес (передача й засвоєння соціально-

культурного досвіду, а також формуван-
ня здатності до його збагачення – освітній 
процес); 2) система (сукупність установ, 
що виконують освітні завдання – система 
освіти) та 3) акумуляція результатів освіт-
нього процесу (тобто «освіченість» або «рі-
вень освіти» та наявність документа про за-
кінчення певного навчального закладу). 

У Законі фактично ВО визначається як 
освіта, що здобувається особою у вищому 
навчальному закладі. Таке визначення має 
логічну помилку, оскільки у визначенні по-
няття «вищий навчальний заклад» ключо-
вою специфікою проголошується здобут-
тя у них особами ВО: ВНЗ – «окремий вид 
установи, яка …забезпечує …здобуття осо-
бами вищої освіти». Іншими словами, ВО 
здобувається у ВНЗ, а ВНЗ надають вищу 
освіту. Хибне коло визначень замкнулося. 

Такої помилки уникає Лімська Декла-
рація, яка до «вищих навчальних закла-
дів» включає «університети, інші центри, 
які надають освіту після середньої школи, 
науководослідні та культурні центри, які 
належать до них» [6]. Але і це визначення 
проблемне. Чи належать за ним до катего-
рії ВНЗ інститути післядипломної освіти 
як інститути, що надають програми «після-
вищої» освіти? Питання діалектики «ВО – 
післядипломна освіта» потрібно розгляда-
ти окремо, усунення якої у законі, на нашу 
думку, є помилковим намаганням оптимі-
зувати НСВО шляхом відокремленої опти-
мізації її індивідуальних частин. 

«Національний освітній глосарій: вища 
освіта» ототожнює поняття «вища освіта» 
і «третинна освіта»: 

«Вища освіта (higher / tertiary education) – 
формальна освіта, що надається на найви
щих (5му і 6му) освітніх рівнях за Міжна
родною стандартною класифікацією освіти 
в університетах, інших закладах ВО / вищих 
навчальних закладах та відповідає 5–8м 
рівням Європейської рамки кваліфікацій для 
навчання впродовж життя» [9]. 

І це визначення не є досконалим, оскіль-
ки не встановлює відмінність між поняття-
ми вищої і третинної освіти. Передусім зау-
важимо, що Міжнародна стандартна класи-
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фікація освіти (МСКО 2011) не використо-
вує поняття «ВО» взагалі, а лише викорис-
товує і визначає поняття «третинна освіта 
(рівні МСКО 5-8)»:

«Третинна освіта ґрунтується на се
редній освіті, організовуючи навчальну ді
яльність в рамках спеціалізованих галузей 
освіти. Вона спрямована на навчання на 
більш високому рівні складності і спеціалі
зації. Третинна освіта включає те, що за
звичай розуміється як академічна освіта, 
але «третинна освіта» – ширше поняття, 
оскільки вона включає професійну освіту» 
[8, С. Annex – page 91]. 

Яким же чином можна сформулювати 
визначення ВО, уникаючи хибного кола?

Потрібно, по-перше, врахувати, як спра-
ведливо відзначається у доповіді ЮНЕСКО 
«До суспільств знання» (2005), що «ВО від
різняється від початкової і середньої освіти 
не тільки віком і рівнем знань тих, що на
вчаються, але і тим, що в її системі ство
рюються і використовуються нові знання 
в культурній, соціальній і економічній сфе
рах суспільства». У цій доповіді застеріга-
ється, що «відсутність границь між понят
тями «ВО» і «освіта на її третьому ета
пі» може мати серйозні наслідки для бага
тьох країн, що розвиваються, які в умовах 
міжнародного поділу праці можуть обмеж
итися розвитком «третинної освіти», ду
маючи, що розвивають вищу. Таку помилку 
не слід робити» [5, с. 100]. 

По-друге, варто врахувати визначен-
ня ВО, прийняте Організацією економіч-
ного співробітництва і розвитку (ОЕСР): 
«Рівень або етап навчання, що виходить за 
рамки середньої освіти. Таке навчання за
безпечується установами ВО, такими як 
державні і приватні університети, коледжі 
і політехнікуми, а також широким колом 
інших організацій, наприклад середніх шкіл, 
підприємств, і, крім того, у рамках окре
мих ініціатив, заснованих на інформаційних 
технологіях, і на базі державних і приват
них організацій (Wagner, 1999: 135)». Таке 
визначення використовується у звіті Сві-
тового банку «Побудова суспільства знань: 
нові завдання третинної освіти» [16, с. 6].

Отже, відповідним сучасним реаліям ви-
значення ВО, на наш погляд, може бути та-
ким: «Вища освіта (higher education) – фор-
мальна академічна чи професійна освіта, 
що ґрунтується на середній освіті і здобува-
ється в широкому колі організацій, у яких 
створюються і використовуються нові зна-
ння в культурній, соціальній і економічній 
сферах суспільства відповідно до найви-
щих (5–8-х) освітніх рівнів за Міжнарод-
ною стандартною класифікацією освіти».

2. Система вищої освіти.
У Статті 11 «Система вищої освіти» за-

значено, що «Систему вищої освіти станов-
лять:

1) вищі навчальні заклади всіх форм 
власності;

2) рівні та ступені (кваліфікації) вищої 
освіти;

3) галузі знань і спеціальності;
4) освітні та наукові програми;
5) стандарти освітньої діяльності та стан-

дарти вищої освіти;
6) органи, що здійснюють управління у 

сфері вищої освіти;
7) учасники освітнього процесу».
Таке визначення лише частково відпо-

відає Закону України «Про освіту», Стат-
тя 28 якого систему освіти вибудовує «із 
навчальних закладів, наукових, науково
методичних і методичних установ, науково
виробничих підприємств, державних і міс
цевих органів управління освітою та само
врядування в галузі освіти». Як легко помі-
тити, визначення «системи ВО» Закону не 
включає до системи ВО «наукові, науково-
методичні і методичні установи, науково-
виробничі підприємства», які безпосеред-
ньо не «здійснюють освітню діяльність», а 
лише опосередковано їй сприяють.

Якщо звернутися до пропозицій щодо 
компонент системи ВО у законопроектах, 
то з’ясовується, що їх автори бачать різні 
системи ВО, представляючи її наборами з 
13-ти компонент. Закон включив до систе-
ми ВО 7 компонентів, проте, не включив до 
неї такі компоненти: 

• інші юридичні особи, що здійснюють 
освітню діяльність, пов’язану із наданням ВО;
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• наукові установи, які здійснюють під-
готовку за третім освітнім рівнем для здо-
буття освітньо-наукового ступеня доктора 
філософії;

• заклади, які здійснюють післядиплом-
ну підготовку осіб з вищою освітою;

• науково-методичні установи;
• агенції зовнішнього забезпечення якос-

ті ВО, кваліфікаційні центри;
• органи самоврядування у галузі ВО.
Якщо деякі перелічені компоненти пев-

ними логічними ланцюгами і можуть бути 
зараховані до системи вищої освіти, про-
те поза нею виявляються граничні фунда-
ментальні підсистеми НСВО – її «вхід» 
(«школа – ВНЗ», правила вступу) і «вихід» 
(«ВНЗ – ринок праці», державне замовлен-
ня). Адже українська система ВО вимагає 
подолання незбалансованості підготовки ка-
дрів за держзамовленням та розвитком рин-
ку праці, оскільки: «законодавча та органі
заційна невизначеність механізму форму
вання потреби на підготовку кадрів за держ
замовленням сприяє колективній безвідпо
відальності як центральних, так і місцевих 
органів влади» [11, с. 33]. І далі: «у державі 
понад 15 років відсутні прогнозування роз
витку ринку праці з урахуванням тенденцій 
розвитку економіки та відповідний механізм 
формування держзамовлення» [11, с. 39 ].

Тому в системі вищої освіти було бажано 
вказати на окрему її підсистему – перехід 
«ВНЗ – ринок праці». Неповнотою опису 
системи викликано, на наш погляд, і вико-
ристання поняття «сфера ВО». Чим остан-
ня відрізняється від «системи ВО»? У За-
коні термін «система вищої освіти» вико-
ристовується значно рідше, ніж поняття 
«сфера вищої освіти», проте, якщо першо-
му терміну надається пояснення, то остан-
ній не визначений і вживається як сино-
нім поняття «система ВО». Але чи це так? 
«Сферу ВО» можна розглядати як понят-
тя, що є ширшим за «систему ВО». Але це 
потрібно точно обумовлювати. Аналогічна 
ситуація з поняттям освітнього простору, 
яке в Законі згадується декілька разів. Ін-
туїтивного розуміння цих понять для Зако-
ну не досить.

3. Структура вищої освіти.
Дивним виявилося, що у Законі зни-

кла стаття про структуру вищої освіти, яка 
була наявна у всіх його законопроектах.

Автори проектів фіксували різні структу-
ри ВО. Зокрема, Проект А.П. Яценюка сис-
тему ВО коректно описував і презентував 
як таку, що має функціональну та інститу-
ційну структуру. До функціональної струк
тури системи ВО було включено: 1) рів-
ні ВО; 2) освітні, освітньо-наукові та нау-
кові ступені; 3) стандарти освітньої діяль-
ності та стандарти змісту ВО. Інституційна 
структура системи ВО включає: 1) вищі 
навчальні заклади всіх форм власності; 
2) наукові установи, які здійснюють підго-
товку за третім освітнім рівнем для здобут-
тя освітньо-наукового ступеня доктора фі-
лософії; 3) Національну комісію регулю-
вання освіти і науки; 4) агенції зовнішньо-
го забезпечення якості ВО; 5) кваліфікацій-
ні центри; 6) заклади, які здійснюють після-
дипломну підготовку осіб з вищою освітою.

Методологічно зрозуміло, чому авто-
ри проектів фіксували різні структури ВО: 
для однієї і тієї ж системи можна побуду-
вати різні структури, бо між системою та її 
структурою відсутня однозначна відповід-
ність. Хоча поняття структури є інтуїтив-
но зрозумілим, існує велика кількість різ-
них визначень структури. У сукупності ці 
визначення відображають те головне, що є 
в будь-якій структурі: елементний склад, 
наявність зв’язків, інваріантність (незмін-
ність) у часі. По суті лише остання власти-
вість дозволяє розмежувати поняття систе-
ми і структури. Формування структури є 
частиною вирішення загального завдання 
побудови системи, що не визначає систему 
в цілому, а лише виявляє її конфігурацію. 
Побудова структури – самостійне завдан-
ня, яке випереджає синтез системи в ціло-
му і полегшує його проведення. 

Виходячи зі сказаного, виявлення струк-
тури ВО і відповідно її законодавче консти-
туювання не є формальним у законі, а його 
фундаментом. Тому замовчування понят-
тя структури вищої освіти у Законі є про-
блемою, яку доведеться вирішувати. Ці та 
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подібні проблеми основних понять «врегу-
лювання суспільних відносин у сфері ВО» 
обумовлені тим, що не було від початку ви-
значено чітко мету функціонування того 
суспільного інституту, який ми називаємо 
«вищою освітою», не задано чіткі критерії 
виокремлення цього інституту з усієї сис-
теми освіти. Розглянемо це детальніше.

4. Мета національної системи вищої 
освіти. 

У Законі система вищої освіти України 
зобов’язується функціонувати «з метою 
підготовки конкурентоспроможного люд
ського капіталу для високотехнологічного 
та інноваційного розвитку країни, саморе
алізації особистості, забезпечення потреб 
суспільства, ринку праці та держави у ква
ліфікованих фахівцях». У такому форму-
люванні, певною мірою технократичному, 
навіть коли ми прогрес суспільства ото-
тожнимо з «високотехнологічним та інно
ваційним розвитком країни», потрібно вже 
здогадуватися про такі елементи мети ви-
щої освіти, як «підготовка молоді до само
реалізації як активних громадян демокра-
тичного суспільства», «збереження й на-
рощування суми знань», «підтримка сус-
пільства, яке навчається». Щодо розумін-
ня поняття конкурентоспроможного люд
ського капіталу, то його не деталізують у 
Законі, як і, наприклад, поняття «зміст ви-
щої освіти», бо пропозицію доповнити За-
кон новою статтею з визначення цього по-
няття відхилено, оскільки «термін «зміст 
вищої освіти» не зустрічається більше в 
жодній статті законопроекту, а тому не 
потребує визначення» [13, с. 84]. Важко 
погодитися з такою логікою, коли фунда-
ментальні параметри освіти залишаються 
без роз’яснень.

З питань, що повинне бути метою сис-
тем ВО у ХХІ ст., які образи і моделі мають 
допомагати рухатися університетам, роз-
роблено достатньо концепцій. Наприклад, 
П. Ніборг у статті «Вища освіта як суспіль-
не благо й предмет суспільної відповідаль-
ності» виділяє такі завдання ВО:

• підготовку окремих людей до вхо-
дження в ринок праці; 

• підготовку молоді до самореалізації 
як активних громадян демократичного сус-
пільства;

• особистий розвиток кожної людини;
• збереження і нарощування суми знань 

[10].
Вітчизняні дослідники В. Андрущенко, 

В. Савельєв встановили, що «глобальна па-
радигма» університетського життя вимагає 
від ВНЗ закладати у студентів уявлення 
про глобальний контекст їхнього життя та 
праці, сприяти засвоєнню ними «міжкуль-
турної компетенції» як засобу орієнтації у 
глобалізованому світі, зрештою, формува-
ти громадян із новою глобальною ідентич-
ністю як «громадян світу» (world citizens), 
що передбачає впровадження «глобальної 
освіти» як нового навчального предмета 
[20]. Проте такі завдання у законі не став-
ляться. 

У Законі обмежено встановлюється роль 
ВО в загальному розвитку суспільства, в 
оптимізації відносин між університетами і 
промисловістю, тенденцій ринку і глобаль-
ної політичної арени, хоча б так, як це реко-
мендується у звіті Світового банку «Побу-
дова суспільства знань: нові завдання тре-
тинної освіти» [20]. Звичайно, це зробити 
складно. Завдання, покладені на універси-
тети, як стверджує К.Дж. Райнхартсен, ста-
новлять набір парадоксів. Адже «універси
тети повинні: спрямовувати, дотримую
чись потреб суспільства; звітувати за не
кількісні результати; залишатися тради
ційними в мінливих умовах; бути провідни
ками змін у традиційних умовах; і, до речі, 
виконувати всі ці завдання в умовах нестачі 
ресурсів» [14]. Ці «парадоксальні», але ре-
альні завдання ВО у законі не згадують-
ся, хоча його місія полягає якраз у тому, 
щоб надати орієнтири суспільству для їх 
розв’язування.

Закон «Про вищу освіту» в Україні 
зобов’язаний неприховано артикулювати 
визначення мети ВО як «надання суспіль
ству здатності прогресувати шляхом усві
домлення себе й світу, підтримувати сус
пільство, яке навчається» [7, с. 196] і вказа-
ти, яким чином в Україні буде реалізовува-
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тися така мета. Не встановлена чітко мета 
ВО не надає змогу оптимізувати діяльність 
її системи.

5. Системний підхід: оптимізувати сис-
тему, а не відокремлені частини.

Поставимо ретроспективне питання: на-
віщо взагалі була потрібна нова редакція 
Закону України «Про вищу освіту»? Адже 
при Законі України «Про вищу освіту» (Ві-
домості Верховної Ради України, 2002 р., 
№ 20, ст. 134 із наступними змінами), що 
втратив чинність, продуктивність системи 
ВО в Україні ніби є тріумфальною: 38,0% 
населення країни у віці старше 25 років ма-
ють третинну освіту. За цим показником 
Україна є першою в Європі і випереджає 
майже весь світ, поступаючись лише Кана-
ді (43.9%), Ізраїлю (41.4%) та США (38.3%) 
[18, с. 228]. 

Також значна частка працюючих людей 
з вищою освітою. За статистикою в Укра-
їні з 10766,3 тис. штатних працівників на 
31 грудня 2009 року (так звана їх облікова 
кількість) повну вищу освіту мали 31,3%; 
неповну та базову вищу освіту – 24,2% [15, 
с. 380]. Така маса людей з вищою освітою 
у суспільстві – майже половина працюю-
чих – повинна безперечно бути спромож-
ною ефективно організовувати себе і своє 
суспільство.

Існуюча система ВО у суспільстві про-
тягом останніх десятиліть не була здатною 
забезпечувати молодь компетентностями і 
кваліфікаціями ефективної організації са-
мого себе і свого суспільства і перетвори-
лася на «підприємство з продажу дипломів 
про вищу освіту». 

Необхідно визначити функціональну 
відповідь системи освіти на виклики, обу-
мовлені наростаючою операційною склад-
ністю суспільства епохи модерну, важливи-
ми ознаками якого є безпрецедентне зрос-
тання престижу ВО [19], масштабів і дина-
міки розвитку університетської освіти, що 
навіть названо «експансією ВО у суспіль-
стві». Хоча стратегії розвитку освіти в су-
часних суспільствах визначаються різно-
манітними групами інтересів, з яких усе 
більше активізується бізнес, надмірне про-

никнення якого в освітній простір перетво-
рює останній на мегакорпорацію, одначе 
університети все ж є тим стрижнем, навко-
ло якого структурується суспільство. 

Тому не лише в Україні, в усьому сві-
ті усе ширше розгортається дискусія з пи-
тань про те, хто повинен учитися у ВНЗ і 
як і кому за це варто платити, хоча, на жаль, 
відносно мало уваги приділяється обго-
воренню питань, що саме варто вивчати у 
ВНЗ тим, хто туди вступив, і навіщо вони 
взагалі туди вступають [3, с. 6].

Фахівцями з проектування організацій 
високої ефективності доведено, «щоб одер
жати кращі результати, ви повинні поліп
шити проект системи». Відповідно до цієї 
настанови, система ВО, вказує американ-
ський професор Б. Коул, «покликана вироб
ляти ефективні освітні системи і страте
гії лідерства, які оптимізують ресурси, на
дані їм у розпорядження, щоб задовольняти 
потреби її студентів і суспільства. Для цьо
го університети повинні заново продумува
ти свої правила, ролі і обов’язки. Є відоми
ми численні спроби поліпшити відповідаль
ність університетів через запроваджуван
ня стандартів роботи, індикаторів про
дуктивності або заходів різних видів, проте 
більшість ініціатив спрощено були спрямо
вані на функціональні компоненти того, що 
є дуже складною й взаємозалежною систе
мою» [17].

Таке спрощення якраз і притаманне зако-
ну, у якому ВО не розглядається як мережа 
взаємозалежних компонентів, які співробіт-
ничають, щоб намагатися досягати мети сис-
теми. Б. Коул розвиває ідею В. Демінга про 
оптимізацію як процес організації зусиль 
усіх компонентів для досягнення встанов-
леної мети. Зокрема, Б.Коул вказує: «Мета 
освітньої системи повинна бути отримана з 
бачення місії системи і повинна бути сумісна 
з нею. Освітня система може типово визна
чатися як університет, коледж або депар
тамент, але може бути операційно визна
чена і на інших рівнях, залежно від контек
сту ситуації… Менеджери системи постій
но знають, що система містить взаємоза
лежні й діалогові компоненти, які залежать 
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один від одного, щоб досягти загальної мети. 
Тому рішення про індивідуальні компоненти 
не ухвалюються ізольовано, необхідно нама
гатися оптимізувати систему, а не проводи
ти відокремлено оптимізацію її індивідуаль
них частин» [17].

На основі цих положень і потрібно опти-
мізувати НСВО.

Закон про вищу освіту – це закон про 
механізм ефективного забезпечення грома-
дян українського суспільства кваліфікація-
ми, відповідними потребам і стандартам 
глобалізованого світу, закон про створення 
умов для натхненної праці «нових профе-
сорів» у сенсі Ж. Ліотара і відповідно «но-
вих студентів» і «нових ректорів». 

Українська ВО як комплекс післясеред-
ніх освіт (власне третинна освіта як «ВО» у 
вузькому змісті цього терміна, докторантура 
та післядипломна освіта), зрештою, буде за-
безпечена сприятливими правовими основа-
ми для розвитку її якості. Для групи інтер-

есів української післядипломної освіти не-
чіткість дефініцій указаних понять виявля-
ється, зокрема, у невизначеному правовому 
статусі «післядипломної освіти». Залишило-
ся незрозумілим, чи є післядипломна освіта 
частиною вищої освіти, чи лише складовою 
«освіти впродовж життя», чи є вона у системі 
вищої освіти, чи залишається поза нею. 

Висновки. 
Отже, дослідникам і надалі необхідно 

приділяти увагу визначенню фундамен-
тальних понять «вища освіта», «мета націо-
нальної системи вищої освіти», «система 
вищої освіти», «структура вищої освіти». 
Звичайно, указані суперечності не знижу-
ють значення тих прогресивних рішень, які 
є у Законі. Але від глибини й адекватності 
розуміння основних понять, за допомогою 
яких вища освіта конструюється і легітимі-
зується як система, залежатиме точність і 
ефективність розвитку нормативного поля 
української вищої освіти. 
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широкому сенсі соціальне 
партнерство можна визначи-
ти як взаємодію людей, у якій 
відбувається реалізація цілей 
і завдань кожного з партне-
рів у творчій співпраці, що 

розвиває суспільство [4, с. 258]. У сучас-
ному українському суспільстві потреба в 
цьому партнерстві стає все більш актуаль-
ною, адже без організації системи соціаль-
ного партнерства посттоталітарні тенден-
ції в економіці, політиці, гуманітарній сфе-
рі навряд чи можуть бути подолані; більше 
того, лише розвиток соціального партнер-
ства здатний створити реальне громадян-
ське суспільство. 

З іншого боку, соціальне партнерство 
впливає і на інститут держави, демокра-
тизуючи та гуманізуючи його. У резуль-
таті за його посередництвом створюють-
ся «впорядковані взаємини між грома-
дянським суспільством та демократич-
ною, соціальною, правовою державою» 
[3, с. 170], які «передбачають всебічне... 
забезпечення прав і свобод людини у сис-
темі її захисту проти чиновницького сва-
вілля, діючого під прикриттям відомчих 
інструкцій, з одного боку, та руйнівної 
сили непередбачуваної соціальної сти-
хії – з іншого» [3, с. 170].
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Проте соціальне партнерство може бути 
дійсним, а може бути формальним. Дійсне 
соціальне партнерство передбачає красу 
відносин між особистостями та соціальни-
ми групами, формальне означає владну ма-
ніпуляцію, яка у формі популізму, наче мас-
ка, прикриває індивідуальний та груповий 
егоїзм, де політична й економічна «еліта» 
діє заради своїх прагматичних інтересів, ві-
дірваних від інтересів усього суспільства. 

Для пострадянського простору харак-
терними є різноманітні форми такого фор-
мального соціального партнерства, коли за-
мість краси відносин ми маємо лише їх гла-
мурність. Для сучасного українського сус-
пільства проблема формального соціаль-
ного партнерства є доленосною, адже без 
теоретичного та практичного її вирішення 
будь-які демократичні зміни будуть лише 
маскуванням посттоталітаризму, а досяг-
нення соціальної справедливості постій-
но буде руйнуватися популізмом, що буде 
вести до наростання відчуження в суспіль-
стві і провокувати байдужість або соціаль-
ний вибух. 

Справжнє, а не формальне соціальне 
партнерство укорінене у системі освіти, яка 
продукує красу стосунків між учителем та 
учнем, тим самим впливаючи і на майбут-
ній, і на сучасний стан суспільства. Тому 
краса стосунків в освітньому процесі – 
краса стосунків учителя та учня, виклада-
ча та студента, наукового керівника та ас-
піранта – є одним з найважливіших аспек-
тів краси в соціальному бутті людини. Усві-
домлення можливості та дійсності такої 
краси актуалізує необхідність звернення до 
теоретико-методологічних здобутків філо-
софії освіти, яка активно розвивається в су-
часній українській філософії у тісному по-
єднанні з соціальною філософією. (У НПУ 
ім. М. Драгоманова невипадково існує ка-
федра філософії освіти та соціальної філо-
софії). 

Хотілося б звернутися до теоретико-
методологічних напрацювань В. Андру-
щенка, який пропонує думку про оновлену 
комунікацію в процесі освіти, основою якої 
є теорія і практика толерантності. «Своїм 

змістом толерантність передає освітянські 
проблеми, а отже, оголює та загострює за-
вдання педагогічної науки» [2, с. 16]. Саме 
на основі толерантності може йти мова 
«про осмислення нових стосунків, що скла-
даються між студентами і викладачами... 
закладів освіти; принципові зміни в орга-
нізації навчально-виховного процесу; пси-
хологічний клімат у колективі; можливості 
інноваційної діяльності...» [2, с. 13]. 

В. Андрущенко підкреслює необхід-
ність нової методології синтезування, яка, 
по суті, є теоретичним корелятом толе-
рантності і може стати фундаментом для 
розвит ку демократичних цінностей. «Фі-
лософське бачення нової картини світу, за-
значає він, – це передусім... домінування у 
буттєвості відкритого раціоналізму, вибу-
дуваного на принципах глобального еволю-
ціонізму, єднання наук про природу й наук 
про духов ність, тобто синтезування різних 
способів духовно-практичного осягнення 
світу» [2, с. 15–16]. Саме на цій основі до-
слідник обґрунтовує необхідність «нової 
картини світу, яка виключає конфронта-
цію, забезпечує конструктивізм і неможли-
вість тим самим домінування в житті без/
поза моралі» [2, с. 16] і спонукає будь-кого 
«до морального вдосконалення та самови-
явлення» [2, с. 16].

Але всі ці принципи можливо реалізу-
вати лише розуміючи сутність епохи гло-
балізації, у яку ми живемо. В. Андрущен-
ко так оцінює значення і сенс глобаліза-
ції для соціального буття людей: «Глоба-
лізація формує нову еру взаємодії між на-
ціями, економічними і політичними систе-
мами та між людьми. Вона змінює понят-
тя «національних меж», значно розширює 
культурно-інформаційні контакти між на-
родами і державами, впливає на керування, 
виробництво, торгівлю, ринок праці, полі-
тичні утворення...» [1, с. 8]. 

Таким чином, краса стосунків в освіт-
ньому просторі базується на формуванні 
нової методології, основою якої є принци-
пи толерантності, синтезування, що кон-
кретизовані розумінням сутності глобаль-
ного світу, а тому можуть породжувати не 
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лише тео ретичні моделі, а й практику мо-
ральнісного спілкування учителя і учня, 
викладача та студента.

В осягненні методологічних основ розу-
міння феномена краси стосунків в системі 
освіти важливими є ідеї сучасного дослід-
ника в галузі соціальної філософії та фі-
лософії освіти М. Михальченка. Міркую-
чи про теоретичні основи філософії освіти, 
він зазначає: «Методологічно важливим 
питанням тут є визначення критеріїв того, 
в чому ж є сутність філософсько-освітньої 
проблематики: в новому погляді на цілі і 
функції освіти; в новому погляді на люди-
ну як результат функціонування цієї систе-
ми; в переоцінці світоглядних, матеріально-
технічних, моральних основ системи осві-
ти або щось інше? Змістовні відповіді на 
ці питання дозволять трактувати філосо-
фію освіти дійсно як пізнавальну підсисте-
му, з визначенням її взаємозв’язків з інши-
ми філософськими, соціологічними, еконо-
мічними і педагогіко-психологічними нау-
ками» [6, с. 48]. Отже, ми також зустрічає-
мо методологію синтезування як методоло-
гію філософії освіти; іншими словами, мова 
йде про принципову необхідність міждис-
циплінарного підходу у філософії освіти. 
Це відображує складність і багатогранність 
стосунків суб’єктів освітнього процесу. А 
отже, складність і багатогранність краси 
цих стосунків, їх осягнення теж потребує 
міждисциплінарного підходу. 

Украй важливе місце в міждисциплі-
нарному підході до філософії освіти на-
лежить філософській антропології як фі-
лософії людини. М. Михальченко з цього 
приводу пише: «Досить поширеним є під-
хід до філософії освіти як до галузі філосо-
фії, яка сформувалась на тому розділі фі-
лософської антропології, де досліджують-
ся проблеми виховання й освіти людини в 
сім’ї та суспільстві» [6, с. 48]. І при цьому 
висуває застереження: «Але в межах цьо-
го підходу поки що не вдається відповісти 
на принципово важливе питання: як спів-
відносяться індивідуалістично орієнтова-
на філософська антропологія і соціально 
орієнтована філософія освіти»» [6, с. 48]. 

Отже, М. Михальченко також ставить про-
блему необхідності продуктивної взаємодії 
індивідуально-особистісного та суспільно-
комунікативного в бутті людини, зокре-
ма в освітньому його вимірі. Розв’язати цю 
проблему можна лише використовуючи за-
значену вище методологію синтезування, 
яка отримала своє обґрунтування в пра-
цях В. Андрущенка, що дозволяє трактува-
ти філософію освіти як метанауку, «яка дає 
можливість засобами освіти позитивно пе-
ретворювати світ» [6, с. 49].

Трактування філософії освіти як метана-
уки дозволяє поєднати в ній підходи філо-
софської антропології, соціальної філосо-
фії, етики, естетики, педагогіки, психології, 
психоаналізу. Це знову дозволяє нам роби-
ти висновок про те, що при аналізі краси в 
соціальному бутті саме в освітньому його 
вимірі ми повинні використовувати, як мі-
німум, синтезування підходів соціальної 
філософії, філософської антропології, ети-
ки та естетики. Якщо ж перефразувати кла-
сика й сказати, що весь світ – це освітній 
процес, то такий підхід може бути викорис-
таний не лише в дослідженні краси вчин-
ків та стосунків між вчителем та учнем, а й 
краси вчинків та стосунків у будь-якій ца-
рині людського буття та діяльності.

Звернення до краси відносин учителя та 
учня в контексті соціального партнерства 
є дуже актуальним. Краса відносин учите-
ля та учня – це один з первинних елемен-
тів краси відносин у світі людей, без якого 
соціальне партнерство є неможливим. Кра-
са відносин учителя та учня, з одного боку, 
означає повагу до вчителя, а з іншого – 
здатність вийти за межі його ідей. Такий 
підхід дозволяє виокремити декілька прин-
ципів спілкування вчителя та учня. Пер-
ший – неплідний, коли учень повторює ідеї 
вчителя, не розвиваючи їх і не доповнюючи 
своїми креативними знахідками. У цьому 
сенсі не можна не погодитися з думкою, яка 
окреслює можливість потворності у відно-
синах вчителя і учня: «Якщо ти зупиняєш-
ся на рівні вчителя, то завдаєш йому болю» 
[7, с. 165]. Другий принцип постає проти-
лежністю першого, проте також є неплід-
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ним, – коли учень повністю відкидає під-
хід вчителя, забуваючи про його ідеї та осо-
бистість. Третій підхід піднімається над об-
меженістю двох перших – учень розвиває 
ідеї вчителя, доповнюючи новими ідеями 
та концептами. У цьому контексті не мож-
на не погодитися з думкою В. Андрущенка, 
який зазначає, що «освіта сьогодні ставить 
перед собою нове завдання – сформувати в 
учня вміння вчитися» [2, с. 8]. 

Для західної культури еталонними в 
красі відносин вчителя та учня можуть 
бути відносини Платона та Сократа. Пла-
тон приймає ідеї свого вчителя, робить Со-
крата головним персонажем своїх діалогів 
і розвиває його вчення. Відносини Сокра-
та та Платона є яскравим прикладом тре-
тього принципу, означеного вище, – Пла-
тон створює філософські тексти, у яких ви-
ражає думки Сократа, доповнюючи своїми. 
У цьому контексті цілком справедливою є 
думка: «Якщо спілкування з Вчителем не 
розширює твої межі, це означає, що ти на-
звав Вчителем не того» [7, с. 166]. 

Краса відносин між учителем та учнем у 
сучасному світі полягає передусім у тому, 
щоб виявити відкритість Іншому і здатність 
до діалогу. Про таку якість вдало говорить 
В. Малахов: «Діалогізм можна визначити 
як здатність суб’єкта сприймати і врахову-
вати правомірність, внутрішню обґрунто-
ваність не лише власної думки, а й інших 
способів міркування і висловлювань, що 
їх утілюють» [5, с. 73]. Діалогізм передба-
чає не тільки духовні, але й душевні якос-
ті – гнучкість, м’якість, емпатійність. Саме 
ці якості дозволяють подолати гординю 
та егоцентризм і почути Іншого. Але, щоб 
проявити їх, необхідно бути толерантним 
до Іншого: вчителю до учня, учню до вчи-
теля. Відкритість і діалогічність – це фун-
даментальні риси толерантності, які поро-
джують справжню красу і цілісність відно-
син між особистостями вчителя та учня.

Але такі чесноти виявляються тоді, коли 
вчитель та учень – це люди, які мають 
спільні екзистенціальні переживання, цін-
ності та світоглядні принципи. У контексті 
нашого дослідження достатньо цікавою є 

класифікація людей за їх екзистенціально-
світоглядними установками, що запропо-
нована Н. Хамітовим, який розділяє лю-
дей на два глибинних екзистенціальних 
та соціально-психологічних типи: «люди 
нудьги» та «люди туги» [8].

«Люди нудьги» – це люди, які в ста-
ні свободи прагнуть до розваг та насоло-
ди; «люди туги» в стані свободи прагнуть 
до самопізнання та творчості. Евристично 
плідною буде застосування цієї класифіка-
ції щодо відносин вчителя та учня. 

Якщо вчитель є людиною туги, а його 
учень – людиною нудьги, то вони до кінця 
не зрозуміють один одного, і стратегія їх від-
носин буде неплідною – учень буде повто-
рювати та компілювати ідеї свого вчителя, 
не роблячи креативного продовження. Не 
розвиватиметься ані вчитель, ані учень. Цей 
союз нагадуватиме «лебедя, рака та щуку», 
що тягнуть у різні боки: учитель – до твор-
чості та пізнання, а учень – до інтерпрета-
цій та переказу чужого. Учитель та учень 
житимуть у різних світоглядних та буттє-
вих вимірах з різними цінностями та пере-
конаннями. У такому союзі відсутня краса 
відносин – без співтворчості та креативно-
го наповнення будь-які відносини деграду-
ють. Екзистенційна чужість та глухість один 
до одного зазвичай і призводить до розри-
ву відносин. Але такий сценарій не фаталь-
ний – еволюціонування людини нудьги в 
людину туги, а людини туги в людину лю-
бові оздоровлює будь-які відносини. Екзис-
тенційна зміна учня і розвиток вчителя мо-
жуть трансформувати якість їх спілкування 
і привести до справжньої краси відносин. 

Якщо вчитель належить до типу людини 
нудьги, а його учень – людина туги, то роз-
гортається ще один неплідний сценарій від-
носин – вчитель гальмує творчу спрямова-
ність свого учня й спрямовує його лише на 
інтерпретацію, переказ і цитування текстів 
і думок інших. Такі відносини будуються 
за моделлю суб’єкт-об’єкт, де вчитель ви-
ступає суб’єктом, а учень об’єктом педаго-
гічного впливу. У цьому випадку вчитель 
не здатний побачити в учневі свого вчите-
ля, а лише учня. Відносини вчителя нудь-
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ги та учня туги можуть мати продовження, 
якщо вчителю вдасться змінити свій світо-
гляд і подолати свої екзистенціальні межі, а 
учень повинен у цьому йому допомогти.

Якщо обидва – і вчитель, і учень – люди 
нудьги, то їх відносини будуть взагалі не-
плідними та нетривалими. Це відносини, 
підпорядковані волям до самозбереження та 
продовження роду, креативність у них при-
сутня як імітація, справжній творчий пошук 
не потрібний. Це відносини невільні, про-
диктовані зовнішніми обставинами, тому 
вони дуже швидко перестають існувати, бо 
відсутні співтворчість та діалог. Зробити ці 
відносини плідними може лише особистісна 
трансформація як учителя, так і учня.

Але може бути й конструктивний варі-
ант відносин учителя та учня в тому ви-
падку, коли як перший, так і другий нале-
жать до типу людей туги. Зазвичай це твор-
чі люди, здатні до створення нових ідей і 
концептуальних рішень. Учитель здатний 
перетворитися в учня і навчатися у свого 
учня, а учень може на певний час ставати 
вчителем і передавати свої знання та досвід 
своєму вчителю. У тому випадку, коли оби-
дві сторони прагнуть постійно виходити за 
свої межі, розвиватися та творити, можли-
ва не лише конструктивна співтворчість 
учителя і учня, а й краса їх відносин. 

Однак історія світової культури знає й 
інші приклади відносин учителя та учня. 
Показовими тут є відносини класиків пси-
хоаналізу З. Фрейда та К. Юнга. З. Фрейд 
не вибачив К. Юнгу його емансипації, від-
ступництва від школи класичного психо-
аналізу. К. Юнг не зміг примиритися з не-
гативним ставленням З. Фрейда до його 
творчих надбань. Відбулося взаємне від-
чуження: учитель не прийняв своєрідного 
зрадництва учня, а учень не зміг прийняти 
небажання вчителя відпустити його у влас-
ний креативний пошук. 

У результаті – розрив і відсутність будь-
яких відносин. Це відбулося в результа-
ті зіткнення владних амбіцій творчих осо-
бистостей, які породжували гнів та тугу й 
у вчителя і в учня. Недолік душевності та 
гнучкості привів і З. Фрейда, і К. Юнга до 

розриву. Вони не виявили потрібної гнуч-
кості та мудрості в стосунках, тому їх роз-
рив можна назвати сумним прикладом по-
творності відносин учителя та учня.

Звернімося тепер до гендерного контек-
сту краси відносин в освітньому процесі, 
без урахування якого годі й чекати набут-
тя дійсного соціального партнерства в су-
часному суспільстві. Очевидно, що будь-
який освітній процес потребує краси відно-
син викладача з колегами та студентством. 
Останнім часом усе важливішим стає ген-
дерний контекст цієї проблеми, що зумов-
лене присутністю в сучасному освітньо-
му процесі чоловіків і жінок як на рівні ви-
кладачів, так і на рівні студентів або учнів. 
Отже, гендерний аспект проблеми краси 
відносин у царині освіти стає надзвичайно 
актуальним у зв’язку з виходом у простір 
культури та цивілізації жінки, яка прагне 
рівних та вільних стосунків зi свiтом чоло-
віків. Це викликає фундаментальні смис-
ложиттєві питання студентів, на які ви-
кладач повинен обґрунтовано відповіда-
ти. Чому так багато соціально успішних чо-
ловіків та жінок є внутрішньо самотніми? 
Чи повинна сім’я та народження дітей бути 
головною цінністю в життєвому світі жін-
ки? Як бути чоловіку в ситуації, якщо його 
дружина реалізується більшою мірою і від-
повідно більше заробляє? Як бути жінці, 
якщо чоловік заважає її професійній реа-
лізації, вимагаючи бути домогосподаркою, 
«матір’ю його дітей»? Такі запитання може 
почути не лише викладач філософських 
дисциплін, але й будь-яких інших. Кожен 
з викладачів повинен бути світоглядно під-
готовленим до них. 

У контексті сьогодення надзвичайно ак-
туальним є звернення до гендерних страте-
гій освіти, які передусім реалізуються через 
особистість викладача. Архетиповою стала 
маскулінна чи патріархатна стратегія осо-
бистості викладача, який застосовує субор-
динацію в навчальному процесі. Маскулінно
субординативна стратегія викладача має 
свої позитивні та негативні риси. Дійсно, 
субординація в освіті є необхідною умо-
вою ефективного навчання, але, по-перше, 
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недостатньою, а по-друге, виходячи за пев-
ну межу, така стратегія побудови відносин 
призводить до панування авторитарності та 
ставлення до іншого як до об’єкта. 

З іншого боку, останнім часом усе біль-
ше поширюється координативна освіт-
ня стратегія, яку в контексті нашого до-
слідження можна було б назвати фемінно
координативною. Ця стратегія особистос-
ті викладача теж має свої позитивні (гнуч-
кість, терпимість) та негативні (відсутність 
стратегічності, твердості) риси і є теж необ-
хідною, але недостатньою умовою ефектив-
ного навчання.

Чи може бути знайдена синтеза 
маскулінно-субординативної та фемінно-
координативної стратегій освіти, яка поєд-
нала б усі їх позитивні риси? Так, її можна 
назвати андрогінною (андрогінноцілісною) 
або гуманістичною. Ця стратегія передба-
чає вихід за межі монологічності навчаль-
ного процесу у співтворчий діалог зі сту-
дентами та аспірантами. 

Проте, як ми побачили вище, така стра-
тегія освіти може бути плідною та кон-
структивною, коли синтеза маскулінно-

субординативного та фемінно-коорди-
нативного відбувається не лише в навчаль-
ному процесі, а й у життєвому світі осо
бистості. 

Таким чином, ми говоримо про андрогін-
ну особистість в освітньому процесі, яка пе-
редусім є цілісною особистістю, у якій гар-
монійно поєднані духовне та душевне нача-
ла – глибинна чоловічість та жіночність. Ці-
лісність андрогінної особистості зумовлює її 
творчий характер. Андрогінна особистість – 
це творча особистість. Але це особистість, 
яка спрямована не на будь-яку творчість, а 
на андрогінну творчість – творення ціліс-
ності в людському бутті як краси відносин 
та вчинків [9, c. 47], творення єдності духов-
ного та душевного начал. Справжня любов 
та повага до себе дозволяє викладачеві так 
само ставитися і до своїх учнів, і до колег. 

Справжнє, а не формальне соціаль-
не партнерство в освітньому процесі є не 
лише ідеалом, а й нормою плідного проце-
су виховання та освіти. Воно актуалізує не 
лише студента, а й педагога, спрямовує на 
відкритість та діалог, який сприяє розвитку 
демократичного суспільства.
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остановка проблеми та її ак-
туальність. Феномен підпри-
ємництва можна вважати 
провідним фактором, що ви-
значає радикальні цивіліза-
ційні зміни в ХХ та ХХІ сто-

літтях. З філософської точки зору впро-
довж останніх десятиліть ми можемо спо-
стерігати не лише активне зростання ви-
робництва товарів і послуг, а й формування 
нових потреб виробництва та релевантних 
їм споживацьких практик. Таким чином, на 
світоглядному рівні інститути підприєм-
ництва, в першу чергу структури великого 
бізнесу, виходять на поле, яке традиційно 
обслуговувалося освітніми інституціями 
взагалі та структурами університетської 
освіти зокрема. Одним з яскравих феноме-
нів своєрідної «трансструктурної мутації», 
що виникає в зоні активної взаємодії між 
бізнесом та вищою освітою, є корпоратив-
ний університет (corporate university). Це 
певною мірою пов’язане і з трансформаці-
єю основних форм знання, яка відбуваєть-
ся впродовж історичного розвитку євро-
пейської цивілізації [15]. Тож не дивно, що 
походження корпоративного університету, 
його специфіка у порівнянні з традиційни-
ми інститутами вищої освіти, а також пер-
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спективи розвитку цієї «спільної дитини» 
університетського та бізнесового середо-
вищ протягом останніх десятиліть актив-
но досліджується в західному академічно-
му дискурсі. 

Досвід розбудови корпоративних уні-
верситетів на етапі становлення цієї моде-
лі університетської освіти та їх роль в висо-
коякісному кадровому забезпеченні відпо-
відної діяльності детально проаналізовано 
в книзі Джин Мейстер «Корпоративні уні-
верситети: уроки формування робочої сили 
світового класу» [16]. Визначаючи корпо-
ративний університет як «стратегічну па-
расольку» для вдосконалення та освіти 
співробітників, споживачів та поставщиків 
з метою реалізації організаційних страте-
гій, авторка наголошує, що саме ця модель 
буде найбільш затребуваною в ХХІ століт-
ті. Вона детально аналізує, як працює мо-
дель корпоративного університету, специ-
фіку запропонованих ним навчальних про-
грам, форми взаємодії корпоративного уні-
верситету з основними цільовими авдито-
ріями. 

В контексті розвитку форм та мето-
дів університетської діяльності розгля-
дає корпоративний університет Едді Бласс 
[7]. Він також провів детальне порівняння 
традиційного університету та корпоратив-
ного університету, матеріали якого ми бу-
демо використовувати в подальшій стат-
ті [8]. Оптимістично оцінює перспективи 
розвитку корпоративних університетів та 
їх важливе стратегічне значення для по-
будови ефективної економіки знань Мар-
тіжн Радемекерс [18]. Водночас, деякі за-
хідні дослідники, наприклад Стенлі Ароно-
віц [6] та Генрі Жиро [11], звертають увагу 
на те, що корпоративний університет загро-
жує фундаментальним принципам побудо-
ви університетської освіти, перетворюю-
чи її на комплекс професійно орієнтованих 
тренінгів. Роль та місце нових форм універ-
ситетської освіти в контексті становлення 
глобального освітнього простору досліджу-
ють Філіп Альтбах та його колеги [4], [5], 
Джаміль Салмі [20]. Взаємодія універси-
тетського та бізнесового середовищ знахо-

дить відображення в індикаторах провід-
них міжнародних університетських рей-
тингів, зокрема рейтингу Таймc [22], [23] та 
QS [17]. Аналіз взаємних впливів універси-
тетських рейтингів та бізнесового середо-
вища знайшов відображення у досліджен-
нях  Елен Хезелкорн [12], Андреуса Раух-
варгеса [19] та автора цієї статті [14]. 

Мета цієї статті – аналіз виникнення та 
сучасного розвитку корпоративного уні-
верситету в контексті багатовимірної вза-
ємодії академічного та бізнесового середо-
вища, а також трансформації інститутів ви-
щої освіти під впливом активного форму-
вання глобального освітнього простору.

Взаємодія освітнього та бізнесового се-
редовища є цікавою проблемою як з точки 
зору історичної ретроспективи, так і сучас-
ного стану цивілізації, що стискається з ра-
дикальними змінами своїх фундаменталь-
них інституцій. Яскравим втіленням подіб-
ної взаємодії є дві моделі університету, які 
можна розглядати в якості формалізованих 
викликів стану status quo, репрезентовано-
го класичними університетськими моделя-
ми доби модерну, найбільш відомою з яких 
є модель, запропонована на початку ХІХ 
століття Вільгельмом фон Гумбольдтом. 

Поперше, це модель підприємницького 
університету, сутність якої полягає в імпле-
ментації принципів існування бізнесового 
середовища до академічної сфери. На дум-
ку російських дослідників Г. Константино-
ва та С. Філоновича, «це вищий навчаль-
ний заклад, який систематично прикладає 
зусилля для подолання обмежень у трьох 
сферах – генерації знань, викладанні та вті-
ленні знань на практиці – шляхом ініцію-
вання нових видів діяльності, трансформа-
ції внутрішнього середовища та модифіка-
ції взаємодії з зовнішнім середовищем» [2]. 
Нам імпонує це визначення, адже в ньому 
вдало висловлена властива підприємниць-
кому університету інтенція до експансії, 
виходу за власні межі, поширення просто-
ру власного існування у функціонально-
му сенсі. Таким чином, підприємницький 
університет кидає виклик традиційній, ре-
троорієнтованій університетській моде-
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лі, озброюючись натомість визначальними 
принципами функціонування бізнесового 
середовища. Дещо спрощено можна сказа-
ти, що підприємницький університет – це 
університет, який цілеспрямовано намага-
ється «грати на рівних» у бізнесовому се-
редовищі.

 Подруге, це модель корпоративного уні-
верситету, яка, навпаки, намагається запози-
чити форми, принципи існування та струк-
тури побудови інституцій вищої освіти в 
бізнесове середовище. Тобто корпоративний 
університет – це університет, який створю-
ється всередині певного бізнесового середо-
вища задля розвитку та вдосконалення його 
людського капіталу та посилення конкурен-
тоспроможності відповідних організаційних 
структур. Його поява свідчить про спробу 
(як доводить подальший розвиток – досить 
успішну) інтегрувати у корпоративне бізне-
сове середовище в якості складових елемен-
тів функції, які традиційно виконувала уні-
верситетська освіта. І цей процес особливо 
активізувався в останні десятиріччя.

Перші спроби цілеспрямованої інститу-
ційної інтеграції освітніх структур у бізне-
сове середовище відбуваються майже сто-
річчя тому. В 1914 році провідні американ-
ські компанії Дженерал Електрікс та Дже-
нерал Моторс започаткували для власних 
співробітників систему внутрішніх тренін-
гів, метою яких було вдосконалення профе-
сійної майстерності. В подальшому це  при-
вело до появи відповідних корпоративних 
шкіл з акредитованими програмами підго-
товки фахівців[10]. Але знадобилося біль-
ше ніж 40 років для того, щоб на основі цих 
структур виник перший в світі корпоратив-
ний університет. Це відбулося в 1956 році в 
Кротонвіллі, Нью-Йорк, – саме тоді розпо-
чав свою роботу корпоративний універси-
тет компанії Дженерал Електрикс, який іс-
нує і зараз, відіграючи роль епіцентру від-
повідної корпоративної культури та щоріч-
но приймаючи на навчання тисячі співро-
бітників та партнерів компанії [24]. Таким 
чином, провідна транснаціональна компа-
нія США до певної міри та, безперечно, з 
певними обмеженнями інтегрувала у влас-

ну структуру один з найстаріших соціаль-
них інститутів європейської цивілізації з 
безперервною історією.

Подальший розвиток корпоративних уні-
верситетів довів, що це, кентавричне на пер-
ший погляд створіння, виявилося не лише 
життєздатним, а й перспективним та висо-
коефективним. Тільки за період з 1993 до 
2001 років кількість корпоративних уні-
верситетів збільшилася з 400 до 2000, а в 
2010 році їх чисельність досягла 3700 [13]. 
«Швидке зростання кількості корпоратив-
них університетів починаючи з 1990-х років 
довело, що це не лише данина моді. Корпо-
ративні університети змогли перетворитися 
з простих підрозділів для проведення тре-
нінгів на центри трансферу та обміну зна-
ннями, а також інноваціями – як всередині 
компаній, так і між ними», – зазначає гол-
ландський дослідник Мартіжн Радемекерс 
[18, с. 130]. Тенденцію до зростання кіль-
кості корпоративних університетів та підви-
щення їх значення у системі освіти відзна-
чають і російські дослідники А. Мінзов та 
Є. Черемисина: «На сьогодні корпоративні 
університети створюються та існують в ба-
гатьох випадках завдяки підтримці власни-
ків компаній. Та хоча їх чисельність значно 
менша, аніж загальна частина ВНЗ Росії, 
вони з кожним днем здійснюють все більш 
відчутний вплив на всю систему вищої та се-
редньої освіти» [3, с. 69]. Причиною виник-
нення та поширення корпоративних універ-
ситетів у наш час сучасні експерти вважа-
ють бажання систематизувати функцію про-
ведення тренінгів, максимізувати інвестиції 
в освіту, ініціювати організаційні зміни, по-
ширити спільну культуру та цінності, підви-
щити працездатність працівників та конку-
рентоспроможність на ринку праці [13].

Водночас, деякі західні дослідники, напри-
клад Стенлі Ароновіц та  Генрі Жиро [6], кри-
тикують як корпоративний університет, так і 
взагалі корпоратизацію системи університет-
ської освіти, яка, на їхню думку, відбувається 
в рамках властивого неоліберальним підхо-
дам тріумфу ринкових відносин та усунення 
держави від регуляторних функцій. «В кор-
поративній культурі соціальні аспекти жит-
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тя інтерпретуються в контексті індивідуаль-
них або економічних підходів, що девальвує 
демократичні імпульси або ж «розчиняє» їх 
у ринкових імперативах. Це загрожує як ро-
зумінню демократії в якості фундаменту на-
ших прав і свобод, так і призводить до пере-
осмислення значення та завдань освіти», – 
вважають науковці [6, с. 334].

Стосовно універсального визначення 
корпоративного університету в академіч-
ній літературі присутні різноманітні точки 
зору. На думку Едді Бласса, це пояснюється 
тим, що «з моменту свого виникнення кор-
поративний університет існував у різнома-

нітних формах та орієнтувався на різні цілі 
у залежності від організації, в якій він ви-
никав, тому важко висловити його сутність 
в одному реченні» [7, с. 61]. В своєму дослі-
дженні він спирається на визначення Тей-
лора та Філіпса (2002), які вбачають вито-
ки феномена корпоративного університету 
«в намаганні об’єднати освіту  та роботу ра-
зом з метою оптимальної вигоди для обох» 
[7, с. 61]. Розглядаючи відмінності між тра-
диційним публічним університетом та кор-
поративним університетом, Едді Бласс уза-
гальнює результати власного дослідження 
в наступній таблиці 1 [7, с. 63]: 

Таблиця 1
Публічний університет Корпоративний університет

Назва Походить від академічної спільноти, що  
об’єдналася в корпорації під назвою Universitas

Назва відображає внутрішню навчальну культуру 
і спільноту

Історичне 
підґрунтя 

Середньовічне та класичне коріння. Старий 
університетський сектор,  що розвивався в 
17-19  сторіччях, та новий університетський 
сектор починаючи з 20 сторіччя, якому 
властивий масовий характер

Походить від внутрішніх тренінгів та освітніх 
підрозділів; пропонує нові послуги, креативні 
підходи задля проведення досліджень та 
розвитку

Цілі Провадження загальної та(або) спеціальної 
освіти на найвищому рівні

Розширення знань в рамках певної компанії, 
підвищення конкурентоздатності, заохочення 
змін

Результати Кваліфікації (ступені, професійні кваліфікації), 
а також результати досліджень

Розширення горизонтів, яких можна досягнути, 
об’єднання етики, цінностей та історії компанії

Рівень освіти Триступеневий Будь-який, від елементарних функціональних 
тренінгів до найвищих академічних рівнів

Кількість та 
характеристики 
студентства

Студентом може стати кожний, хто відповідає 
вимогам до вступу

Кожен співробітник компанії

Виробництво 
знань

Вільне виробництво знань, які потім 
поширюються та продаються у формі 
публікацій. Окремі знання, що виникають 
внаслідок співробітництва з промисловістю та 
бізнесом, мають обмежене поширення

Результати поширюються лише в межах 
певної організації через внутрішні публікації та 
недоступні широкому загалу

Власність та 
контроль

Належать державі, яка забезпечує їх 
фінансування. Публічна відповідальність 
перед відповідними державними структурами. 
Принцип «академічної свободи» обмежує 
зовнішній контроль

Належить компанії, різноманітні форми 
контролю. Завжди вимагається певне бізнесове 
обґрунтування 

Зв’язки з 
публічними 
університетами

Співробітництво існує у формі дослідницьких 
проектів

Зв’язки на рівні викладання певних курсів та 
певних досліджень

У якій формі існують корпоративні 
університети в нашій країні? На думку 
Д. Ісакової та Є. Шкарпової: «В Україні 
«корпоративний університет» – це, ско-
ріше, метафора, що передбачає комплекс 
програм навчання та тренінгів для спів-
робітників. Вітчизняні фірми, які розви-

вають власні освітні проекти, виходять з 
того, що їм вигідніше власноруч вирощу-
вати спеціалістів у відповідності з влас-
ними стандартами, аніж переплачувати 
за «легіонерів». В деяких компаніях по-
дібне навчання – обов’язкова умова при-
йому в штат або кар’єрного зростання. За-
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няття тут проводять або власні менедже-
ри, або ж запрошені викладачі університе-
тів та бізнес-шкіл» [13]. В якості прикла-
ду може бути розглянутий корпоратив-
ний університет Агрохолдингу «Мрія» – 
Українська аграрна школа, який включає 
власне агрошколу, механік-школу та бух-
галтерську школу. В цій освітній установі 
на даний час здобули освіту 63 агрономи, 
32 механіки та 29 бухгалтерів, з яких за-
галом 108 працевлаштовані. Підтримуєть-
ся співпраця з 20 вітчизняними та інозем-
ними вищими навчальними закладами, а 
до викладання залучено більше 30 україн-
ських та іноземних фахівців та внутріш-
ніх тренерів. Таким чином, здійснення 
функцій вищої освіти поступово інтегру-
ються у вітчизняне бізнесове середовище. 
Враховуючи проголошений курс на Єв-
роінтеграцію та необхідності переходу на 
європейські стандарти виробництва, мож-

на прогнозувати зростання кількості кор-
поративних університетів в Україні та їх 
вплив на систему вищої освіти вже у най-
ближчому майбутньому.

Висновки. Корпоративний універси-
тет є відносно новою моделлю універси-
тетської діяльності, яка виникає внаслідок 
спроби бізнесового середовища інтегрувати 
у власний контекст певні функції, які тра-
диційно виконувала університетська осві-
та. Враховуючи інноваційний характер су-
часної цивілізації та стрімкі темпи розвит-
ку нових технологій, можна вважати подіб-
ну модель перспективною та прогнозува-
ти її подальше поширення як у світі, так і в 
Україні. У цьому зв’язку важливим є нала-
годження ефективної системи взаємодії та 
співробітництва між традиційними та кор-
поративними університетами з метою вдо-
сконалення системи вищої освіти та підви-
щення її конкурентоспроможності. 
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новІтнЯ нАукА тА сучАснА освІтА

учасному суспільству дово-
диться докладати чимало зу-
силь для того, щоб результати 
пізнавальної діяльності та об-
міну інформацією були сис-
тематизовані, включені в за-

гальну систему знань і стали доступні для 
подальшого використання. Якщо у примі-
тивних, інформаційно бідних культурах 
отримання інформації, її зберігання, систе-
матизація і практичне застосування здій-
снюється в рамках однієї і тієї ж діяльнос-
ті, то в складній культурі, що швидко змі-
нюється, ці процеси диференціюються і ви-
магають для свого нормального протікан-
ня спеціальних установ (бібліотек, рефе-
ративних журналів, інститутів наукової ін-
формації, довідкових служб і т. п.). «Недо-
сконалість інформаційних служб є сьогод-
ні одним з найбільш "вузьких" місць еко-
номічної та наукової діяльності: відшукати 
вже наявні відомості виявляється нерідко 
більш складною справою, ніж отримати їх 
заново (очевидно, в цьому закладена одна 
з причин появи все нових і нових "винахід-
ників велосипедів")» [6, с. 49]. Ця обстави-
на змушує нас звернути особливу увагу на 
всю сукупність психологічних, ідеологіч-
них, організаційних і технічних умов, за-
вдяки яким стає можливим накопичення 

бак мирослАв
кандидат педагогічних наук, 

здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова

НЕПЕРЕРВНІСТЬ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУПРОВОДУ 
ОСВІТИ

Аналізується природа та завдан
ня інформаційного супроводу осві
ти, прослідковується його спадко
ємність на всіх стадіях освітньо

го процесу; підкреслюється, що ін
формаційний супровід має ґрунту

ватися на розмаїтих інформаційно
комунікаційних технологіях, ефек

тивність застосування яких значною 
мірою залежить від інформаційної 

компетентності педагога та наяв
них технічних можливостей; інфор

маційний супровід освіти передбачає 
не тільки використання зазначених 

технологій у навчальному процесі, 
але й розробку необхідних навчально

методичних матеріалів, створення 
особливої взаємодії освітнього при

значення. Остання, зокрема, спрямо
вана на збір, обробку, застосування і 
передачу інформації та здійснюєть

ся суб’єктами освітнього процесу з 
огляду на мету і зміст інформаційно
го супроводу освіти. Доведено, що ін
формаційний супровід має бути про

цесом неперервним і спадкоємним.
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інформації, її упорядкування та оператив-
не відшукання.

У світі тварин передача основного пото-
ку інформації та програм поведінки відбу-
вається через генний апарат. Безпосеред-
нє біологічне успадкування досвіду пред-
ків є надійним, але залишає мало можли-
востей для індивідуальної зміни поведінки, 
а тим більше для збагачення досвіду роду. 
У людському суспільстві основні елементи 
освіти передаються небіологічним шляхом. 
Як інструменти зберігання та накопичен-
ня інформації можуть бути або природна 
пам’ять, або речові засоби запису інформа-
ції: рукописи, книги, платівки, відеозаписи, 
кінострічки  і т. д. 

Для запису інформації в обох випад-
ках необхідні знакові системи і певний ме-
тод упорядкування, організації інформації 
за її цінністю та вмістом. Звуковою систе-
мою в більшості випадків служить розмов-
на мова, а методами організації – усний пе-
реказ, що виходить від авторитетної особи, 
догматична система вірувань або логічно і 
семантично розроблена система знань, тоб-
то науковий світогляд.

Революція в засобах передачі інформації 
пов’язана з писемністю та освітою. Освіта – 
це також канал інформації в інформаційній 
системі, один із чинників прогресу, який, як 
зазначає І. Зязюн, «створюється для люди-
ни, функціонує і розвивається в її інтере-
сах, слугує повноцінному розвитку особис-
тості і в ідеалі її призначення – щастя лю-
дини» [7, с. 4]. 

Під інформаційним супроводом ми бу-
демо розуміти як діяльність учителя з на-
дання допомоги школяреві в реалізації 
його освітніх потреб у предметній сфе-
рі, так і саму освітню інформацію у вигля-
ді книг, навчальних програм, інформацій-
них розробок. Ми вважаємо, що інформа-
ційний супровід учнів і студентів вклю-
чає: забезпечення достовірною інформа-
цією про матеріали, які рекомендують-
ся до використання в навчальному проце-
сі в конкретній предметній сфері; навчан-
ня алгоритмам роботи з інформацією, зо-
крема розміщеної в мережі Інтернет; орга-

нізацію предметних консультацій за допо-
могою інформаційно-комунікаційних тех-
нологій; рецензування і перевірку навчаль-
них завдань, творчих робіт учнів, зокрема з 
допомогою інформаційно-комунікаційних 
технологій.

Інформаційний супровід повинен здій-
снюватися постійно, однак особливу роль 
він відіграє у процесі підготовки до пред-
метних олімпіад, наукової роботи, проекту, 
за тривалої відсутності учня чи студента на 
заняттях через хворобу, у процесі дистан-
ційного навчання, скасування занять уна-
слідок надзвичайних обставин.

Інформаційний супровід учнів може 
здійснюватися двома способами. Пер-
ший – традиційний, коли взаємодія вчи-
теля і учнів, педагога і студента відбува-
ється безпосередньо в процесі навчаль-
них занять, факультативів, курсів за вибо-
ром, консультацій. Другий – за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
Ці технології істотно розширюють можли-
вості вчителя в організації інформаційно-
го супроводу школярів. «Для інформацій-
них технологій, які стрімко розвиваються, 
проблема достовірності та якості інформа-
ційних ресурсів стає надзвичайно актуаль-
ною, – стверджує О. Торубара. – Ця ситуа-
ція ставить і вчителів, і учнів перед серйоз-
ним вибором: на які ресурси спиратися при 
вивченні окремих розділів різних курсів, 
які матеріали використовувати для підго-
товки проектів» [14, с. 429]. Таким чином, 
завдання вчителя – підібрати потрібні ре-
сурси і зорієнтувати в них школярів. Ін-
формаційні ресурси, рекомендовані вчите-
лем, можуть бути надані у вигляді катало-
гів файлів, статей, а алгоритми роботи з ін-
формацією викладені в спеціальному мето-
дичному посібнику, як в електронному, так 
і "паперовому" варіантах.

Організація предметних консультацій, 
рецензування та перевірка навчальних за-
вдань, творчих робіт учнів може здійснюва-
тися кількома способами. Найпростіший з 
них – електронна пошта. Електронна пошта 
(E-mail) – система для зберігання та переси-
лання повідомлень між людьми, що мають 
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доступ до комп’ютерної мережі. Важливою 
властивістю електронної пошти, привабли-
вою для організації профільного навчання, 
є можливість реалізації асинхронного обмі-
ну інформацією. Крім того, вона також міс-
тить і елементи спадкоємності  інформацій-
ного супроводу освіти. «Спадкоємність – 
це зв’язок між явищами в процесі розвитку, 
коли нове, змінюючи старе, зберігає в собі 
деякі його елементи» [2, с. 10]. Спадковість 
інформаційного супроводу освіти в вико-
ристанні електронної пошти полягає в тому, 
що вона містить інформаційну взаємодію 
учня і вчителя. Нове – віртуальний зв’язок 
між учнем і вчителем.

Щоб використовувати електронну пош-
ту, досить освоїти декілька команд пошто-
вого клієнта для відправки, прийому та об-
робки інформації. Практично всі вчите-
лі та учні мають сьогодні поштові скринь-
ки на різних поштових серверах. При тако-
му варіанті взаємодії їм залишається тіль-
ки обмінятися адресами. За допомогою 
електронної пошти можна передавати по 
комп’ютерних мережах будь-яку інформа-
цію (текстові документи, зображення, циф-
рові дані, звукозаписи тощо). За словами 
С. Григорьєва, «така сервісна служба здій-
снює: редагування документів перед пере-
дачею, зберіганням документів і повідо-
млень, пересилання кореспонденції, пере-
вірку і виправлення помилок, що виника-
ють при передачі, видачу підтвердження 
про отримання кореспонденції адресатом, 
отримання і зберігання інформації, пере-
гляд отриманої кореспонденції [4, с. 112].

Електронна пошта дозволяє учням зада-
вати питання вчителю і отримувати відпо-
віді на них; пересилати виконані завдання, 
дослідницькі роботи, проекти, як уже за-
кінчені, так і ті, що знаходяться в процесі 
розробки, для отримання коментарів, ме-
тодичних рекомендацій; а вчителеві – ви-
силати учням плани семінарських занять, 
списки літератури до різних курсів, мето-
дичні посібники, посилання на різні веб-
ресурси, причому здійснювати такі розсил-
ки відразу за кількома адресами (поштові 
списки).

Наявність у вчителя власного сайту в 
мережі Інтернет істотно розширює мож-
ливості інформаційного супроводу учнів у 
предметній сфері. На своєму сайті вчитель 
може створити спеціальну сторінку «Про-
фільне навчання», де буде розміщувати 
методичні рекомендації, списки літерату-
ри, посилання на необхідні школярам веб-
ресурси, плани семінарських занять, най-
більш цікаві роботи самих учнів профіль-
них класів. Більшість безкоштовних хос-
тингів, що надають можливість створення 
веб-сайту, пропонують стандартні модулі, 
які також можуть бути використані у про-
цесі інформаційного супроводу освіти.

Інформаційний супровід учнів профіль-
них класів може здійснюватись і за допо-
могою програми Скайп (Skype), яка є різ-
новідом освітніх нововведень. Скайп – це 
програма, що дозволяє спілкуватися че-
рез мережу Інтернет зі своїми учнями, ко-
легами, друзями, родичами по всьому сві-
ту. Можливості програми надзвичайно ве-
ликі. Вона дозволяє: вести індивідуальні 
листування, обмінюватися повідомлення-
ми з різними кореспондентами так само, як 
і в інших програмах виду ICQ; за наявності 
мікрофона і навушників спілкування відбу-
вається так, як воно здійснюється по теле-
фону, а за наявності веб-камери розмова пе-
ретворюється на відеоконференцію. Скайп 
дозволяє організувати спілкування у чаті 
як з однією людиною, так і з десятками тих, 
хто буде в нього запрошений. Таким чином, 
спілкування вчителя та учнів між собою 
перетвориться на телеконференцію – ще 
один різновид освітніх нововведень. Теле-
конференція – це конференція, що прово-
диться між віддаленими учасниками за до-
помогою телекомунікаційних технологій. 
«У будь-який час у рамках телеконферен-
ції одночасно можна брати участь в обгово-
ренні відразу декількох тематичних напря-
мів» [12, с. 207], – зазначає М. Селезньова.

Процес становлення нової системи осві-
ти супроводжується суттєвими змінами в 
педагогічній теорії і практиці навчально-
виховного процесу. Традиційні технології 
навчання поступаються місцем новим, се-
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ред яких і інформаційно-комунікаційні. Як 
показує практика, без них уже неможливо 
уявити ні сучасну школу, ні сучасної люди-
ни. Використання ІКТ в організації проце-
су інформаційного супроводу учнів приво-
дить до підвищення ефективності навчан-
ня шляхом зміни рівня його індивідуаліза-
ції та диференціації, створення додаткової 
мотивації до навчання, а отже, сприяє фор-
муванню компетентної, конкурентної, са-
мостійної, ініціативної особистості.

Інформаційно-комунікаційна компе-
тентність є однією з ключових компетент-
ностей сучасного вчителя. Педагогічні пра-
цівники, завдання яких полягає у навчан-
ні та вихованні молодих громадян інфор-
маційного суспільства, з одного боку, самі 
повинні задовольняти критерії нової ін-
формаційної особистості, а з іншого – му-
сять володіти інноваційними технологіч-
ними інструментами і застосовувати їх у 
своїй професійній діяльності. Крім того, 
як зазначають спеціалісти, «формування 
і розвиток інших базових компетентнос-
тей – соціально-політичної, комунікатив-
ної, соціокультурної, компетенції безпе-
рервної освіти – також неможливо здій-
снити в сучасних умовах без оволодіння 
інформаційно-комунікаційними техноло-
гіями» [3, с. 56–57].

Освоєння інноваційних технологій 
та їх апаратних засобів (персонального 
комп’ютера, інтерактивної дошки або ін-
ших більш складних мультимедійних сис-
тем) розглядається багатьма педагогами 
як проста зміна технічної озброєності своєї 
праці. Однак технічна складова, створюю-
чи нову педагогічну ситуацію, неодмінно 
приводить до зміни ролі педагога в освіт-
ньому процесі, зміни його педагогічних по-
глядів і підходів, його готовності (або него-
товності) передавати свої знання та досвід 
іншими методами та засобами. Це вимагає 
адаптації педагога до нових умов здійснен-
ня своєї професійної діяльності. При цьому 
він перестає бути єдиним джерелом інфор-
мації для учня, єдиним носієм дидактич-
них принципів. З іншого боку, переконує 
А. Андреєв, «педагог повинен організува-

ти процес навчання таким чином, щоб пе-
ретворити традиційне освітнє середовище 
в сучасне, високотехнологічне, що відпові-
дає вимогам інформаційного суспільства» 
[1, с. 54]. У цілому це означає формування 
педагогічної культури нового типу, станов-
лення якої неможливе без участі професій-
ної самосвідомості педагога.

Таким чином, формування ІКТ-компе-
тентності сучасного педагога, діяльність 
якого здійснюється в умовах комплексної 
інформатизації системи освіти, багато в 
чому залежить від рівня його професійної 
самосвідомості. Немає необхідності гово-
рити про те, що професійна самосвідомість 
є важливою складовою, яка впливає на ін-
новаційний розвиток особистості вчителя. 
На думку В. Меламуда, «сучасний педагог 
має визнати свою роль, відчути себе актив-
ним учасником процесу інформатизації, 
взяти на себе відповідальність за резуль-
тати своєї інноваційної діяльності в цій га-
лузі» [9, с. 66]. Це означає, що професійна 
компетентність сучасного педагога може 
бути сформована і потім продуктивно за-
стосована тільки в тому випадку, якщо пе-
дагог усвідомлює, нехай не відразу і не за-
вжди самостійно, що без оволодіння цією 
компетентністю він не зможе далі повно-
цінно реалізувати свої професійні амбіції 
на рівні, що відповідає сучасним вимогам.

Ефективність спадкоємності інформа-
ційного супроводу освіти залежить від 
ІКТ-компетентності педагога, яка вклю-
чає в себе не тільки використання техно-
логій у навчальному процесі, а й розроб-
ку навчально-методичних матеріалів, ство-
рення особливої взаємодії освітнього при-
значення. Під інформаційною взаємоді-
єю освітнього призначення, реалізованою 
на базі ІКТ, будемо розуміти діяльність, 
спрямовану на збір, обробку, застосуван-
ня та передачу інформації, яка здійсню-
ється суб’єктами освітнього процесу (вчи-
телями, учнями та засобами навчання, що 
створені з використанням ІКТ) і забезпе-
чує психолого-педагогічний вплив, орієн-
тований на: 1) розвиток творчого потенці-
алу індивіда; 2) формування системи знань 
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певної предметної сфери; 3) формування 
комплексу умінь і навичок здійснення на-
вчальної діяльності з вивчення закономір-
ностей предметної області. Водночас, роз-
глядаючи психолого-педагогічні аспек-
ти комп’ютерно-орієнтованого навчання, 
Ю. Машбиць «серед найбільш плідних за-
стосувань комп’ютера виокремлює важ-
ливість реалізації проблемного навчання; 
формування творчого мислення школярів, 
готовності їх до творчої праці» [8, с. 27]. 

Освітня інформаційна взаємодія в умо-
вах застосування засобів ІКТ серйозно змі-
нюється. Використання інформаційно-
комунікаційних технологій, які мають ін-
терактивність, дає можливість здійснюва-
ти інформаційну діяльність щодо збиран-
ня, обробки, продукування, передачі, тира-
жування інформації, зокрема на базі роз-
поділеного інформаційного ресурсу, по-
давати навчальну інформацію засобами 
комп’ютерної візуалізації.

Традиційно зміст інформаційної діяль-
ності (інформаційного супроводу освіти) 
був обмежений обміном локальними об-
сягами навчальної інформації між дво-
ма суб’єктами освітнього процесу (учнем і 
вчителем), які мали можливість здійсню-
вати зворотний зв’язок. Інформаційний об-
мін при цьому здійснювався конкретними 
порціями навчальної інформації від вчите-
ля до учня і навпаки. Наприклад, учитель 
пояснює, учень відповідає на запитання 
вчителя або розповідає те, що засвоїв. З по-
явою інтерактивних засобів навчання в ін-
формаційну взаємодію залучається третій 
суб’єкт – засіб навчання, що функціонує на 
базі ІКТ, який має можливість здійснювати 
зворотний зв’язок з першими двома і стає 
не тільки партнером з інформаційної взає-
модії, а й джерелом навчальної інформації 
значного обсягу і різного рівня як за склад-
ністю, так і за змістом. При цьому зміст на-
вчальної інформації учень може вибрати 
сам, відповідно до своїх вимог і рівня підго-
товленості. Інформаційна взаємодія здій-
снюється між суб’єктами освітнього проце-
су тими обсягами навчальної інформації та 
її змістом, які доступні учневі як за склад-

ністю, так і за його вибором (у змістовному 
плані). На сьогодні, коли з’явилася можли-
вість використання розподіленого інфор-
маційного ресурсу Інтернет, зміст навчаль-
ної інформації при інформаційній взаємодії 
стає прерогативою вибору не тільки вчите-
ля, а й учня. При цьому зміст навчальної ін-
формації учень може брати з розподіленого 
інформаційного ресурсу локальної та гло-
бальної мереж [11, с. 114].

У недалекому минулому процес інфор-
маційного супроводу учня був обмеже-
ний відомим набором: сприйняття (при 
прослуховуванні, перегляді) у процесі по-
яснення навчальним нового навчально-
го матеріалу певного конкретного обся-
гу; запам’ятовування, заучування самим 
учнем, як правило, лише частини пода-
ного навчального матеріалу; відтворення 
(вербально або в письмовій формі) засво-
єного матеріалу. Поява інтерактивних за-
собів навчання забезпечує такі нові фор-
ми інформаційного супроводу та навчаль-
ної діяльності, як реєстрація, збір, накопи-
чення, зберігання, обробка інформації про 
об’єкти, явища, процеси, які досліджують-
ся; передача досить великих обсягів інфор-
мації, наданих у різних формах, управління 
відображенням на екрані моделей різних 
об’єктів, явищ, процесів. Здійснюється та-
кож «інтерактивний діалог не тільки з учи-
телем, а й із засобом навчання, що функці-
онує на базі ІКТ» [5, с. 208]. Використання 
розподіленого інформаційного ресурсу Ін-
тернет дозволяє здійснювати, крім зазначе-
них вище видів навчальної діяльності, ще й 
пошук інформації, зокрема аудіовізуальної, 
у різних базах даних Всесвітньої мережі Ін-
тернет; самопредставлення в мультимедій-
ному середовищі; продукування інформа-
ції (діяльність зі створення інформаційно-
го продукту); формалізацію інформації.

Таким чином, розгляд змін, що відбу-
вається в процесі освітньої інформацій-
ної взаємодії з використанням можливос-
тей засобів ІКТ, дозволяє вести мову про 
вдосконалення інформаційного супроводу 
освіти у вигляді інформаційної взаємодії, 
що відбувається між суб’єктами навчально-
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виховного процесу та засобами інформа-
тизації і комунікації. За умови стрімкого 
розвитку інформаційних та комунікацій-
них технологій, що має виключно інтегра-
ційний характер і створює небачені раніше 
умови інформаційної взаємодії на основі 
інтерактивності та використання розподі-
леного інформаційного ресурсу глобальної 
мережі Інтернет, з’являється відкритість та 
свобода вибору освітнього інформаційного 
простору.

Учень (користувач) має необмежений 
певними організаційними, змістовними 
чи іншого роду рамками, вибір. Він на свій 
розсуд (або за дорученням вчителя) від-
бірає (наприклад, за заданими ознаками) 
навчальний матеріал, який його цікавить 
із розподіленого інформаційного ресур-
су, користуючись різними можливостями 
відбору інформації, самостійно (або під 
керівництвом) здійснює збір вибраної ін-
формації, її передачу, тиражування, архі-
вування і тощо. Користуючись інформа-
ційним ресурсом Інтернет, учень може ді-
яти довільно, здійснюючи вибір за влас-
ним смаком, або користуватися деяким на-
бором ознак (вказівок), за якими він здій-
снює відбір інформації з величезного об-
сягу, що становить певний інформаційний 
ресурс освітнього призначення. Таким чи-
ном, особливістю відкритого інформацій-
ного супроводу освіти є те, що він функ-
ціонує на базі розподіленого інформацій-
ного ресурсу мережі Інтернет і є вільним 
(хоча і невизначеним за результатом) ви-
бором інформації.

Описаний вище підхід має певні нега-
тивні аспекти, що визначаються некон-
кретністю і розмитістю змісту інформації, 
яку знаходить учень в масиві розподілено-
го інформаційного ресурсу. Йому потрібна 
серйозна підготовка для здійснення наві-
гації у «морі» інформаційного ресурсу Ін-
тернет, адреси відповідних сайтів, можли-
вість орієнтації в них. В іншому випадку 
«відкритість» освітньої системи зводиться 
до тривалих пошуків учнями потрібної їм 
інформації, а інформаційна взаємодія – до 
системи «копіювати-вставити», що не за-

вжди приводить до очікуваного результа-
ту навчання.

«Досягнення останнього десятиліття в 
галузі створення і розвитку принципово 
нових педагогічних технологій освітньої 
інформаційної взаємодії з використанням 
засобів інформаційних та комунікаційних 
технологій дозволяють, на думку А. Соко-
лова, прогнозувати реалізацію принципово 
нових видів інформаційної взаємодії між 
учнями, учителями і засобами інформати-
зації і комунікації» [13, с. 46]. Вона орієнто-
вана: на виконання різноманітних видів са-
мостійної діяльності з об’єктами предмет-
ного середовища, представленими на екра-
ні, їх моделями; на дослідження поведінки 
таких моделей; розгляд імітацій явищ або 
процесів, які досліджуються, а також на по-
шук, передачу/транслювання, обробку не-
обхідних інформаційних ресурсів (тексто-
вих, аудіовізуальних та ін.). Сучасна ор-
ганізація Всесвітньої інформаційної ме-
режі та її інфраструктура роблять можли-
вим доступ користувача до Інтернету як з 
метою отримання будь-якої аудіовізуаль-
ної інформації та її подання на інформацій-
них носіях, так і з метою організації інфор-
маційної взаємодії з інтерактивними дже-
релами розподіленого інформаційного ре-
сурсу. При цьому можна констатувати не-
обмежене розширення використання ін-
формаційного ресурсу, оскільки користу-
вач звільняється від залежності жорстко-
го диска або набору гнучких дисків, тобто 
обмеження обсягом переданої або скачаної 
інформації. Розширюється можливість ко-
ристувача у сфері управління мережевими 
засобами, інформаційними ресурсами, ви-
лучення різних додатків, необхідних для 
вивчення або дослідження закономірнос-
тей тієї чи іншої предметної галузі.

Крім того, фахівці стверджують, що «за-
лученість до інформаційно-комунікаційного 
середовища визначає можливість взаємоді-
яти з безліччю інформаційних об’єктів, ре-
алізувати встановлені зв’язки між ними, ви-
користовувати засоби збору, накопичення, 
передачі, обробки інформації про об’єкт, що 
дозволяє здійснювати продукування нової 
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інформації, а в більш досконалому випад-
ку – інформаційного ресурсу освітнього 
призначення» [10, с. 103]. 

Такий рівень інформаційного супрово-
ду освіти визначає наявність високоорга-
нізованого інформаційно-комунікаційного 
простору освіти, що впливає на всі аспекти 
освітнього процесу.

Інформаційно-комунікаційний про-
стір освіти включає сукупність програмно-
апаратних засобів та систем, комп’ютерних 
інформаційних (локальних, глобальної) 
мереж та каналів зв’язку, організаційно-
методичних елементів системи освіти та 
прикладної інформації про предметну га-
лузь. Функціонування інформаційно-
комунікаційного простору освіти визна-
чається такими факторами: здійсненням 
інформаційної взаємодії користувача (ко-
ристувачів) як між собою (в рамках освіт-
ніх взаємодій), так і з екранними образами 
досліджуваних об’єктів, навчальними сю-
жетами, які відбуваються і розвиваються 
на базі використання розподіленого інфор-
маційного освітнього ресурсу конкретної 
предметної галузі; можливістю працювати 

в умовах реалізації вбудованих технологій 
навчання, орієнтованих на закономірності 
конкретного предмета.

Так, з одного боку, в умовах робо-
ти освітньої установи, зокрема й шко-
ли, мережа повинна обслуговуватися за 
принципом максимального завантажен-
ня, водночас зберігаючи встановлені ви-
моги розкладу і режиму життєдіяльнос-
ті навчального закладу. У цьому, по суті, 
й полягає спадкоємність інформаційно-
го супроводу освіти. З іншого боку, ме-
тодика викладання навчальних предме-
тів і кабінетна система, що вже утверди-
лися в умовах застосування комп’ютерів 
і розраховані на процес викладання пев-
ної навчальної дисципліни, не припуска-
ли в обов’язковому порядку використан-
ня інформаційних мереж. Проте їх засто-
сування у всіх ланках системи безперерв-
ної освіти (дитячі садки, школи, середні 
та вищі професійні навчальні заклади) 
поширюється досить значними темпами, 
про що свідчать як вітчизняні, так і за-
рубіжні дані, що також є певним етапом 
спадкоємності освітнього простору.
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остановка проблеми. Сьогод-
ні нікого не здивуєш викорис-
танням інформаційних тех-
нологій (ІТ) у навчальному 
процесі. Крім спеціалізовано-
го технічного обладнання та 

професійного забезпечення, в останні роки 
активно використовується мережа Інтер-
нет, яка зібрала в собі велику кількість відо-
мостей з різних галузей знань. 

Це стає причиною саме «споживання», а 
не використання молоддю інформаційного 
контенту [1], що наразі призводить до сві-
домого зменшення сфери інтересів та зни-
ження мотивації навчатися і одержати су-
часну кваліфіковану допомогу в набутті 
професійних компетентностей.

Освітяни, усвідомлюючи ці тенденції, ве-
дуть пошуки таких стратегій навчання, які б 
не лише залучали ІТ, а й допомагали в опа-
нуванні різних курсів незалежно від віку 
суб’єкта навчання, часу вивчення курсу, міс-
цезнаходження суб’єктів навчального про-
цесу тощо. Серед таких новацій наразі виді-
лимо появу відкритих освітніх ресурсів.

Термін «відкриті освітні ресурси» (Open 
Educational Resources, OER) був уперше вве-
дений у науковий обіг на Форумі з питань 
про відкриті навчальні системи для країн, що 
розвиваються, організованому ЮНЕСКО в 
липні 2002 року. За прийнятим означенням, 
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під відкритими освітніми ресурсами розумі-
ють навчальні та наукові ресурси, що існують 
у відкритому доступі або випущені за ліцен-
зією, яка дозволяє їх безкоштовне викорис-
тання і модифікацію третіми особами [2].

На цій підставі можна виділити харак-
терні особливості відкритих освітніх ре-
сурсів, серед яких: методична, навчальна 
або наукова спрямованість матеріалів, під-
тримка різних форматів і носіїв для подан-
ня матеріалів, опублікування на умовах 
відкритої ліцензії навчальних і наукових 
матеріалів, які є суспільним надбанням, за-
безпечення безкоштовного доступу, вико-
ристання, переробка та перерозподіл мате-
ріалів іншими користувачами, мінімальні 
обмеження (або їх відсутність) при роботі 
з відкритими освітніми ресурсами.

Нам імпонують аргументи, які вислов-
люються на користь відкритих освітніх ре-
сурсів [2].

Освітні установи, які одержують дер-
жавне фінансування, зобов’язані забез-
печувати вільний доступ і використання 
створених матеріалів, оскільки вони част-
ково розробляються на податки громадян і 
тим самим уже оплачені суспільством.

Обмежений доступ до навчальних ма-
теріалів може привести до дублювання зу-
силь, що також тягне додаткові витрати з 
боку суспільства.

Розміщення відкритих освітніх ресурсів 
формує позитивний імідж університету та 
країни в цілому, що сприяє залученню біль-
шої кількості студентів та фінансуванню на-
вчального закладу з недержавних фондів.

Провідна роль у створенні відкритих 
освітніх ресурсів належить університетам, 
які підхопили ідею викладати відеоуроки 
на youtube і пішли далі, створюючи більш 
складні навчальні комплекси для опану-
вання цілих курсів з різних галузей знань. 

За даними ЮНЕСКО [2], за останнє де-
сятиріччя чисельність відкритих освітніх 
ресурсів, що надають університетські ре-
позитарії та сайти проектів, значно зросла. 
Найбільш відомими з них є Coursera [3], 
Edx [4], Udemy [5], MIT Open Course Ware 
[6], Open Learn [7], ИНТУИТ [8].

Поява таких ресурсів, з одного боку, зу-
мовила розвиток технологій повсюдного на-

вчання (u-learning), а з іншого – дала мож-
ливість розвиватися освітній галузі під тис-
ком потреб суспільства навчатися протягом 
життя у будь-якому потрібному напрямі.

Також поява відкритих освітніх ресурсів 
зумовила глобалізацію освітньої галузі, че-
рез що вже можна говорити про розмиття 
меж «наукових шкіл» та зникнення «закри-
тих методик» навчання. Особливо це сто-
сується усталених класичних дисциплін, 
серед яких виділимо математику як одну 
з наук, що не лише активно розвивається і 
має широкі межі застосування, але й харак-
теризується певними віковими традиціями 
у вивченні та формуванні класичної мате-
матичної підготовки. 

Натепер можемо спостерігати тенденції 
університетського обміну науковцями, появу 
спецкурсів, пов’язаних із сучасними пробле-
мами математики, розробку спеціалізовано-
го програмного забезпечення, покликаного 
розв’язувати широке коло математичних за-
дач – від візуалізації чисельних чи символь-
них перетворень до динамічного моделюван-
ня процесів у формалізованих системах.

Знайомство з такими тенденціями стало 
можливим завдяки саме відкритим освітнім 
ресурсам, які створені на базі провідних уні-
верситетів світу і покликані продемонстру-
вати, зокрема, й останні освітні тренди в га-
лузі математики. Докладне вивчення таких 
ресурсів (не лише змісту, а й технологій по-
дання навчального матеріалу, організацію 
їх вивчення, використані методики контро-
лю знань тощо) допоможе освітянам усвідо-
мити власний науковий рівень та тенденції 
щодо навчальних вимог до підготовки су-
часного фахівця в галузі математики. 

Мета статті: на основі кількісного аналі-
зу та емпіричних методів дослідити відкри-
ті освітні ресурси з математики та техноло-
гії їх вивчення з подальшим узагальненням 
досвіду навчання вищої математики, визна-
чити шляхи використання онлайн-курсів в 
умовах українських університетів.

Виклад основного матеріалу. У рамках ді-
яльності Лабораторії використання інформа-
ційних технологій в освіті (Сумський держав-
ний педагогічний університет ім. А.С. Мака-
ренка) проведено аналіз відкритих освітніх 
ресурсів [3–8] щодо наявності в них курсів з 
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математики. Нас цікавила їх кількість, обсяг, 
автори, технології одержання сертифікатів 
тощо. Окремі кількісні результати подані в 
роботі [9]. Графічну візуалізацію кількісного 
аналізу наведено на діаграмах 1–6 (у відсот-
ковому форматі).

Діаграма 1

Діаграма 2

Діаграма 3

Діаграма 4

Діаграма 5

Діаграма 6

Кількісний аналіз цих ресурсів дозво-
ляє стверджувати, що, крім класичних кур-
сів математичних дисциплін, багато уваги 
приділяється курсам, які пов’язують мате-
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матику та інші галузі знань. Серед таких – 
«Вступ до математичної філософії», «Ма-
тематичні методи у кількісних фінансах» 
(ресурс Coursera); «Ефективне мислення 
через математику», «Відносність і астрофі-
зика» (ресурс Edx); «Математичний спосіб 
думати про біологію», «Фонди погашен-
ня» (ресурс Udemy); «Нелінійна динамі-
ка», «Математичні методи у нанофотоні-
ці» (ресурс MIT Open Course Ware); «Мо-
делювання зміщень і швидкостей», «Мате-
матика повсюди» (ресурс Open Learn ре-
сурс) тощо.

Одним із завдань нашого досліджен-
ня було вивчення особливостей техноло-
гій проходження онлайн-курсів. Нами на-
буто досвід навчання за різними фахови-
ми дисциплінами, серед яких зупинимося 
на курсах «Основи аналітичної геометрії» 
(ресурс Intuit.ru), «Вступ до математичної 
філософії» (ресурс Coursera.org), «Лінійна 
алгебра» (ресурс Edx.org), «Геометрія» (ре-

сурс Udemy.com). Короткі відомості про ці 
онлайн-курси наведено в табл. 1.

Порівнюючи навчальні плани підго-
товки математиків і вчителів математи-
ки в українських університетах та згадані 
онлайн-курси, зауважимо про таке.

Програма вивчення онлайн-курсу «Ос-
нови аналітичної геометрії» в умовах ук-
раїн ського вишу і за допомогою відкрито-
го освітнього ресурсу практично не відріз-
няється. Вважаємо, що це пов’язано з тим, 
що цей курс пропонується російським від-
критим ресурсом, а методичні особливості 
навчання в Україні і Росії є схожими. Вар-
то зауважити, що навчання аналітичної ге-
ометрії на відкритому ресурсі дуже нагадує 
звичні лекції. Схожими є й пропоновані 
при вивченні цього курсу задачі. Тому мож-
на говорити, що вивчення курсу аналітич-
ної геометрії в умовах українського універ-
ситету та за допомогою відкритого освіт-
нього ресурсу Intuit.ru є подібним.

Таблиця 1

Назва курсу Основи аналітичної 
геометрії

Вступ до математичної 
філософії Лінійна алгебра Геометрія

Ресурс Intuit.ru Coursera.org Edx.org Udemy.com

Опис курсу Метою вивчення 
є знайомство і 
застосування методів 
аналітичної геометрії 
та лінійної алгебри 

Курс пов’язаний з 
математичною філософією 
і демонструє, як можна 
аналізувати філософські 
питання, ґрунтуючись на 
основних математичних 
поняттях та методах

Курс призначений 
для вивчення 
типового курсу 
лінійної алгебри, а 
також досліджує 
практичну реалізацію 
теорії алгоритмів 

Цей курс – вступ до 
вивчення геометрії, 
призначений для студентів, 
які не вивчали геометрію 
раніше або мають 
необхідність згадати 
геометричний матеріал

Лектор Доц., к.ф.-м.н., 
Бояршинов Б.С.

Проф. H. Leitgeb, проф. 
S. Hartmann

Проф. R.vande Geijn Проф. M. Fortress

Мова навчання російська англійська англійська англійська

Обсяг курсу 48 лекційних та 24 
години – виконання 
тестів

10 тижнів 12 тижнів 7 годин

Звітність Тести (24 теми), 
кожний на оцінку, 
не нижче трійки. 
Складання іспиту (з 
30 тестових запитань)

Екзамен (тести), не 
менше 70% правильних 
відповідей 

Виконання домашніх 
завдань, тестування 
та складання 
екзамену

Достатньо прослухати всі 
лекції

Форма 
подання 
електронних 
матеріалів

Лекції у вигляді 
відеофрагментів. 
Після кожної лекції 
наведений онлайн-
тест з 8 запитань 

Лекції у вигляді відео-
фрагментів, що містять 
запитання, на які йде 
пошук відповіді 

Лекції у вигляді 
відеофрагментів. 
Домашні завдання 
–  тестування 

Лекції у вигляді 
відеофрагментів

Результат У разі успішного 
проходження курсу 
(не менше 60% 
від максимально 
можливого бала) 
студент отримує 
онлайн-сертифікат

У разі успішного 
проходження курсу 
(перегляд не < 70% 
лекцій) слухач отримує 
онлайн-сертифікат

У разі успішного 
проходження курсу 
(не менше 60% 
від максимально 
можливого бала) 
студент отримує 
онлайн-сертифікат

У разі перегляду всіх 
лекцій студент отримує 
онлайн-сертифікат
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Аналогом курсу «Вступ до математичної 
філософії» у навчальних планах підготовки 
фахівців з математики українських універ-
ситетів можна назвати спецкурс з вивчення 
філософських проблем математики – нор-
мативна дисципліна, на вивчення якої від-
водиться приблизно така ж кількість годин. 
Відмінність у вивченні полягає в методах 
контролю: зарахування онлайн-курсу вима-
гає фіксації на відкритому ресурсі перегля-
ду не менше 70% лекцій, на відміну від звіт-
ності в українському виші, де, як правило, 
недостатньо відвідати 70% лекцій і вимага-
ється або особисте «залікове» спілкування, 
або написання «залікової» роботи тощо.

Суттєвою відмінністю онлайн-курсу з 
лінійної алгебри від аналогічного, що ви-
вчається в українському виші, є відведена 
кількість годин на навчання та його зміст 
(в українських вишах курс містить біль-
шу кількість тем з алгебри і більшу кіль-
кість годин на їх засвоєння). Також наявні 
відмінності в завданнях, які пропонуються 
при вивченні курсу та під час контрольних 
заходів. 

Аналогів онлайн-курсу «Геометрія» 
українські виші не мають. Матеріал скорі-
ше розрахований на українських школярів, 
які можуть познайомитися з системою по-
значень основних геометричних об’єктів, 
причому зарубіжної нотації. 

Висновки та перспективи подальших 
пошуків. Проведене дослідження відкритих 
освітніх ресурсів з математики та аналіз тех-
нологій їх вивчення говорить про таке. 

1. Застосування електронних курсів у на-
вчанні дозволяє одержати освіту на відста-
ні без безпосереднього контакту між викла-
дачем і суб’єктом навчання. Вибір курсу не 
в останню чергу залежить від його «візитів-
ки» (короткого опису та, можливо, відео-
анонсу з деталями про курс і яких умінь при 
його проходженні буде досягнуто) та якос-
ті подання навчального матеріа лу. Для від-
критої освіти особливо важливо, щоб елек-
тронний курс був цікавим для суб’єкта на-
вчання, містив у собі різні форми подання 
навчального матеріалу, зменшував залеж-
ність від викладача і дозволяв вчитися у 
будь-який зручний час і в будь-якому місці, 
де є доступ до мережі Інтернет.

2. Аналіз провідних світових відкритих 
освітніх ресурсів говорить про їх активну 
розробку і впровадження у США та краї-
нах ЄС. Цим пояснюється більшість англо-
мовних проектів. 

3. Масова частка математичних курсів 
на відкритих освітніх ресурсах стосовно до 
всіх пропонованих невелика. Це говорить, 
зокрема, про те, що на згаданих ресурсах 
математика є менш затребуваною щодо ін-
ших наук. 

4. Досвід проходження курсів дозво-
ляє говорити про схожі риси та відміннос-
ті традиційних курсів з математики на від-
критих освітніх ресурсах та в українських 
університетах. Так, подібними до україн-
ських є курси, які пропонуються росій-
ськими освітніми ресурсами. Ми поясню-
ємо це усталеними традиціями ще радян-
ської (але спільної) науково-методичної 
школи. Розбіжності закордонних онлайн-
курсів і українських курсів у технологіях 
вивчення зумовлені, на нашу думку, різни-
ми науково-методичними підходами, які 
розвивалися окремо від радянської і по-
страдянської систем освіти, і виявляються 
у змісті курсів, кількості годин, відведених 
на їх вивчення, практичних завданнях для 
формування умінь і технологіях контролю. 
Вважаємо, що не останню роль у розвитку 
таких ресурсів відіграють владна політика 
держав та фінансування (на жаль, в Україні 
такі проекти не лише не фінансуються, а й 
не заохочуються через бюрократичні пере-
пони в освітній галузі).

5. За одержаним досвідом вивчення ма-
тематичних дисциплін на відкритих освіт-
ніх ресурсах можна визначити, на що варто 
звертати увагу при розробці власних елек-
тронних матеріалів для організації навчан-
ня математики за відкритою моделлю. Зо-
крема, необхідним є створення електронно-
го банку лекцій у формі відео- або мульти-
медійних презентацій з урахуванням мож-
ливої втомлюваності слухача від виклада-
ча, організації контролю в автоматизовано-
му вигляді, візуалізації здобутого результа-
ту для всіх суб’єктів навчального процесу 
та забезпеченні зв’язку онлайн або офлайн.

Оцінюючи трудовитрати на створення 
онлайн-курсу, варто пам’ятати не лише про 
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зміст (для класичного курсу основою може 
стати освітній стандарт; за зміст спецкурсу, 
як правило, варіативна частина навчальних 
планів, відповідає автор-викладач, який на 
власний розсуд підбирає навчальний мате-
ріал) і форму його подання. 

Наразі поширюються ідеї щодо ство-
рення не просто електронного банку відео-
лекцій та тестових запитань для організа-
ції контролю, а таких електронних освіт-
ніх продуктів, які передбачають мультиме-
дійну та обов’язково інтерактивну взаємо-
дію із суб’єктом навчання. Це вимагає залу-
чення до створення таких матеріалів, поряд 
із авторами курсів, програмістів, психоло-
гів та методистів, що збільшує собівартість 
якісного навчального контенту

6. Онлайн-курси з математики вже на-
разі можуть стати у пригоді освітянам і ук-
раїн ському студентству:

• викладачі, знайомлячись з такими кур-
сами, можуть не лише вивчити досвід ко-
лег і дізнатися про особливості викладан-
ня класичних і нових курсів за кордоном 
(зміст курсів, час вивчення, термін вивчен-
ня, місце курсу у системі навчальних дис-
циплін тощо), а й підвищити власну квалі-
фікацію, одержавши додатково сертифікат 
з фахової (або не фахової) дисципліни;

• практика вивчення певної дисциплі-
ни студентами може включати паралельне 

слухання онлайн-курсу, за яке можуть на-
раховуватися додаткові бали у загальний 
рейтинг студента з дисципліни;

• продуктивним може бути використан-
ня таких онлайн-курсів при організації са-
мостійної роботи студентів, яка складає не 
менше третини годин від усього курсу і не 
завжди оцінюється викладачем;

• такі курси можуть упроваджуватися 
університетами у варіативну частину на-
вчальних планів підготовки фахівців з по-
передньою їх рецензією провідними викла-
дачами університетів;

• додаткова практика англійської мови;
• істотна підтримка власного іміджу та 

сприяння розвитку кар’єри кожного, хто 
наважиться на це.

7. В Україні розробка відкритих освіт-
ніх ресурсів лише починається. Велика 
частка університетів України разом із на-
копиченим досвідом упровадження дис-
танційних технологій навчання не бажає 
ділитися власними напрацюваннями і ви-
кладати курси відкрито. Але тенденції в 
розробці відкритого контенту спостеріга-
ються нами разом зі змінами в українській 
освітній сфері, тому вважаємо, що очіку-
вання української молоді на можливість 
відкритого використання якісних освіт-
ніх ресурсів вітчизняного виробництва не 
є марними.
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болонсЬкий ПроЦес І укрАїнА

сучасному українському сус-
пільстві відбуваються склад-
ні та суперечливі трансфор-
маційні процеси в еконо-
міці, політиці й національ-
ній самосвідомості. Консти-

туційне закріплення основних інститу-
тів і принципів демократії є лише одним 
із кроків на шляху демократизації. Адже 
демократії потрібно навчатись. Останнє 
якраз і є тією головною домінантою, якою 
Болонський процес дає відповідь на ви-
клики глобалізації й сучасних міграцій-
них процесів. Виключно важлива роль у 
вихованні демократичної культури осо-
бистості належить учителеві. Болонський 
процес формулює вимоги до демократич-
ної освіти, підготовки демократично орі-
єнтованого вчителя. Українські універси-
тети до впровадження цих вимог підготов-
лені ще недостатньо. Розроблений у меж-
ах українсько-канадського проекту курс 
«Основи демократії» читається лише як 
експериментальний, і далеко не у всіх ви-
щих навчальних закладах [1, розд. 11].

Незважаючи на стрімку інформатизацію 
українського суспільства й проведені за ча-
сів незалежності реформи в освітній галузі, 
є ряд недоліків та суперечностей у процесі 
демократизації освіти. 
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ЗМІСТ 
І ПРОБЛЕМИ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

У сучасному вітчизняному науко
вому і філософському дискурсі про
блема змісту демократичної вищої 

освіти дотепер залишається диску
сійною. Проте не викликає жодних 

сумнівів те, що, як форма органі
зації освітньої системи, саме вища 

освіта щонайбільше забезпечує реа
лізацію інтересів, прав і свобод усіх 
учасників освітнього процесу. Цьо
му сприяє реорганізація вищої осві
ти не тільки як системи, що само

організується, але й такої сфери, 
яка сприяє безперешкодному впро
вадженню демократичних чинни

ків її розвитку. Це забезпечує подо
лання перешкод, що виникають на 
шляху демократичного піднесення 

вищої освіти.

Ключові слова: людина, культура, 
демократія, освіта, вища освіта, само-
організація вищої освіти, демократиза-
ція вищої освіти.
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Перш за все треба зафіксувати обов’яз-
ковий і необхідний взаємозв’язок процесів 
демократизації освіти з відповідним пра-
вовим забезпеченням. Тому модернізація 
нормативно-правового поля освіти є най-
першою передумовою її демократизації на 
всіх рівнях: на рівні управління національ-
ною системою освіти, на рівні управлін-
ня окремим навчальним закладом, на рів-
ні провадження навчально-виховного про-
цесу.

Демократизм законів і підзаконних актів 
та інших нормативних документів, що регу-
люють ці процеси, має забезпечувати демо-
нополізацію освіти і участь громадськості 
в першому випадку, плюралізм, виборність 
і врахування пропозицій від колективу – у 
другому, творчість, вільний вибір методів і 
форм навчання – у третьому [5, с. 482]. Ви-
ходячи з позицій демократизації усіх сфер 
громадського життя, слід зазначити, що на 
сьогодні ми маємо покоління, яке вже не 
знайоме з тоталітарним устроєм, але ще не 
розуміє, якою саме повинна бути демокра-
тія. Тому освіта як головне інформаційне 
джерело має забезпечити розуміння та усві-
домлення демократичних процесів у всіх 
сферах суспільного буття [5, с. 483].

Хоча від дня проголошення незалежнос-
ті процес становлення громадянської куль-
тури в Україні пройшов ряд важливих ета-
пів – багатопартійність, альтернативні вибо-
ри, розвиток мережі недержавних організа-
цій та добровільних асоціацій громадян, іс-
нуюча в нашій державі система освіти сла-
бо зорієнтована на формування в молоді де-
мократичних цінностей, виховання грома-
дянина демократичної держави. Навчально-
виховний процес недостатньо спрямований 
на формування демократичного світогляду. 
Серйозною перешкодою на шляху грома-
дянської освіти та виховання є розрив між 
теоретичними знаннями та повсякденною 
соціальною практикою [3, с. 54].

Демократична вища освіта як форма ор-
ганізації освітньої системи передбачає за-
безпечення інтересів, прав і свобод усіх 
студентів і викладачів без винятку. Тому 
в системі демократичної вищої освіти всі 

суб’єкти двох базових спільнот (викладачі 
і студенти) мають значення, і врахування 
кожного суб’єкта є обов’язковим для реалі-
зації цілей демократичного навчання.

Але між двома вказаними групами в 
освітньому процесі виникають певні вза-
ємини. Головний принцип цих взаємин за 
своєю сутністю є антидемократичним – 
примусове нав’язування волі однієї люди-
ни (викладача) колективу студентів. На-
явна суперечність, яку можна вважати го-
ловною суперечністю демократизації осві-
ти: необхідність створення демократич-
ної системи на базі взаємин, командно-
адміністративних за своєю суттю (тобто 
взаємин “викладач – студент”). На усунен-
ня цієї суперечності й спрямований процес 
демократизації вищої освіти, і саме це ро-
бить такий процес невпинним.

Якими шляхами доцільно розв’язувати 
зазначену суперечність? Для цього ми про-
понуємо не шукати певних закономірнос-
тей процесу становлення демократичної 
вищої освіти, відповідно, не виникне про-
блем із виявленням загального і частково-
го, визначенням пріоритету загального і 
відкиданням часткового. Кожний фактор, 
кожен одиничний випадок слід визнавати, 
оскільки він може вплинути на розвиток 
усієї системи загалом. У складних систе-
мах, що самоорганізуються (а систему ви-
щої освіти певною мірою можна вважати 
такою), кожний випадок може привести до 
переходу системи на інший щабель і тому 
є значущим. Кожний елемент системи міц-
но пов’язаний з іншими, що забезпечує пев-
ний порядок у системі. Визнання значущим 
кожного елемента складної самоорганізації 
системи забезпечує збереження порядку в 
самій системі та її життєдіяльність.

Реорганізація системи вищої освіти, яка 
ґрунтується на ставленні до цієї системи як 
до складної, що самоорганізується, сприяє 
безперешкодному розвитку демократич-
них процесів у вищій освіті, оскільки здат-
на враховувати реалії життя, їх вплив на 
еволюцію і розвиток системи [4, с. 147].

Ще одним важливим аспектом аналі-
зу є співвідношення демократизації ви-
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щої освіти і впливу глобального ринку на 
формування соціальних рис держави. На 
сьогодні розбудова соціальної держави в 
Україні відбувається в дискурсі глобаліза-
ції як в економічній, так і в інформаційно-
освітній сферах. Саме в цьому аспекті по-
лягає складність формування рис соці-
альності для України: з одного боку, від-
будова суверенної нації-держави, з іншо-
го – відповідати на виклики перед тиском 
глобальної ринкової економіки, бути кон-
курентоспроможною державою в Європі і 
світі, інтегруватися в європейський і сві-
товий економічний і освітній простір, що 
вимагає урахування чинників змін в Євро-
пі і світі, до яких належать інтернаціоналі-
зація навчання і досліджень у вищій освіті 
та поширення корпоративно-бізнесового 
впливу на академічний світ в орієнтовано-
му на ринок глобальному середовищі. Ці 
тенденції, з одного боку, негативно впли-
вають на її якість, а з іншого – сприяють 
зростанню кількості приватних навчаль-
них закладів і пошуку альтернативних ре-
сурсів. Але така ситуація свідчить про те, 
що модернізація і реформування освіти в 
сучасному світі глобалізаційних тенден-
цій неможливі без урахування механізмів 
ринкової економіки, поєднання виробни-
цтва, освітніх закладів і науково-дослідних 
установ [6, с. 7–8].

Демократизація вищої освіти не є кінце-
вим етапом, а становить водночас невпин-
ний процес і мету, якої необхідно постійно 
прагнути. Вона по-справжньому буде діє-
вою тільки тоді, коли викладачі та студенти 
постійно дбатимуть про неї, укорінятимуть і 
захищатимуть її, будуть ставитися до неї як 
до уособлення громадянських прав і свобод. 
Таким чином, сутністю демократичної ви-
щої освіти можна вважати динамічний про-
цес співтворчості студентів і викладачів, під 
час якого формується базис фахових знань, 
свідомість і мораль студентів, а викладачі 
постійно складають іспити на звання віль-
них та гідних громадян [4, с. 147].

Метою демократичної, громадянської 
освіти є громадянин як член правової де-
мократичної держави. Наслідком і резуль-

татом громадянської освіти має бути фор-
мування людини, яку характеризують:

1. Відчуття власної гідності, шануван-
ня прав людини і вміння їх захищати. Про 
права людини не достатньо лише знати, не-
обхідно навчитися сприймати їх як безза-
перечну цінність – особистісну та загаль-
ну. Громадянська освіта має бути зорієнто-
вана на розвиток уміння індивідів міркува-
ти, аналізувати, ставити запитання, роби-
ти власні висновки, адекватно орієнтувати-
ся в політичній ситуації, захищати свої ін-
тереси. Головне тут полягає в тому, щоб на-
вчитися сприймати державу не як джере-
ло благодаті чи, навпаки, саму лише загро-
зу автономії особистості, а як інституцію, 
скеровану систематично й кваліфіковано 
управляти соціальними процесами.

2. Відданість демократичним ціннос-
тям, віра в них, прихильність до таких цін-
ностей суспільного життя, як права люди-
ни, верховенство права, правління зако-
ну, справедливість. Громадянська освіта – 
це не лише засвоєння певної суми знань, 
а ще й культивування цінностей демокра-
тії, формування готовності особистості дія-
ти відповідно до вимог законності та спра-
ведливості.

3. Політична освіченість, компетент-
ність. Ця риса політичної культури визна-
чається мірою опанування людиною базо-
вих знань про статус особистості, права лю-
дини, про суспільство, у якому вона живе, 
його історію, культуру, звичаї й традиції, 
природу й устрій держави. Політична осві-
ченість також передбачає, що людина знає 
головні поняття й терміни суспільствоз-
навства, розпізнає їх смисл у різних кон-
текстах, може назвати суспільні явища, їх 
суттєві властивості.

4. Знання, визнання й дотримання за-
конів. Ознакою демократичної громадян-
ськості, громадянською чеснотою є здат-
ність особи належно ставитися до наявних 
у суспільстві норм і правил, дотримувати-
ся суспільних імперативів, визнавати й ша-
нувати суспільні авторитети, виконувати 
обов’язки, покладені на неї громадою – за-
конослухняність. Дотичним до цього по-
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казником громадянськості є лояльність – 
визнання чинних законів, повноважень 
влади. Культура громадянськості визнача-
ється рівнем юридичної освіченості людей, 
їхнім знанням і розумінням того, що є за-
конним, а що не законним.

5. Толерантність і готовність до компро-
місу, до розв’язання конфліктів шляхом пе-
реговорів. Ця риса демократичної політич-
ної культури передбачає усвідомлення осо-
бистістю множинності й різноманітності 
світу, повагу до інтересів і прав інших.

6. Участь у спільних справах. Унаслідок 
громадянської освіти учні мають пересвід-
читися в тому, що стабільне існування віль-
ного й законодавчо врегульованого сус-
пільства, ефективне розв’язання проблем 
життя громад потребують їхньої безпосе-
редньої й зацікавленої участі, вміння ро-
бити зважений вибір, знання правил і про-
цедур ухвалення рішень та їх реалізації [2].

Загалом, для реалізації концепції демо-
кратичної (громадянської) освіти потрібні 
такі заходи:

1) організація широкого обговорення 
важливості громадянської освіти (або осві-
ти для демократії) в українському суспіль-
стві, використовуючи ЗМІ, круглі столи, 
конференції педагогічної громадськості за 
участі науковців; втілення в життя резуль-
татів цих обговорень за допомогою держав-
них та громадських програм; 

2) створення постійно діючих семінарів 
з проблем громадянської освіти; залучення 
до обговорення та співпраці громадських 
організацій, навчальних закладів, широких 
кіл громадськості;

3) дослідження та узагальнення міжна-
родного досвіду освіти, висвітлення його 
у спеціалізованих фахових виданнях, на 
науково-теоретичних і практичних конфе-
ренціях та семінарах;

4) поєднання змісту освіти, навчальних 
планів та програм уже існуючих дисциплін 
гуманітарного циклу, орієнтуючись на важ-
ливість формування культури громадян-
ськості;

5) розробка дисциплін, курсів, окремих 
модулів, навчально-методичного забезпе-

чення для підготовки та перепідготовки 
вчителів;

6) створення умов для підготовки фа-
хівців, які здійснюватимуть перепідготов-
ку вчителів; 

7) участь громадських організацій у 
співпраці із закладами освіти в розробці 
науково-методичного забезпечення грома-
дянської освіти, залучення школярів, сту-
дентів та викладачів до участі у суспільно-
му житті.

8) запровадження спеціалізації «Грома-
дянська освіта» на курсах перепідготов-
ки викладачів в інститутах післядиплом-
ної педагогічної освіти; включення до про-
грам підвищення кваліфікації керівників 
навчально-виховних закладів проблемати-
ки розвитку громадянської освіти;

9) створення на базі інститутів після-
дипломної освіти, громадських організа-
цій центрів для навчання різних катего-
рій педагогічних працівників демокра-
тичних методів взаємодії з учнями та сту-
дентами.

Реалізація цих заходів має привести до 
формування демократичних засад розвит-
ку вищої освіти. О. Невмержицький та 
А. Свириденко виділяють такі головні 
риси демократичної вищої освіти:

• відсутність ідеологізації освіти й 
нав’язування певних поглядів, притаман-
них тоталітарним режимам влади;

• формування вільного громадянина, 
здатного свідомо брати участь у політич-
ному житті, зміцнювати й розвивати демо-
кратію;

• надання студентам широких можли-
востей вибору навчальних курсів (зокре-
ма й в інших ВНЗ) та викладачів за чітко-
го розуміння ними кінцевої мети свого на-
вчання;

• навчання студентів самостійності, на-
дання їм максимальної свободи в поєднан-
ні з вихованням почуття відповідальності 
за свої дії, рівень і напрям підготовки, а та-
кож напрям змін у тому оточенні, у якому 
вони живуть і навчаються;

• зведення ролі викладача до рівня по-
мічника в одержанні знань. Використання 
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системи наставників для привчання сту-
дентів до самостійності та громадської від-
повідальності;

• наявність демократичної системи на-
дання й оцінювання знань, яка стимулює 
студентів до постійної праці з оволодіння 
ними і найбільш адекватно відображає ін-
дивідуальний розвиток та здібності;

• контроль за якістю освіти незалежни-
ми організаціями, що проводиться як на 
рівні студентів, так і на рівні викладачів. 
Вплив рекомендацій таких незалежних ор-
ганізацій на функціонування ВНЗ;

• використання студентського самовря-
дування в академічних групах та гуртожит-
ках (тобто на рівні навчання і побуту) як 
одного з найважливіших щаблів громад-
ського зростання;

• забезпечення рівних умов вступу до 
ВНЗ, навчання в ньому, а також рівних 
можливостей набуття подальшої освіти 
впродовж усього життя;

• орієнтація вищої освіти на кінцеві ре-
зультати – працевлаштування випускни-
ків, з одного боку, і задоволення вимог спо-
живачів – роботодавців – з іншого; 

• спрямованість освітньої системи на 
підготовку сучасного фахівця найвищого 
ґатунку [4, с. 147].

Отже, демократизація вищої освіти є 
складний і багатогранний процес. Про-
те демократичні зміни в цій сфері можуть 
бути успішними лише за умови, що грома-
дяни мають необхідні для громадянської 
участі знання, уміння і бажання їх застосо-
вувати на практиці.
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чАс реФорм: методологІЯ І методикА  
освІтнЬого ПроЦесу

ктуальність врахування мо-
тиваційного аспекту в педа-
гогічному процесі усвідом-
люється сьогодні багатьма 
дослідниками. За словами 
Є. Ільїна, навчальна діяль-

ність займає практично всі роки станов-
лення особистості, починаючи з дитячого 
садочка і закінчуючи навчанням у середніх 
і вищих професійних навчальних закладах. 
Здобування освіти є неодмінною вимогою 
до будь-якої особи, тому проблема мотива-
ції навчання є однією з центральних у пе-
дагогіці і педагогічній психології [8, с. 253]. 
О. Гребенюк та Т. Гребенюк підкреслюють, 
що для того, щоб знайти ефективні педа-
гогічні засоби виховання в учнів бажання 
вчитися, інтересу до знань, необхідно за-
здалегідь з’ясувати, що являють собою мо-
тиви, мотиваційна сфера, які закономір-
ності її розвитку [7, с. 71].

На думку Н. Бордовської та А. Реана, 
як провідний чинник регуляції активності 
особи, її поведінки і діяльності, мотивація 
представляє винятковий інтерес для пе-
дагога і батьків. По суті, не можна налаго-
дити будь-яку ефективну педагогічну вза-
ємодію з дитиною, підлітком, юнаком без 
урахування особливостей його мотивації. 
За об’єктивно однаковими діями школя-
рів можуть ховатися абсолютно різні при-
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формування у майбутніх 

педагогів компетенцій у цьому 
сегменті освіти, здатності 
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чини. Іншими словами, спонукальні дже-
рела одного і того ж учинку, його моти-
вація можуть бути абсолютно різними [4, 
с. 183–184]. 

У чому ж полягає сутність мотивації? 
Відповідь на це запитання в першу чергу 
вимагає розгляду поняття «мотив». Не за-
глиблюючись у дискусії, що точаться у пси-
хологічній науці довкола визначення цього 
поняття, сутність мотиву в загальних рисах 
можна уявити як внутрішню спонукальну 
силу, що лежить в основі діяльності особис-
тості. Так, Н. Бордовська та А. Реан як ро-
боче визначення поняття «мотив» пропо-
нують таке: «Мотив – це внутрішня спону-
ка особистості до того або іншого вияву ак-
тивності (діяльність, спілкування, поведін-
ка), пов’язана із задоволенням певної по-
треби. Як мотиви можуть поставати ідеали, 
інтереси, переконання, соціальні установ-
ки, цінності. Проте при цьому за всіма пе-
реліченими причинами все одно стоять по-
треби особистості у всьому їх різноманітті 
(від базових, життєвих, біологічних до ви-
щих соціальних)» [4, с. 184].

А. Столяренко визначає мотиви як усві-
домлювані особистістю спонукальні сили 
конкретного вибору, рішень і дій. Якщо 
мета – те, до чого прагне людина, то мо-
тив – заради чого, для чого це їй потрібно. 
Мотиви характеризують типові для особис-
тості, переважно внутрішні причини вибо-
ру нею цілей, способів, учинків і дій. Одні і 
ті ж прояви активності можуть породжува-
тися різними мотивами [12, с. 121].

На думку В. Сластьоніна та В. Каширіна, 
мотиви особистості – це потреба (або сис-
тема потреб) особистості у функції спону-
ки. Мотиви – це внутрішні психічні спону-
ки до діяльності, поведінки, обумовлені ак-
туалізацією тих або інших потреб особис-
тості. Це конкретні форми прояву потреб 
людини. Люди можуть по-різному усві-
домлювати свої потреби. Залежно від цьо-
го розрізняють такі мотиви: емоційні – ба-
жання, хотіння, потяги і т.п.; раціональні – 
прагнення, інтереси, ідеали, переконання. 
Крім цього, у психології розрізняють дві 
групи взаємопов’язаних між собою моти-
вів життя, поведінки і діяльності особис-
тості: мотиви цілей, генералізовані мотиви, 

зміст яких виражає предмет потреб і спря-
мованість прагнень особистості. Сила цьо-
го мотиву обумовлена мірою значущості 
для людини предмета її потреб; мотиви ви-
бору шляхів, засобів, способів досягнення, 
реалізації мети; інструментальні мотиви. 
Ці мотиви обумовлені не лише станом по-
треб особистості, але й мірою її підготовле-
ності, наявністю інших можливостей діяти 
успішно щодо реалізації поставлених цілей 
у цих умовах. Перша і друга групи мотивів 
у сукупності складають мотивацію поведін-
ки і діяльності особистості в тих або інших 
обставинах і можуть не лише впливати, але 
й змінювати одне одного [11, с. 75].

Отже, уся сукупність мотивів поведінки 
і діяльності складає основу мотивації осо-
бистості. Як зазначає О. Литовченко, моти-
вація особистості зумовлена потребами, ці-
лями, рівнем домагань, ідеалами, світогля-
дом, переконаннями, спрямованістю осо-
бистості, крім того, такими суб’єктивними 
характеристиками, як уміння, знання, здіб-
ності, характер. У якості об’єктивних детер-
мінант мотивації постають умови діяльнос-
ті. Мотивація постає як процес, що підтри-
мує психічну активність людини на певно-
му рівні у кожний конкретний момент часу 
[2, с. 268].

Т. Алексєєнко дає більш широке тлума-
чення мотивації, згідно з яким мотивація 
не ототожнюється з мотивами, а являє со-
бою динамічну категорію, яка містить не 
тільки мотиви, а й потреби, що визначають 
поведінку особистості в якійсь соціальній 
ситуації й певною мірою можуть бути ви-
значені як готовність діяти певним чином 
для досягнення поставленої мети на осно-
ві розуміння цінності досягнення успіху та 
оцінки власних здібностей і зусиль, яких 
необхідно для цього докласти, у їх сукуп-
ності [1, с. 6].

У психолого-педагогічних дослідженнях 
мотивів та мотивації нерідко використову-
ється поняття мотиваційної сфери особис-
тості. Згідно з Н. Бордовською та А. Ре-
аном, мотиваційною сферою особистості 
називають сукупність стійких мотивів, що 
мають певну ієрархію і виражають спрямо-
ваність особистості [4, с. 184]. Це найваж-
ливіша риса особистості, що містить систе-
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му мотивів (мотивацію) в її певній побудо-
ві (ієрархії). Поняття «мотиваційна сфера» 
може використовуватися для характерис-
тики структурно-змістовної визначеності 
мотивів особистості. «Мотиваційній сфе-
рі» притаманна визначеність для кожної 
особи, що характеризується оригінальніс-
тю, стійкістю і динамічністю [10, с. 40].

О. Гребенюк та Т. Гребенюк дають більш 
широку інтерпретацію мотиваційної сфе-
ри особистості, чіткіше окреслюючи від-
ношення мотивації та мотиваційної сфери 
саме в контексті мотивації навчальної ді-
яльності. На їхню думку, мотиваційна сфе-
ра – це сукупність потреб, мотивів і цілей, 
яка формується і розвивається протягом 
усього її життя. Частина мотиваційної сфе-
ри, яка формується на певному етапі жит-
тя людини, називається мотивацією. Мо-
тивація першокласника, мотивація школя-
ра, мотивація студента, мотивація працю-
ючої людини складають лише частину мо-
тиваційної сфери – ту, яка формується на 
певному етапі їх життя і пов’язана з певни-
ми цілями їх життєдіяльності. Звідси ви-
водиться визначення мотивації навчання, 
згідно з яким остання є системою цілей, по-
треб і мотивів, які спонукають людину опа-
новувати знання, способи пізнання, свідо-
мо відноситися до навчання, бути актив-
ним у навчальній діяльності [7, с. 77].

М. Заброцький, звертаючись до поняття 
мотиваційної сфери особистості, виходить 
з того, що «будь-яка діяльність відбуваєть-
ся під впливом певних спонук, які визнача-
ють активність її суб’єкта. Саме сукупність 
таких спонук формує мотиваційну сферу ді-
яльності. Не виняток і навчання як вид ді-
яльності. До мотиваційної сфери цього виду 
входять потреби учня (студента), його ін-
тереси, переконання, ідеали, уявлення про 
себе. Розрізняють спонукальну, організуючу 
та смислотворну функції мотивації навчаль-
ної діяльності, які у своїй єдності забезпечу-
ють її керівну роль. Провідною серед них є 
смислотворна, оскільки саме вона надає на-
вчальній діяльності особистісного смислу та 
значущості, визначає характер прояву двох 
інших функцій» [3, с. 55].

Різноманіття мотивів, що лежать в осно-
ві навчальної діяльності, дозволяє говори-

ти про полімотивованість навчання. Як за-
значає з цього приводу Ф. Гааз, мотиви на-
вчання різні, оскільки воно входить зазви-
чай до складу різноманітних діяльностей, 
що забезпечують діячеві різні види про-
дуктів. Крім набуття нового досвіду, учень 
може бути зацікавлений і в тому, щоб заво-
ювати пошану інших людей (мотив само-
ствердження), і в тому, щоб отримати ті або 
інші винагороди, і, можливо, в задоволен-
ні, що забезпечується окремими складови-
ми самого процесу пізнання, – останнє не 
збігається із зацікавленістю в його кінцево-
му результаті [5, с. 211].

Означене різноманіття навчальних мо-
тивів можна поділити на дві великі групи: 
пізнавальні (пов’язані зі змістом навчаль-
ної діяльності і процесом її виконання) і 
соціальні (пов’язані з різними соціальними 
взаємодіями школяра з іншими людьми). 
Пізнавальні мотиви полягають в орієнта-
ції школярів на опанування нових знань; 
навчально-пізнавальні мотиви орієнтують 
школярів на засвоєння способів набуття 
знань. Мотиви самоосвіти – це спрямова-
ність школярів на самостійне вдосконален-
ня способів здобування знань. 

Соціальні мотиви полягають у прагнен-
ні отримувати знання на основі усвідом-
лення соціальної необхідності, обов’язку, 
відповідальності, бути корисним суспіль-
ству, сім’ї, підготуватися до дорослого 
життя; вузькі соціальні, так звані позицій-
ні мотиви, полягають у прагненні зайняти 
певну позицію, місце в стосунках з тими, 
хто оточує, отримати їх схвалення, заслу-
жити у них авторитет; мотиви соціальної 
співпраці полягають у бажанні спілкува-
тися і взаємодіяти з іншими людьми, праг-
ненні усвідомлювати, аналізувати спосо-
би, форми своєї співпраці і взаємин з учи-
телем і товаришами у класі, удосконалю-
вати їх [6, с. 297–298].

Розрізняють також мотиви, що тільки 
розуміються, і ті, що реально діють. Так, у 
першому випадку учень розуміє, чому тре-
ба вчитися, але це ще може не спонукати 
його займатися навчальною діяльністю. 
Лише за конкретних умов мотиви, що розу-
міються, стають такими, що реально діють 
[6, с. 295].
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А. Маркова розрізняє декілька типів 
ставлення школяра до навчання залежно 
від домінуючої мотивації: негативне, бай-
дуже (або нейтральне), позитивне  (аморф-
не, нерозчленоване), позитивне (пізнаваль-
не, ініціативне, усвідомлене), позитивне 
(особистісне, відповідальне, дієве). Для не-
гативного ставлення школярів до навчан-
ня характерним є: бідність мотивів; пізна-
вальні мотиви вичерпуються інтересом до 
результату; не сформовані уміння стави-
ти цілі, долати труднощі; навчальна діяль-
ність не сформована; відсутнє уміння вико-
нувати дії з розгорнутої інструкції дорос-
лого; відсутня орієнтація на пошук різних 
способів дії. За позитивного (аморфного, 
нерозчленованого) ставлення до навчання 
в мотивації спостерігаються нестійкі пере-
живання новизни, допитливості, ненавмис-
ного інтересу; виникнення перших переваг 
одних навчальних предметів перед інши-
ми; широкі соціальні мотиви обов’язку; ро-
зуміння і первинне осмислення цілей, по-
ставлених учителем. Навчальна діяльність 
характеризується виконанням окремих на-
вчальних дій за зразком і інструкцією, а та-
кож простих видів самоконтролю і само-
оцінки (також за зразком).

При позитивному (пізнавальному, усві-
домленому, ініціативному) ставленні шко-
лярів до навчання мотивація характеризу-
ється перевизначенням і довизначенням 
завдань учителя; постановкою нових цілей; 
народженням на цій основі нових мотивів; 
осмисленням співвідношення своїх моти-
вів і цілей. Навчальна діяльність становить 
не лише відтворення за зразками вчителя 
завдань, способів дій, але й виникнення са-
мостійно поставлених цілей, а також вико-
нання дій з власної ініціативи. Спостеріга-
ється розрізнення школярем способу і ре-
зультату дії, усвідомлене прагнення до по-
шуку різних способів, засвоєння і «бачен-
ня» всієї структури учіння в цілому, опа-
нування умінь планувати і оцінювати свою 
навчальну діяльність до її здійснення, пере-
віряти і коректувати себе на кожному ета-
пі роботи, розгорнутий самоконтроль і са-
мооцінка. 

При позитивному (особистісному, від-
повідальному, дієвому) ставленні школяра 

до навчання мотивація характеризується 
супід рядністю мотивів і їх ієрархією; стій-
кістю і неповторністю мотиваційної сфери; 
збалансованістю і гармонією між окремі 
мотивами; уміннями ставити перспектив-
ні, нестандартні цілі і реалізовувати їх; пе-
редбаченням соціальних наслідків своєї на-
вчальної діяльності і поведінки; умінням 
долати перешкоди, досягши мети. У на-
вчальній діяльності спостерігаються пошук 
нестандартних способів рішення навчаль-
ної задачі, гнучкість і мобільність способів 
дій, освоєння навчальних дій і умінь до рів-
ня навиків і звичок культури праці, вико-
ристання результатів учіння в соціальній 
практиці, вихід з навчальної діяльності в 
самоосвітню, перехід до творчої  діяльно сті 
[9, с. 12–13].

Іншим критерієм типології мотивації на-
вчання постають результати навчання. Від-
повідно до цього критерію, у першу чер-
гу, виокремлюють мотивацію, яку умовно 
можна позначити як негативну. Під нега-
тивною мотивацією мають на увазі спону-
ки школяра, викликані усвідомленням пев-
них незручностей і неприємностей, які мо-
жуть виникнути, якщо він не вчитиметься 
(докори з боку батьків, учителів, одноклас-
ників тощо). Така мотивація не приводить 
до успішних результатів. 

Інший тип – мотивація, що має позитив-
ний характер, але також пов’язана з мотива-
ми, які знаходяться поза навчальною діяль-
ністю. Ця мотивація постає у двох формах. 
В одному випадку така позитивна мотива-
ція визначається вагомими для особистос-
ті соціальними прагненнями (почуття гро-
мадянського обов’язку перед країною, пе-
ред близькими). Навчання розглядаєть-
ся як шлях до освоєння великих ціннос-
тей культури, як шлях до здійснення свого 
призначення в житті. Така установка в на-
вчанні, якщо вона досить стійка і займає іс-
тотне місце в особистості, яка вчиться, дає 
їй сили для подолання певних труднощів, 
прояву терпіння і посидючості. Це – най-
більш цінна мотивація. Проте якщо в про-
цесі навчання ця установка не буде підкрі-
плена іншими мотивуючими чинниками, то 
вона не забезпечить максимального ефекту, 
оскільки володіє привабливістю не діяль-
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ність як така, а лише те, що з нею пов’язане. 
Інша форма мотивації визначається вузь-
коособистісними мотивами: схвалення тих, 
що оточують, шлях до особистого благопо-
луччя та ін. 

Крім цього, може бути виділена мотива-
ція, що лежить у самій навчальній діяль-
ності, наприклад мотивація, пов’язана без-
посередньо з цілями навчання. Мотиви цієї 
категорії: задоволення допитливості, на-
буття певних знань, розширення кругозору. 
Мотивація може бути закладена в самому 
процесі навчальної діяльності (подолання 
перешкод, інтелектуальна активність, ре-
алізація своїх здібностей тощо) [6, с. 296–
297]. О. Гребенюк та Т. Гребенюк, у свою 
чергу, крім пізнавальної мотивації, ведуть 
мову про такі складові мотивації навчання 
школяра, які виникають на основі інтелек-
туальних потреб, потреб у самоактуаліза-
ції, самопізнанні, афіліації, досягненні, пра-
ці, розвитку своєї індивідуальності та кон-
фліктогенної потреби [7, с. 79].

Серед означених компонентів особливої 
уваги в контексті позашкільної освіти за-
слуговує мотивація афіліації та мотивація 
досягнення успіху. Під мотивацією афіліа-
ції розуміється система цілей, потреб (праг-
нення до спілкування або уникнення спіл-
кування) і мотивів (прагнення до пізнан-
ня, потреба в самоствердженні, прагнення 
до співпраці, спілкування заради спілку-
вання), які спонукають школярів вступати 
в пізнавальне спілкування в навчальній ді-
яльності. Мотивація афіліації в структурі 
мотивації навчання виконує такі функції: 
пізнавальну (відображає набуття школя-
рами знань в процесі навчання), емоційну 
(відображає переживання учнем своїх сто-
сунків з людьми) та інтеграційну (відобра-
жає збагачення мотиваційної сфери шко-
ляра). Під мотивацією досягнення розумі-
ється така система цілей, потреб (потреба в 
досягненні мети і страх невдачі) і мотивів 
(прагнення до пізнання при досягненні ці-
лей навчання, потреба в самоствердженні, 
прагнення до винагороди при досягненні 
цілей), які спонукають школяра прагнути 
до досягнення цілей у навчальній діяльнос-
ті і бути активним в їх досягненні. Мотива-
ція досягнення виконує певні функції щодо 

мотивації навчання: пізнавальну (відобра-
жає прагнення учня до набуття необхідних 
знань), емоційну (відображає вплив емоцій 
на навчальну діяльність), інтеграційну (ві-
дображає систему самооцінок діяльності і 
досягнутого результату) [7, с. 79].

Узагальнюючи теоретичні уявлення 
щодо типів мотивації навчальної діяль-
ності, слід підкреслити необхідність фор-
мування позитивної мотивації навчання. 
Згідно з Є. Ільїним, основними чинниками, 
що впливають на формування позитивної 
стійкої мотивації до навчальної діяльнос-
ті, є зміст навчального матеріалу; організа-
ція навчальної діяльності; колективні фор-
ми навчальної діяльності; оцінка навчаль-
ної діяльності; стиль педагогічної діяльнос-
ті вчителя.

Зміст навчання постає для учнів у пер-
шу чергу у вигляді тієї інформації, яку 
вони отримують від учителя, з навчальної 
літератури, навчальних телепередач та ін-
ших засобів. Проте сама по собі інформація 
поза потребами дитини не має для неї будь-
якого значення, а отже, не спонукає до на-
вчальної діяльності. Тому, даючи навчаль-
ний матеріал, потрібно враховувати потре-
би школярів певного віку. Такими є: потреба 
в постійній діяльності, у тренуванні різних 
функцій, у тому числі і психічних – пам’яті, 
мислення, уяви; потреба в новизні, в емо-
ційному насиченні, потреба в рефлексії і 
самооцінці та ін. Тому навчальний матеріал 
повинен подаватися в такій формі, щоб ви-
кликати у школярів емоційний відгук, за-
чіпати їх самолюбство, тобто бути досить 
складним, таким, що активізує пізнаваль-
ні психічні процеси, добре ілюстрованим. 
Змістовно і ілюстративно бідний матеріал 
не володіє мотивуючою силою і не сприяє 
пробудженню інтересу до навчання.

Колективна (групова) форма навчаль-
ної діяльності у багатьох випадках створює 
кращу мотивацію, ніж індивідуальна. Гру-
пова форма «втягує» в активну роботу на-
віть пасивних, слабо мотивованих учнів, 
оскільки вони не можуть відмовитися ви-
конувати свою частину роботи, не піддав-
шись обструкції з боку товаришів. Крім 
того, підсвідомо виникає установка на зма-
гання, бажання бути не гірше за інших. Не 
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викликає сумніву й мотивуюча роль оцінки 
результатів навчальної діяльності. Проте 
дуже часте оцінювання (виставляння оці-
нок) призводить до того, що здобуття гар-
них оцінок стає для учнів самоціллю. Від-
бувається зрушення навчальної мотивації з 
самої діяльності, з її процесу і результату на 
оцінку, яка «добувається» багатьма школя-
рами нечесними способами. Це призводить 
до згасання мотиву власне навчальної (піз-
навальної) діяльності і до деформації роз-
витку особистості учня.

На формування мотивів навчання та-
кож впливає стиль педагогічної діяльнос-

ті вчителя: різні стилі формують різні мо-
тиви. Авторитарний стиль формує «зо-
внішню» мотивацію учіння, мотив «уник-
нення невдачі», затримує формування 
«внутрішньої» мотивації. Демократичний 
стиль педагога, навпаки, сприяє «внут-
рішній» мотивації; а потурання (лібе-
ральний) стиль знижує мотивацію учіння 
і формує мотив «надії на успіх» [8, с. 262–
264]. Водночас визначення стилю педаго-
гічної діяльності вчителя дозволяє більш 
детально розглянути специфіку його мо-
тиваційної діяльності у позашкільному 
навчальному процесі.
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У статті запропоновано модель 
інтегративної педагогічної біоети
ки як підстави методологічного за

безпечення системи безперервної 
біоетичної освіти фахівців. Нате

пер існує необхідність пошуку шля
хів оптимізації та модернізації на

вчання майбутніх біоетицистів, 
а також подальшого розроблення 
системи їх професійної підготов

ки у сучасній соціальнопедагогічній 
парадигмі. 

Ключові слова: інтегративна педаго-
гічна біоетика, інтегративний світогляд, 
біоетична освіта, педагог-біоетицист.

Постановка проблеми та її актуальність
Із приєднанням України до Болонсько-

го процесу в її системі освіти інтенсифі-
кувалися корінні зміни, спрямовані як на 
структурні, так і на сутнісні інновації. Тех-
нологічний поступ примушує планувати 
підготовку фахівців до тих виробництв, що 
з’являться у майбутньому. До завдань на-
шої держави належить упровадження но-
вих форм і методів розвитку вищої освіти, 
зміна її орієнтації з технологічного рівня на 
гуманітарний, а також створення умов для 
реального включення як викладачів, так і 
студентів у дослідницьку й інноваційну ді-
яльність, зокрема міжнародну. 

Тому, як ніколи, актуальними стають біо-
етичні начала в освіті. Біоетика як нова га-
лузь знання фокусує необхідність орієнта-
ції на майбутнє, на формування у кожної 
людини такої системи цінностей, яка забез-
печить їй розуміння назріваючого знання. 
Біоетика – світоглядна, інтегративна галузь 
знання, заснована на цінностях та ідеалах 
гуманізму, добра й ненасильства, етиці бла-
гоговіння перед будь-якою формою життя, 
збереженні біотичного різноманіття на пла-
неті Земля, і взагалі, на пошук меж етично 
допустимого втручання в природні структу-
ри та динаміку живих організмів. Біоетична 
освіта забезпечить фундаментальність на-

© губенко г., 2014
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вчання студента на всіх етапах – від першо-
го до п’ятого курсів, а також послужить на-
вігатором у назріваючому знанні.

Аналіз наукових досліджень 
Про перспективи біоетики як навчаль-

ної дисципліни в Україні йдеться в працях 
С. Пустовіт, О. Пєрової, В. Москаленка, 
М. Попова, В. Кулініченко, А. Єрмоленко, 
В. Борейка та ін. Слід зазначити, що біль-
шість сучасних досліджень у галузі педа-
гогічної біоетики зводиться до практики в 
медичних закладах. 

Аналіз зарубіжної педагогічної літерату-
ри, у якій розглядаються питання гумані-
зації освіти на біоетичній основі (З. Вейль, 
К. Грієр, Б. Мефам, Д. Селбі, С. Томас та 
ін.), показує, що в безлічі літературних дже-
рел сутність біоетики зводиться до форму-
вання в молоді ціннісно-етичного ставлен-
ня до навколишнього світу. Крім того, ві-
домі зарубіжні міждисциплінарні дисерта-
ційні роботи, виконані на стиках педагогі-
ки, соціології та біоетики (С. Айтл-Кларк, 
Б. Унті та ін.), а також наукові публікації, 
у яких розглядається взаємозв’язок про-
блеми гуманізації особистості та біоетич-
ної освіти (Дж. Андрзеджевскі, Л. Антон-
сік, К. Грієр, Б. Унті, Т. Фіцджеральд). 

Ці дослідники зазначають, що, з одно-
го боку, виховання гуманної особистості на 
біоетичній основі є актуальним завданням 
освітніх установ, але, з іншого боку, про-
блема професійної підготовки педагога-
біоетициста в сучасній біоетичній освіті 
для такого виховання поки не розкрито, що 
й зумовило проблему нашої статті. 

Відповідно до актуальності означеної 
проблеми метою статті є обґрунтування 
необхідності, доцільності та потреби у но-
вій спеціальності – педагога-біоетициста в 
сучасній соціально-освітній парадигмі. 

Мета конкретизується у таких завдан-
нях: схарактеризувати досвід викладання 
біоетики в Україні та інших державах, під-
креслити негативну однобічність бачення 
біоетики як медичного напряму; обґрунту-
вати нелогічність введення курсу «Біоети-
ка» тільки в медичних ВНЗ; виявити рів-
ні інтелектуальної діяльності біоетики та 
сучасного напряму інтеграції біоетики в 
освітній процес; проаналізувати інтегра-
тивну модель біоетики; аргументувати до-
цільність планомірної підготовки кваліфі-
кованих кадрів – педагогів-біоетицистів .

Виклад матеріалу
Наявний в Україні досвід викладання 

біо етики як окремої дисципліни вкрай об-
межений. Предмет «Біоетика» досі не вве-
дено в державний стандарт освіти, відсут-
ні самостійні кафедри біоетики, тобто в 
Украї ні біо етика як предмет перебуває на 
початковій стадії організації, а її викладан-
ня здійс нюєть ся у формі міжкафедральних 
і елективних курсів. 

Так, спеціальний курс з біоетики був за-
тверджений лише як елективний для ме-
дичних ВНЗ України. Біоетика виклада-
ється аспірантам і лікарям у системі після-
дипломної освіти у вищій медичній шко-
лі. Існує обов’язковий курс «Біоетика як 
сучасна медична етика» (12 годин) для 
медиків-інтернів. Біоетика в Національній 

Таблиця 1
характеристика викладання біоетики в медичних ВнЗ україни 

(додипломний і післядипломний рівень)

Місце викладання
в структурі ВНЗ

Статус викладання:
наявність/державний 

стандарт
Кількість годин Категорії студентів

Фрагмент обов’язкових 
вузівських курсів з філософії 
науки та медицини, етики, 
деонтології, соціальної роботи, 
валеології та ін. 

Так/ні 81 н. год: з них 10 –
лекційних, 17 – 
семінарські та практичні, 
54 – самостійна робота

Студенти 5-го курсу медичних 
ВНЗ IV рівня акредитації [7, 
с. 30]

У вигляді елективу Так/ні Від 12 до 24 год (лекції 
та заняття)

Ординатори (12 год), 
аспіранти (24 год), лікарі, які 
підвищують кваліфікацію 
(6 год) [7, с. 38]
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медичній академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика наявна в курсах «Со-
ціокультурні та етико-деонтологічні аспек-
ти діяльності лікаря» (12 годин) для клі-
нічних ординаторів, «Етика біомедичних 
досліджень» (24 години) для аспірантів і 
здобувачів-медиків. Також є єдиний курс 
для навчання членів комітетів з етики «Ор-
ганізація та проведення етичної експерти-
зи біомедичних досліджень» (36 годин) 
(м. Київ).

Таким чином, можна побачити вели-
ку варіабельність годин, відведених на ви-
кладання біоетики, та навчальної літерату-
ри. Вона все ще сприймається, у кращому 
разі, як елективний предмет для фахівців-
медиків (табл. 1). 

Наявний досвід викладання біоетики як 
навчальної дисципліни в Україні й ряді ін-
ших держав дає змогу зробити висновки 
про однобічність бачення біоетики.

По-перше, існує тенденція викладання 
біоетики викладачами-лікарями як вузь-
кофахової прикладної біомедичної етики. 

По-друге, проблеми біоетики, медичної 
деонтології й лікарської етики не можуть 
успішно вирішуватися в практичній ді-
яльності медиків без знання ними, напри-
клад, правових норм, передбачених за-
конодавством у галузі охорони здоров’я. 
Це викликає необхідність упорядкува-
ти нормативну базу медичної діяльності 
й забезпечити юридичну компетентність 
фахівців. 

По-третє, навіть коли освітній рівень 
можна визнати задовільним, виявляється, 
що ця медико-етична освіченість часто має 
традиційно патерналістський характер. Па-
терналізм, у свою чергу, укорінений в авто-
ритарну етику, що визнає вищою цінністю 
інтереси суспільства, держави, науки, а не 
індивідууму. Це ставить нас перед необхід-
ністю формування в медиків, біологів, ге-
нетиків, у політиків і звичайних громадян 
нової гуманістичної біоетичної установки, 
яка досягається, зокрема, шляхом біоетич-
ної освіти.

Дослідження автора статті дають під-
стави стверджувати, що ідея впроваджен-
ня інтегративної біоетики в Україні засно-
вана на необхідності зміни погляду на біо-

етику в освіті (на її статус у науці), а також 
трансформації погляду на освіту через біо-
етику. Біоетика – це не тільки продовжен-
ня біомедичної етики й вирішення анти-
номійних проблем, що виникають у біо-
медицині, це ще й нова (постсучасна) фі-
лософія, що формує новий інтегративний 
світогляд.

Роль основних рушіїв прогресу в рам-
ках інтегративного світобачення, на дум-
ку Р. Бенедиктера й М. Молца, переста-
ли відігравати держави зі своїм ієрар-
хічним і структурним порядком та нама-
ганнями забезпечити уніформізм та кон-
формність. Ми маємо справу з комплек-
сом емерджентних впливів деієрархізова-
ного та різноманітного характеру, що по-
стають з мульти- і метанаціональних іні-
ціатив громадянського суспільства, неко-
мерційних організацій, до- і протополітич-
них рухів, а також наукових, релігійних і 
культурних «ціннісних формувань» са-
мого різного рівня якості й формалізації. 
Ці нові рушії, з одного боку, взаємодіють і 
влаштовують обмін між собою, створюю-
чи великий плюралізм «гібридних» пара-
дигматичних патернів, що перебувають у 
потоці з невпинними флуктуаціями. З ін-
шого боку, вони взаємодіють із залишка-
ми традиційних концепцій патернів націо-
нального й культурного «порядку», а та-
кож зі зростаючим числом спроб прийти, 
головним чином, до транснаціональних ін-
ститутів освіти, правління й регулювання 
[6, с. 29]. 

Ця констеляція в цілому дуже впливає 
на історію й парадигмальний характер ін-
тегративної біоетики. Вона привела до на-
ступного:

(1) Зростання усвідомлення продук-
тивності й відносної переваги безлічі по-
зицій, сил і інтересів, що грають свою роль 
у «клаптевому візерунку» із середовищ мі-
кро-, мезо- і макромасштабів [6, с. 48]. Про-
яви мережі конфліктуючих у публічному 
просторі моральних дискурсів, які в педа-
гогічній (або, наприклад, біомедичній ді-
яльності) стягнуті у вузли децентрованих 
соціальних інститутів від мікро- до ма-
крорівня та мають форму біоетичних гро-
мадських організацій (етичних комітетів). 
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Вони виробляють ситуаційно обумовлені, 
відкриті до перевизначення норми й пра-
вила морально прийнятного наукового до-
слідження й практичного застосування на-
укових знань. І в сучасній педагогіці, і в біо-
етиці людина (студент) віднаходить саму 
себе як суб’єкта спрямованої на себе влас-
ної діяльності. 

(2) Внесенню корективи в розуміння 
«інтегрального». Поняття «інтегральне» та 
«інтегративне» не мають тотожності, але їх 
поширення здійснило значеннєвий пере-
хід від опису уявлюваного цілого, що заяв-
ляє про легітимність одних світоглядів і за-
перечливу вірогідність інших та примушує 
до уніформності й єдності, до прагнення 
включати все більшу кількість можливих 
точок зору на ту саму проблему або питан-
ня, навіть якщо ці точки зору можуть пере-
бувати в конфлікті одна з одною [6, с. 50]. 
Це зрушення в розумінні інтегративного 
характеру біоетики можна було б з повни-
ми на те підставами описати як перехід від 
«кособокості до багатобокості» чи від ав-
торитарності до плюралізму. Його можна 
більш узагальнено описати як перехід від 
ідеологічного розуміння біоетики до світо-
глядного. 

(3) Недавньому прориву в розумінні, 
що жодна нація, жодна країна, жодна куль-
тура й жодна політична сила більше «не 
може впоратися зі світовими труднощами 
поодинці». Адже всі проблеми стають усе 
більш взаємозалежними й багатогранними, 
стаючи занадто складними, щоб бути вирі-
шеними на базі однієї або двох перспектив 
[6, с. 50]. 

Біоетика на сучасному етапі – це пев-
на мережа напрямів, упроваджених у різні 
сфери людського буття. Причому тенден-
ція така, що в різних біоетичних напрямах 
народжуються «свої» співтовариства, у від-
носинах яких апріорі виконуються норми 
етики й комунікації. Біоетика постає в цьо-
му змісті як трансцендентальна філософія, 
адже її проблеми перебувають на перети-
ні різноманіття мов філософії, медицини, 
природничих та гуманітарних наук, у сфе-
рі, де кожна з них межує з мовою повсяк-
денного профанного досвіду [5].

Отже, якщо об’єднати ці «парадигмаль-
но значимі» (1, 2, 3) траєкторії інтелекту-
альної діяльності біоетики, то можна ви-
ділити кілька рівнів її розвитку в Украї-
ні. Перший рівень (1998) – первинна діяль-
ність біоетики як суспільного руху, а також 
формування й робота етичних комітетів; 
другий рівень (2004) – впровадження ін-
телектуальної діяльності біоетики в осві-
ту, також педагогічних, клінічних та інших 
практик; третій (сучасний) рівень біоетич-
ного знання (з 2011) – інтегральна педаго-
гічна діяльність біоетики, що перебуває, як 
можна припустити, на першому піку свого 
радикального розгортання. 

Можемо вказати три напрями інтеграції 
біоетики в освітній процес:

• біоетика освіти – аналіз і розгортан-
ня сучасної освіти в контексті біоетичної 
методології, становлення біоетичної осо-
бистості й біоетичного знання. Значи-
мість цього напряму визначається, насам-
перед, його методологічною спрямованіс-
тю в усі сфери освіти та інтеграцією різ-
них форм знань і способів збагнення бут-
тя людини, що сприятиме вирішенню ак-
туальних проблем її стосунків з антропо- 
і біосферою; 

• біоетика для освіти – створення ін-
тегральних курсів біоетики на всіх етапах 
навчання, що припускають наявність різ-
номанітних моделей і технологій навчан-
ня, зокрема, під час отримання другої ви-
щої освіти. Проблема полягає в тому, щоб 
на основі біоетичного знання сформувати 
викладача-біоетициста, навчити його ство-
рювати авторські методики й свій викла-
дацький стиль, ґрунтуючись на всім спек-
трі наук про життя та знаннях з різних га-
лузей біоетики; 

• біоетика в освіті – впровадження біо-
етики на державній основі як обов’язкової 
дисципліни (не тільки на медичних фа-
культетах) у педагогічних ВНЗ з метою 
створення нової спеціальності – «педагог-
біоетицист».

Уже згадані громадські організації та 
центри з біоетики, допомагаючи фор-
мальній вищій школі, розробили й упро-
вадили авторські програми й моделі 
(табл. 2).
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Таблиця 2
характеристика освітніх програм і моделей біоетики в україні

Організації, центри, інститути 
біоетики Завдання

Модель біоетики/
визначення

біоетики
Програми/сер-тифікати 

Громадська організація 
«Асоціація християнських 
медсестер і волонтерів 
«Благо», директор Царенко А.В. 
(Київ)

Інститут біоетики ім. Ярослава 
Базелевича, директор 
Терешкевич Д.-Г. (Львів); 
школа біоетики Українського 
католицького університету 
(УКУ), керівник Бойко І. (Львів)

Розширити духовний горизонт 
особистості, допомогти 
з’ясувати сенс життя, моральні 
цінності, утвердити релігійну 
культуру, стимулюючи власний 
духовно-моральний пошук, 
творчість людини [4] 

Персоналістська 
модель біоетики [3, 
с. 58]/християнська 
біоетика

Сертифікована 
навчальна 
програма «Основи 
Християнського 
служіння. Значення 
і роль медичних 
працівників і 
волонтерів»

Розкрити особливості біоетики: 
розуміння кожне людське 
життя як щось унікальне; і хоча 
біоетика не дає однозначних 
відповідей, але розширює межі 
пошуку їх рішення [4]. Людина 
є одночасно критерієм, мірою й 
оцінкою біоетичних проблем

Персоналістська 
модель біоетики: 
«Біоетика – це 
моральна наука, яка 
регулює медичне 
втручання в життя 
людини» [1, с. 10] 

сертифікована 
навчальна програма 
«На службі охорони 
життя» 

Всеукраїнська громадська 
організація «Фундація 
медичного права і біоетики», 
президент Сенюта І.А. (Львів)

Інститут медичного і 
фармацевтичного права і 
біоетики Академії адвокатури 
України, директор Гревцова 
Р.Ю. (Київ)

Громадська організація 
«Кримська правова коаліція», 
директор Романова А.А. 
(Сімферополь) 

Співробітництво лікарів і 
юристів. Прикладом може бути 
спільне розв’язання складних 
етико-правових питань у роботі 
в комісіях з питань етики при 
лікувально-профілактичних 
закладах

Отримання фахівцями і 
управлінцями знань медичного 
та фармацевтичного права 

Покращення якості медичної 
допомоги в автономії

Суб’єктивістська, 
або ліберально-
радикальна модель 
[3, с. 51]/біоетика 
зводиться до 
понять біоправа та 
біополітики

Прагматико-
утилітаристська 
модель [3, с. 53] /
біоетика зводиться 
до поняття медичне 
право 

Сертифікована 
програма «Медичне 
право»

Програма підвищення 
кваліфікації адвокатів з 
медичного права

Програма «Біоетика 
та правова культура в 
охороні здоров’я»

Українська асоціація з біоетики 
(УАБ), президент Пустовіт С.В. 
(Київ)

Розповсюдження ідей біоетики 
в Україні, формування 
демократичних етико-
правових відносин у галузі 
охорони здоров’я та екології, 
розширення гуманітаризації ідей 
вітчизняноного просвітництва та 
наукових знань

Біоцетрична модель 
біоетики/глобальна 
біоетика [2, с. 11] 

–

Еколого-культурний центр, 
директор Борейко В.Є. (Київ); 
Асоціація біоетики і обласне 
товариство захисту тварин 
(Харків), співзасновники 
Переверзєва В.Ф. 
і Бондаренко О.Б.

Пошук альтернативи в 
освіті, науці, альтернативне 
використання тварин у 
фармакології, захист тварин, 
біоекологічне землеробство

Екоцентрична модель 
біоетики/екологічна 
біоетика

–

Громадська організація 
«Біоетика» (ГО «Біоетика»), 
директор Губенко Г.В. (Суми)

Підвищити сприйнятливість 
населення до біоетичної 
проблематики; навчити 
біоетики, упроваджуючи 
у ВНЗ інтегративні курси 
біоетики; сприяти активності 
інтелектуальної діяльності 
біоетичної особистості в 
соціальних практиках

Інтегративна модель 
біоетики/інтегративна 
біоетика

Розроблена навчальна 
програма «Інтегративна 
педагогічна біоетика»
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З таблиці можна побачити успішність ді-
яльності громадських організацій. Заразом 
на часі об’єднання зусиль і досягнень для 
оновлення програм та створення ще доско-
наліших, що відповідають потребам сього-
дення і майбутнього. Програма інтегратив-
ної педагогічної біоетики має скеровуватися 
на протидію тенденції до дезінтеграції біое-
тики на окремі дисципліни, на визначення 
нових відносин між теорією й емпірією, на 
залучення дослідників до педагогічної (як і 
будь-якої людської) практики в освіті. 

Спираючись на ідеї педагогіки, сучасні 
особливості науки й освіти ХХІ ст., ми вва-
жаємо принагідно представити інтегратив-
ну педагогічну біоетику як об’єднавче нау-
кове знання. Таке твердження ґрунтується, 
принаймні, на трьох взаємозалежних чин-
никах:

1) тісному взаємозв’язку інтеграції й дез-
інтеграції в біоетичному знанні. Виконання 
об’єднувальної функції – основне завдання 
інтегративної педагогічної біоетики;

2) тісних відносинах з емпіричними на-
уками. Біоетика об’єднує емпіричні резуль-
тати різних наук, але не відмовляється від 
теоретичних інтересів і тлумачень. Вона не 
має на меті пояснити людське виховання, 
але припускає постійний перегляд і корек-
цію виховного процесу в потоці, що зміню-
ється, знання про людину, про світ;

3) необхідності етичних норм у науці про 
виховання, а також необхідності об’єднання 
теорії й практики.

Суспільство давно має потребу в якіс-
но новій парадигмі ментальності як фа-
хівців, так і всіх громадян. Це посилює ак-
туальність програми інтегративної педа-
гогічної біоетики, визначає філософсько-
методологічні основи біоетики, а також 
зміст навчальних посібників, програм і ме-
тодичних рекомендацій, спрямованих на 
їх упровадження в процес підготовки як 
фахівців-біоетицистів, так і перепідготовки 
фахівців в інших галузях знання.

Метою програми є розробка інтегра
тивної моделі біоетики як необхідної бази 
для методологічного забезпечення систе-
ми безперервної біоетичної освіти фахів-
ців. Реалізацію цієї мети слід здійснювати 
у таких напрямах:

1. Розробка інтегративної педагогічної 
моделі біоетики, що припускає теоретико-
методологічний аналіз механізмів станов-
лення й розвитку напрямів біоетики; вияв-
лення їх зв’язку й взаємодії, аналіз їх акту-
альних «відкритих» проблем; розробку ба-
зових понять біоетики, виявлення й дослі-
дження її структури, функцій і принципів.

2. Теоретикометодологічне й методичне 
забезпечення біоетичого характеру освіти 
з визначальною тенденцією – інтеграцією.

3. Організаційні заходи щодо впроваджен
ня біоетики в систему освіти фахівців: 
включення в навчальні плани дисципліни 
«Біоетика»; підвищення кваліфікації фа-
хівців і викладачів; запровадження різно-
рівневої підготовки педагогів-біоетицистів 
(бакалавр – магістр).

Висновки й перспективи подальших 
розвідок

Отже, на сучасному етапі вкрай необхід-
на організація біоетичної освіти, структур-
ні й кадрові рішення, формування нових на-
вчальних програм, уведення біоетичних спе-
ціальностей, бакалаврських, магістерських і 
докторських програм з біоетики. Ця робота є 
логічним продовженням загальногуманітар-
ного процесу з удосконалення та уніфікації 
системи освіти в цілому, включаючи галузь 
біоетики. Головним у досягненні цієї мети є 
вирішення проблеми дефіциту кваліфікова-
них викладачів з біоетики та відсутності ін-
ституту їх підготовки. Це можна зробити за 
допомогою педагогічних університетів. 

Успішна розробка й реалізація освітніх 
програм з біоетики критично залежить від 
якості підготовки викладачів. Дотепер існу-
ють різні думки щодо того, який фахівець 
повинен викладати біоетику у ВНЗ: філо-
соф, медик, юрист, соціолог або священик. 
Вирішення цієї проблеми можна знайти в 
педагогах-біоетицистах, підготовлених на 
підставі трансдисциплінарності біоетики. 

На сьогодні в Україні, як зазначалося 
вище, немає навчальних закладів і кафедр, 
які готують фахівців із цього напряму. Фа-
хівці з біоетики потрібні для розробки нової 
моральної та гуманістичної орієнтації. До-
даткова спеціалізація з біоетики відкриває 
перед майбутніми випускниками універси-
тетів нові перспективи працевлаштування.
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начущість освіти суттєво 
зростає в умовах інформа-
ційного суспільства, яке ро-
бить процес навчання висо-
котехнологічним, натомість 
нівелює художні, естетичні, 
морально-духовні цінності. 

Одним із нагальних завдань сучасної ви-
щої освіти є збереження балансу між ін-
формаційними можливостями суспільства 
й духовними запитами молодого поколін-
ня, що готується до професійної діяльнос-
ті. Медіаосвіта – це реальна можливість ви-
користання інформаційно-комунікативної 
глобальності через включення нових знань 
до культурологічного і світоглядного кон-
текстів навчання і виховання. В освітньо-
му світовому просторі активно форму-
ються моделі медіаосвіти – О. В. Федоро-
ва [9; 10], Г. В. Онкович [5; 6], Ю. Н. Усова, 
А. В. Шарікова [12], І. В. Жилавської [4], 
А. В. Спічкіна, Л. С. Зазнобіної. Результати 
медіаосвіти вчені різних шкіл пов’язують із 
медіакомпетенцією – сукупністю мотивів, 
знань, умінь, здатностей адекватно обира-
ти, сприймати і розуміти функціонуван-
ня медіа в соціумі. Метою цієї статті є ана-
ліз художнього сприйняття, яке посутньо 
впливає на результативність медійної осві-
ти й потребує дослідження психологічно-
го підґрунтя й естетичної цінності з проек-
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цією на активне використання у навчаль-
ному процесі вищої школи, й особливо – 
при підготовці студентів-філологів. Пропо-
нована методика спирається на зіставлен-
ня художнього і медійного сприйняття з 
метою активізації останнього, оскільки пе-
реваги і недоліки медійного тексту стають 
очевидними з позицій художнього сприй-
няття – естетичної цінності образів, їх по-
будови, емоційності, значущості авторської 
позиції. 

Сприйняття як акт чуттєвого пізнан-
ня світу має міждисциплінарний статус, 
оскільки є об’єктом дослідження психоло-
гії, фізіології, мистецтвознавства, філосо-
фії, літературознавства, педагогіки, соціо-
логії. У широкому розумінні сприйняття – 
це входженням людини в навколишній світ, 
яке відбувається протягом усього її життя. 
Людина сприймає все, що її оточує, та саму 
себе безперервно залежно від настрою, об-
ставин, психологічних і вольових наста-
нов, емоційного та інтелектуального до-
свіду. Враження від сприйняття предметів, 
подій, людей, творів мистецтва обумовлене 
видозмінами навколишнього світу, а також 
особ ливостями індивідуального сприйнят-
тя – апперцепції. 

Психологи досліджують процес сприй-
няття з точки зору механізмів перебігу, зна-
чення для чуттєвої та мисленнєвої діяль-
ності людини, зв’язків з поведінкою та ді-
яльністю людини. Протягом історичного 
розвитку психології пропонувалися різні, 
іноді взаємовиключні з огляду на струк-
туру, функціонування, місце та значення 
в житті людини, теорії сприйняття. Пси-
хологічні теорії будувалися передовсім на 
функціональних особливостях елементів 
сприйняття, якими були: асоціації (Арис-
тотель), настанови-мотиви (Вюрцбурзь-
ка школа О. Кюльпе, Н. Аха, К. Бюллера), 
нейрофізіо логічна генетична сукупність 
(М. Сеченов, С. Рубінштейн, Б. Ломов, 
М. Ланге), перцептивна дія (О. Леонтьєв, 
В. Зінченко), просторово-наочна ціліс-
ність – гештальти (М. Вертгеймер, В. Ке-
лер, К. Коффка), сенсорні стимули – пат-
терни (когнітивістика Г. Лідсея, Д. Норма-
на, Р. Солсо). Незважаючи на суттєві від-
мінності у поглядах на структуру сприй-
няття, вчені відзначають функціональну 
вибірковість цього унікального процесу, 

коли з усього багатства сенсорних стимулів 
людина обирає лише потрібні на цей мо-
мент. Сприйняття виконує функцію відбо-
ру чуттєвої інформації шляхом порівняння 
нових вражень зі старими, що зберігаються 
в пам’яті; упізнання; зіставлення з уявними 
еталонами; класифікації; інтерпретації. 

Подія сприйняття має складну багато-
рівневу структуру, до якої належать сенсор-
ні відчуття, якості, виміри об’єкта та чуттє-
вий образ, котрий формується як результат 
процесу. У будові сприйняття виділяють 
три площини, які дозволяють розглянути 
процес з різних боків: перцептивна подія 
як цілісний фрагмент буття людини; аппер-
цептивний комплекс як включення інди-
відуального досвіду, властивостей, здібнос-
тей того, хто сприймає; почуттєвий образ 
як головний ефект і результат. Ця структу-
ра процесу сприйняття є універсальною, 
органічною для психолого-педагогічних, 
мистецтвознавчих дис циплін. 

Перцептивний образ як характеристи-
ка, зміст і результат сприйняття має кон-
цептуальне значення. Саме сприйнят-
тя часто називають процесом зароджен-
ня, функціо нування та перетворення пер-
цептивного образу, здатного відображати 
предметні характеристики об’єкта – його 
чуттєві параметри, часо-просторові вимі-
ри та інформативний зміст. Водночас по-
чуттєвий образ є особистісно унікальним, 
адже формується апперцептивним комп-
лексом того, хто сприймає, та містить від-
биток його індивідуальності. Будівельним 
матеріалом перцепцептивної образнос-
ті слугують почуттєві враження, що на-
копичуються протягом життя, від сили й 
яскравості яких залежить формування об-
разів, осяяних емоціями та душевними по-
рухами реципієнта. Якщо для однієї лю-
дини дерево без листя є ознакою осені, то 
для іншої – позачасова «сліпонародже-
ність» (Арсеній Тарковський). Перцеп-
тивний образ у поетичному творі набуває 
яскравої індивідуальності, змістової бага-
тозначності, художності. 

Яскравий приклад значущості для жит-
тя людини перцепції й перцептивної об-
разності міститься в культовій кінострічці 
братів Вачовські «Матриця». Фантастич-
ним припущенням у фільмі є штучне ви-
готовлення й доставка готових перцептив-
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них образів безпосередньо у мозок люди-
ни, обминаючи її органи чуття й нервові 
канали. У віртуальному світі «готової пер-
цепції» не залишилося потреби у сприй-
нятті, а разом із цим і потреби в існуванні 
джерела почуттєвих реакцій – поліфоніч-
ному і поліхромному світі.

Автори глобальної антиутопії розкри-
ли, яким катастрофічно убогим є життя без 
живої перцепції.

Мистецьке сприйняття (або сприйняття 
мистецтва), на відміну від психологічного, 
орієнтоване не стільки на впізнання, скіль-
ки на бачення. Завдання письменника, ху-
дожника, музиканта полягає у зображенні 
звичних предметів і явищ у нових якостях 
і зв’язках. Авторське сприйняття світу, вті-
лене у творі мистецтва, слугує руйнуванню 
автоматизму мислення і поведінки людини. 
Віктор Шкловський писав: «Одивнення – 
це дивування світу, його загострене сприй-
няття». Олдос Хакслі стверджував, що здат-
ність не обирати, а бачити вирізняє твор-
чих людей: «Художник володіє вродженими 
здіб ностями постійно бачити. Його сприй-
няття не обмежене тим, що є біологічно чи 
соціально корисним» [11, с. 12].

Відповідно і художнє сприйняття перед-
бачає емоційну розвиненість реципієнта, 
культурологічний контекст, яким він воло-
діє, відому йому словесно-знакову систе-
му, власні асоціації, пов’язані з життєвим, 
соціаль ним, національним та іншим досві-
дом. Для формування художнього сприй-
няття студентів-філологів важливим є роз-
виток чуттєвих уявлень. Увага до індивіду-
ального образного бачення, уміння зафік-
сувати власні зорові, слухові, тактильні, 
смакові уявлення є підґрунтям художньо-
го сприйняття. Аналіз власних асоціацій 
на предмет, явище та абстрактне поняття, 
порівняння їх з авторськими асоціаціями, 
розкодування поетичних асоціацій – усі ці 
види робіт спрямовані на розвиток та акти-
візацію художнього сприйняття. 

Поглибленню сприйняття навчальної ін-
формації сприяє розвиток індивідуальних 
образних уявлень. Відомий актор М. Чехов 
вимагав від своїх учнів уважно прислуха-
тися до тонких, ледь вловимих рухів фан-
тазії та намагатися під їхнім впливом за-
фіксувати народжений образ. Леонардо да 
Вінчі вчив молодих художників роздивля-

тися плями на стінах, щоб спонукати уяву 
до нових бачень. Експериментальні дослі-
дження доводять, що для розвитку худож-
нього сприйняття важливі вроджені здіб-
ності, але й звичайні можливості дозволя-
ють розвинути музичне, живописне, чи-
тацьке сприйняття поглибленням почут-
тєвих реакції, уяви, асоціативного мислен-
ня. При сприйнятті навчальної інформації 
процес активізації перцептивної інтуїції та 
сенситивності може відбуватися як певні 
форми та прийоми роботи:

• наповнення логічних понять почут-
тєвим змістом, який допомагає краще їх 
запам’ятовувати;

• виявлення асоціацій за суміжністю, 
аналогією, протиставленням, які різняться 
художнім змістом;

• звернення до індивідуального чуттєво-
го та емоційного досвіду учнів;

• моделювання ситуацій, заснованих на 
особистісних враженнях, відчуттях;

• перебудова перцептивних образів на 
асоціативний ряд;

• порівняння перцептивного та симво-
лічного змісту в поняттях та судженнях;

• відновлення первісного чуттєвого зміс-
ту протилежних символічних образів;

• тренінг почуттєвої уваги та емоційної 
реакції;

• порівняння чуттєвих реакцій на певне 
явище, річ, подію.

Усі ці форми роботи акцентують увагу 
на індивідуальних особливостях сприйнят-
тя – апперцепції. Включення особистісних 
чуттєвих образних уявлень і асоціацій вно-
сить у понятійно-інтелектуальне навчання 
інтуїтивний зміст.

Наступним напрямом формування ху-
дожнього сприйняття є поглиблення уяв-
лень про естетичну природу літературно-
го/медійного тексту. Услід за М. Бахтіним, 
кульмінацією художнього сприйняття ви-
значаємо «зустріч автора та читача». Ес-
тетична подія цієї зустрічі свідчить про ці-
лісність сприйняття, коли окремі елементи 
художнього твору складаються в загальну 
картину авторського світосприйняття, яке 
відчув читач. 

За визначенням О. Федорова, медіа-
сприйняття – це «сприйняття медіаре-
альності, почуттів і думок авторів медіа-
текстів, утілених в аудіовізуальному, 
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просторово-часовому образі» [9]. Медій-
не сприйняття, як випливає з визначення, 
містить у якості об’єкта медіареальність – 
продукт і результат функціонування но-
вого типу соціокультурного простору. 
Сприйняття медіареальності (медіасприй-
няття) подібно до художнього орієнтова-
не на авторську свідомість і апперцепцію 
того, хто сприймає. Відмінності полягають 
передусім у форматі медіапродукції, яка, 
маючи глобальні масштаби, існує порівня-
но недовгий час. Якщо автор літературно-
го твору пропонує читачеві діалог, на який 
той може і не відповісти, – письменник по-
чекає приходу свого, можливо ще ненаро-
дженого читача. То мас-медійний автор 
знаходиться у жорсткіших умовах. Йому 
необхідно нехай недовгий час, але утрима-
ти біля моніторів, газетної шпальти, радіо 
свого реципієнта. Виробники медіапро-
дукту активно використовують психоло-
гічні параметри сприйняття, зокрема упіз-
нання, заради утримання читача і глядача. 
Серед розмаїття медійних видань реципі-
єнт повинен знаходити звичну символіку, 
слогани, кольори, голоси. Водночас на за-
лучення уваги працюють несподівані ра-
курси, фото, шрифти, рубрики – все те, що 
руйнує автоматизм і звичку і пояснюється 
поняттям «одивнення».

З розвитком інформаційного поля ак-
тивізувалися нові можливості медіасприй-
няття. Передусім – це інтерактивність, яка 
передбачає безпосередню участь реципієн-
та у процесі сприйняття. Дзвінки на теле- 
і радіостудії, SMS-голосування, голосо-
ві портали, чати. Ефект присутності в ме-
діа світу настільки стрімко розвиваєть-
ся, що телевізійна кімната Рея Бредбері з 
віртуально-реальними «родичами» вже не 
здається фантастикою. Таким чином, медіа-
сприйняття на відміну від психологічного і 
художнього аналогів орієнтоване на участь 
реципієнта у комунікативному процесі.

Майстерність автора художніх текстів 
полягає у цілеспрямованій побудові обра-
зів, асоціацій, які якщо не прямо, то загаль-
ним настроєм створюють низку авторських 
почуттів, переживань, емоцій. Автор медіа-
текстів не потребує такої образної селек-
ції, оскільки слово в медіатекстах здебіль-
шого підтверджується готовим малюнком, 
звуком, живим зображенням. Кардиналь-

ні відмінності сприйняття художнього тек-
сту як виду мистецтва стосуються розумін-
ня унікального, розширеного естетичного 
змісту, непідвладного часу, натомість ме-
дійний текст характеризується стереотип-
ністю, локалізацією змісту в ідеологемах, 
що диктують потрібне прочитання. Сприй-
няття художнього змісту вимагає емоцій-
них й інтелектуальних зусиль, осмислен-
ня ж медійних текстів передусім потребує 
критичного мислення, здатного визначити 
загальну спрямованість медіатексту, його 
прихований сенс і семантичний контекст. 

За теорією Л. Виготського, читача веде 
за собою автор за допомогою психологіч-
них переживань, емоцій, афектів у різних 
конфігураціях. Не інтелектуальне, а психо-
логічне напруження утримує увагу читача, 
викликає бажання психологічної розрядки 
у вигляді зіткнення афектів – катарсису, у 
розумінні вченого. Видатний психолог ува-
жав емоцію внутрішньою реак цією організ-
му на певне явище зовнішнього світу. Есте-
тичні емоції Л. Виготський називав «розум-
ними емоціями», підкреслюючи їх вторин-
ність, – читач пережив біль, жах, радість не 
в реальному житті, а в уявних по діях і уяв-
люваних ситуаціях. Естетичні емоції нако-
пичуються в процесі сприйняття худож-
нього тексту і здатні, набравши критичну 
масу, вибухнути катарсисом: «У перетво-
ренні афектів, у їхньому згоранні, у вибухо-
вій реакції, що призводить до розряду тих 
емоцій, які були викликані, і полягає ка-
тарсис естетичної реакції» [2, с. 263]. Пси-
хологічне поняття афекту (бурхлива ко-
роткочасна емоція) слугували Виготсько-
му для позначення певної чуттєвої страте-
гії, розробленої письменником для чита-
ча. За теорією психолога, естетична реак-
ція пов’язана з афективною психологічною 
реакцією на зіткнення протилежних психо-
логічних планів, які розвиваються в літе-
ратурному творі: «Афективне протиріччя 
та його розв’язання в короткому замикан-
ні протилежних почуттів становить істин-
ну природу нашої психологічної реак ції» 
[2, с. 182]. Вивчаючи літературу, студент 
повинен навчитися переживати емоції: від-
чувати, аналізувати механізм перебігу, роз-
різняти протилежні афекти. Ці знан ня ста-
нуть основою медіакомпетентно сті, коли 
художнє сприйняття (як чуттєво-емоційна 
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реакція) буде слугувати естетичною осно-
вою, здатною сигналізувати про відсутність 
того чи іншого чинника.

Таким чином, технологія формування 
художнього сприйняття базується на зі-
ставленні літературних і медійних текстів. 
В інформаційних медіатекстах здебіль-
шого відсутня глибинна естетична осно-
ва, тому вони не мають у собі складного 
і розширеного асоціативного поля. Автор 
публіцистичного медіатексту за власної 
майстерності й досвіду прагне розшири-
ти культурологічний і літературний кон-
тексти і викликати співпереживання, але 
це не завжди є головним завданням мас-
медіа. Емоції-переживання слугують лише 
посиленню головних функцій деяких ме-
дійних текстів: інформування, пропаган-
да, розваги або реклама. До того ж орієнта-
ція на короткочасність існування, змінно-
го реципієнта й технічні можливості візу-
альної образності дозволяють визначити 
критерії зіставлення художнього і медій-
ного сприйняття. Передовсім дослідники 
відзначають відмінності структури і ме-
ханізми функціонування. Якщо доінфор-
маційна освіта вимагала лінійного, послі-
довного й логічного сприйняття з подаль-
шим розумінням, то нове медійне сприй-
няття характеризує одночасності сприй-
няття і мислення, оскільки на кожній сто-
рінці, що з’являється перед споживачем 
медіатексту, містяться різні повідомлення. 
Як уважає В. Терін, «рухливі малюнки, які 
спрямовуються до свідомості людини наче 
з усіх боків, – уподібнюючи зір слуху (ми 
щомиті чуємо усі звуки разом, з усіх боків 
“колоподібно”») [8, с. 135]. За думкою вче-
ного, лінійне і послідовне сприйняття ху-
дожніх текстів багаторазово пришвидши-
лося й змінило структуру сприйняття ме-
діатекстів. Дозволимо собі продовжити й 
визначити його як паралельне – контра-
пунктне. Цей музичний термін давно увій-
шов до літературного вжитку, позначив-
ши течію паралельних сюжетних ліній, 
які створюють своєрідну композиційну 
поліфонію. Існує ще один візуальний об-
раз, здатний відтворити багатовимірність 
і безкінечність існування медіасприйнят-
тя у часі й просторі – різома як неліній-
на й рухлива структура гіпертексту. Безкі-
нечність цієї структури до того ж змінює 

читача, перетворюючи його на активного 
учасника і навіть будівника. 

Відмінності художнього і медійного 
сприйняття полягають також у значенні ав-
тора літературного і медійного текстів. Ав-
тор художнього твору як Творець – неви-
димий для читача. Він проходить, за висло-
вом М. Бахтіна, «дотично» до тексту. Фор-
ми авторської свідомості виявляють його 
присутність як «повсюдно й ніде». Діяль-
ність автора, за теорією М. Бахтіна, це «ак-
тивність того, хто відкривається», діяль-
ність читача – «активністю того, хто розу-
міє». Зустріч автора й читача залежить від 
уміння першого висловити себе, повідоми-
ти власне ставлення до події, а також від 
уміння читача зрозуміти автора, тобто роз-
гадати форму та осмислити її. За Бахтіним, 
читач деякою мірою стає «творцем форми, 
адже форма є вираженням активного цін-
нісного ставлення автора-творця і сприй-
маючого до змісту, надає їй смислу, що і 
стає етапом завершення сприйняття ху-
дожнього тексту» [1, с. 6–7]. Натомість ав-
тор медіатексту активно прагне до безпосе-
реднього діалогу з читачем, щоб інформу-
вати про події і висловити власне чи редак-
ційне ставлення до них. Назви колонки ре-
дактора «Літакценту» привертають чита-
ча публіцистично-провокаційними закида-
ми: «Правильні думки правильного україн-
ського редактора» (27 жовтня 2013 р.), 
«Про високе мистецтво, низькопробну 
культуру та інші неприємності» (6 липня 
2014 р.), гостротою новини, як у тижневи-
ку «Дзеркало тижня»: «Динамо» не хоче 
відпускати Ярмоленка – навіть за 25 міль-
йонів» (12 липня 2014 р.). Медійний ав-
тор говорить мовою і мислить категорія-
ми тих читачів, які обирають певний формат. 
З автора-творця, деміурга він перетворив-
ся на інформатора, розповідача, комента-
тора, модератора. Повноцінного діалогу з 
активним сприйняттям авторських цінніс-
них інтенцій зазвичай не відбувається, але, 
як зазначалося вище, медійний текст спо-
нукає до інтерактивної участі, у тому числі 
актуаль ного діалогу між читачами. 

Враховуючи особливості художньо-
го й медійного сприйняття, порівняємо 
формат, структуру, механізми дії, образ-
ну й змістову системи рецепцій майбут-
ніх філологів.
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таблиця порівняння художнього 
й медійного сприйняття

Художнє сприйняття Медійне сприйняття

Художній текст 
(книга)

Формат Медіатекст 
(засоби масової 
інформації)

Лінійна, послідовна Структура Розгалужена 
(контрапункт, 
різома)

Послідовний 
(сукцесивний) 

Механізм
перебігу

Одномиттєвий 
(симультанний) 

Система художніх 
образів

Матеріал Мультиплікативність 
(множення, 
посилення) 
перцептивних 
образів

Емоції, що 
викликають 
душевне очищення 
(катарсис)

Емоції Емоції-переживання, 
що посилюють 
потрібний медійний 
ефект

Автор-творець, що 
незримо присутній 
у творі

Автор Розповідач, ведучий, 
коментатор, 
модератор

Учасник діалогу з 
автором і текстом

Читач Учасник діалогу з 
текстом, автором, 
читачами

Розширений, 
ціннісний, 
естетично значущий

Зміст Стереотипний, 
локалізований в 
ідеологеми

Образна, поетична Мова Пристосована до 
аудиторії
(розмовна, 
клішована, 
сленгова) 

Визначені особливості рецепцій медіатек-
стів у зіставленні з художнім сприйняттям 
можуть слугувати підставою цілеспрямова-
ної роботи зі студентами, яка, на думку відо-
мого медіапедагога О. Федорова, є показни-
ком рівня розвитку аудиторії в царині медіа-
культури й створює основу медіакомпетент-
ності [10]. Зіставлення процесів сприйнят-
тя художнього й медійного текстів дозволяє 
визначити шляхи ефективної роботи із су-
часними медіа, демонструючи студентам пе-
реваги художніх цінностей – таких необхід-
них в умовах інформаційних баталій.

Художній текст як об’єкт літературної 
комунікації містить багато відкритих для 
вивчення проблем, які безпосередньо сто-
суються медіатекстів: почуттєвість і емо-
ційність, образність і асоціативність сприй-
няття, апперцепція, автор і читач, горизон-
ти читацьких очікувань, настанови сприй-
няття, типологія читачів, читацькі й ав-
торські інтенції. Ці літературознавчі, пси-

хологічні й філософські проблеми тісно 
пов’язані зі сприйняттям медійних текстів, 
а в окремих випадках – слугують підставою 
для побудови нової комунікативної моделі. 
Так, наприклад, аналіз авторських і читаць-
ких інтенцій (горизонтів очікувань, асоці-
ацій, мотивів-настанов) допоможе оцінити 
авторську позицію, додасть проміжні лан-
цюги між соціальним замовленням і від-
вертою маніпуляцією, які здебільшого ви-
значають позицію автора медіатексту. У за-
лежності від уміння читача йти за автором, 
минаючи чи залишаючись на рівні сприй-
няття етичного моменту, письменники та 
літературознавці виділяють типи читачів, 
де початковий ступінь сприйняття відобра-
жений у назвах: ті, що йдуть за автором, як 
кінь за кучером (Г. Гессе), читачі-самки або 
споживачі (Х. Кортасар), ті, що беруть кни-
ги на час (Ф. Достоєвський), читачі сірих і 
жовтих книжок (Ю. Липа). Цей тип читачів 
отримав назву «реальний читач» або «ма-
совий читач». Якщо образ читача худож-
ньої літератури визначається як пасивний, 
активний чи співучасник творчого процесу, 
то читач медіатекстів програмується про-
стіше – як споживач. Такий комерційний 
підхід породжує як кінцевий варіант анти-
читача, тим самим отримуючи ідеологічно-
го або естетичного опонента.

Таким чином, на підставі наукових 
концепцій, пов’язаних з настановою на 
сприйняття і структурою естетичної сві-
домості, виділяються показники медіа-
сприйняття, які визначають його оста-
точні рівні сформованості. Розвиток ме-
діакультури визначають такі рівні показ-
ників (критеріїв):

• понятійний (знання історії й теорії ме-
діакультури, конкретних медіатекстів);

• сенсорний (уміння орієнтуватися в по-
тоці медіаінформації, чуттєво-емоційна ре-
акція на медійні образи);

• мотиваційний (емоційні, гносеологічні, 
гедоністичні, моральні, естетичні мотиви кон-
тактів з медіакультурою, описані З. Фройдом, 
К. Хорні, Г. Олпортом, Е. Фроммом );

• оціночний або інтерпретаційний (здат-
ність до аудіовізуального мислення, аналізу 
і синтезу просторово-часової форми опові-
ді медіатекстів, ототожнення з героєм і ав-
тором, розуміння та оцінка авторської кон-
цепції в контексті структури твору); 
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• креативний (рівень творчості в різних 
аспектах діяльності, насамперед перцеп-
тивної, художньої, дослідницької, практич-
ної, ігрової) .

Медіасприйняття має багато спільного з 
художнім сприйняттям. Схожими є наста-
нови, логіка читацької (глядацької) реак-
ції, обумовлені психологічними законами 
сприйняття. Однаково формуються і кла-
сифікуються образи сприйняття, що набу-
вають утілення в особистих асоціаціях ре-
ципієнта. Відмінності стосуються питань 
художності текстів: естетичної значущості, 
образної багатозначності, функціонування 
в часі і просторі, етичної імперативності й 
багато чого іншого, що відрізняє мистецтво 

від мас-медіа. Головне, щоб ці відміннос-
ті усвідомлювали ті, кому вони адресовані. 
Завдання сучасної медіаосвіти полягають у 
розвитку вищих рівнів сприйняття – оці-
ночного й креативного, які перетворюють 
пасивних споживачів готових перцептив-
них продуктів в активних учасників інфор-
маційної комунікації. Здатність до аудіові-
зуального мислення, аналізу й синтезу ме-
дійних образів, хронотопів, авторських по-
силів розвивається набагато повільніше, 
ніж зростають потужності мас-медіа, тому 
необхідні ефективні методики формуван-
ня медіасприйняття як основи медіакомпе-
тентності студентів, інтегровані з психоло-
гічними й естетичними ресурсами.
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та її актуальність. Привернення ува-
ги наукової спільноти до риторикознав-
чої складової у дослідженнях з актуальних 
проблем вищої освіти є закономірною лан-
кою у наших намаганнях обґрунтувати ри-
торикознавство як перспективну науково-
педагогічну проблему та домінантну осно-
ву підвищення якості сучасної вищої освіти 
України. Це є важливим і в комплексному 
вивченні питань та розробленні оптималь-
них пропозицій щодо підвищення ефектив-
ності викладання риторики у вищій школі 
України початку ХХІ ст. на засадах компе-
тентнісного підходу, і за темою індивідуаль-
ного дослідження у рамках загальної науко-
вої теми відділу теорії та методології гумані-
тарної освіти Інституту вищої освіти Націо-
нальної академії педагогічних наук Украї-
ни (надалі – ІВО НАПН України) [1–8; 10]. 
Особливо цінним у вирішенні багатьох на-
гальних проблем уважаємо запровадження і 
результати роботи круглого столу «Ритори-
ка у вищій освіті: вітчизняні традиції, світо-
вий досвід та європейські орієнтири» (Київ, 
24 червня 2014 р.) [1].

Аналіз наукових праць, присвячених 
розв’язанню проблеми. Інтерес до озна-
ченої теми виявляли такі знані українські 
науковці-ритори (тут і далі прізвища за ал-
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фавітом), як Семен Абрамович, Ніна Голуб, 
Зоряна Куньч, Любов Мацько, Ольга Олій-
ник, Галина Онуфрієнко й Галина Сагач, 
чий вагомий внесок у розвиток досліджува-
ної галузі знань є базовим для їхніх наступ-
ників. Скажімо, у вітчизняних і зарубіжних 
публікаціях 2013–2014 рр. ми зверталися 
до вивчення: питання впливу євроінтегра-
ційного чинника на дослідження ритори-
ки та риторикознавчих дисциплін у систе-
мі вищої гуманітарної освіти України почат-
ку ХХІ ст. [2]; початкового аналізу чинників 
підвищення ефективності викладання рито-
рикознавчих дисциплін у вищій школі Укра-
їни на основі компетентнісного підходу [3]; 
обґрунтування й пропозицій упровадження 
нового курсу «Академічна риторика» як ба-
зової складової у системі вищої освіти Укра-
їни [4]; ознак риторикознавчої компетенції 
як основи ефективної життєдіяльності ви-
кладачів кафедр соціально-гуманітарного 
профілю у контексті вимог академічного 
красномовства [5]; передумов підвищення 
якості риторичної освіти в Україні за сучас-
них умов функціонування вищих навчаль-
них закладів соціально-гуманітарного про-
філю [6]; нових риторикознавчих завдань 
у системі вищої гуманітарної освіти Украї-
ни [7]; тенденцій розвитку риторичної осві-
ти у вищій школі України через євроінтегра-
ційний вектор [8]; євроінтеграційного ас-
пекту дослідження риторики як навчально-
виховної дисципліни у системі вищої гума-
нітарної освіти України [10]. 

Мета і завдання статті. Пропонуємо до 
розгляду декілька важливих аспектів з до-
свіду вивчення риторикознавчої компонен-
ти в новітніх дослідженнях вищої освіти. 
Задля цього спиратимемося на власний до-
свід, по-перше, комплексного вивчення пи-
тання й розроблення оптимальних пропо-
зицій щодо підвищення ефективності ви-
кладання риторики та інших риторикоз-
навчих дисциплін у вищій школі України 
початку ХХІ століття й, по-друге, організа-
ції та проведення круглого столу «Ритори-
ка у вищій освіті: вітчизняні традиції, світо-
вий досвід та європейські орієнтири» (Київ, 
24 червня 2014 р.) [1], який уперше прово-

дився в ІВО НАПН України у рамках робо-
ти ХXІIІ Міжнародної наукової конферен-
ції «Мова і культура» імені професора Сер-
гія Бураго (Київ, 23–26 червня 2014 р.) [9, 
с. 3, 43–44]. Зауважимо на голов них резуль-
татах дослідження та новітніх пріоритет-
них напрямах щодо ефективного розвит ку 
українського риторикознавства. 

Виклад основного матеріалу. Як на 
наше переконання, риторикознавча компо-
нента у наукових дослідженнях з актуаль-
них проблем вищої освіти ще не достатньо 
вивчена з огляду на складність і різнорівне-
вість такого аналізу; додаються взнаки ба-
гатогранність принципів та цінностей ви-
кладання риторики (загальної й професій-
но зорієнтованої) та інших риторикознав-
чих дисциплін (ораторського мистецтва, 
основ красномовства тощо) у вищих за-
кладах освіти (світських і духовного спря-
мування) як інтегративної проблеми. Про-
довження нашої наукової роботи спонукає 
до виявлення новітніх пріоритетних на-
прямів дослідження, що увійдуть окреми-
ми підрозділами до майбутньої моногра-
фії, як-то: риторика загальна та професій-
но зорієнтована: осмислення нових завдань 
у системі вищої освіти України й зарубіж-
жя початку ХХІ ст.; вітчизняні традиції та 
світовий досвід у новітніх напрацюваннях 
дослідників і викладачів риторики; євроін-
теграційний чинник у визначенні тенден-
цій та інноваційного розвитку вищої рито-
ричної освіти; актуальні проблеми форму-
вання риторичної культури майбутніх пре-
тендентів до національної еліти України та 
підвищення ефективності викладання ри-
торикознавчих дисциплін у вишах; акаде-
мічна риторика як базова складова та інте-
гративна навчально-виховна дисципліна у 
вищій школі України і світу. 

Саме довкола такого широкого спектру 
питань відбулося обговорення на круглому 
столі «Риторика у вищій освіті: вітчизня-
ні традиції, світовий досвід та європейські 
орієнтири» (Київ, 24 червня 2014 р.), який 
нещодавно було проведено в ІВО НАПН 
України у рамках роботи ХXІIІ Міжнарод-
ної наукової конференції «Мова і культура» 
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імені професора Сергія Бураго (Київ, 23–
26 червня 2014 р.) [9, с. 4]. Загалом у його 
роботі взяли участь понад 30 науковців-
риторів з України (Київ (9), Харків (1), 
Львів (1), Чернівці (1), Одеса (1), Суми 
(1), Умань (2); додатково (5) безпосередню 
участь брали науковці з Києва, Харкова, 
Донецька й Маріуполя), Росії (Москва (2), 
Рязань (1), Махачкала (1)) та по одному 
представникові з Білорусі (Мінськ), Фран-
ції (Париж), Казахстану (Астана) й Литви 
(Вільнюс), згідно із загальною програмою 
Міжнародної конференції [9, с. 43–44] та 
окремою програмою-«метеликом» кругло-
го столу [1]. Виступили (далі основні імена 
та прізвища виділено курсивом і підкрес-
ленням; назви тем і видань – жирним кур-
сивом): Семен Абрамович (Чернівці), док-
тор філологічних наук, професор, академік 
Академії наук вищої освіти України: «Мов-
леннєва комунікація у мультикультурно-
му світі»; Наталя Артикуца (Київ), кан-
дидат філологічних наук, доцент кафедри 
міжнародного права і спеціальних правових 
наук Національного університету «Києво-
Могилянська академія»; науковий керів-
ник Центру інноваційних методик право-
вої освіти НаУКМА: «Риторика у Києво-
Могилянській академії: традиції та інно-
вації»; Людмила Грицаєнко (Київ), керів-
ник навчально-методичного відділу Київ-
ського національного університету техно-
логії та дизайну, доцент кафедри педагогі-
ки та методології професійного навчання 
КНУТД: «Особливості викладання курсу 
“Основи красномовства” для майбутніх пе-
дагогів»; Ірина Мельникова (Київ), канди-
дат філологічних наук, професор, старший 
науковий співробітник відділу теорії та ме-
тодології гуманітарної освіти ІВО НАПН 
України; професорка кафедри педагогіки і 
психології вищої школи Національного пе-
дагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова: «Розвиток професійно-мовної 
комунікації резерву завідувачів кафедр 
соціально-гуманітарних наук ВНЗ»; Оле-
на Щербакова (Київ), кандидат філологіч-
них наук, доцент, старший науковий спів-
робітник відділу теорії та методології гума-

нітарної освіти ІВО НАПН України; член 
Ради Російської риторичної асоціації; ви-
кладачка Вищих Свято-Володимирських 
православних богословських курсів: «Ба-
гатогранність принципів і цінностей ви-
кладання риторики у вищих закладах осві-
ти. Огляд видань із риторики, ораторського 
мистецтва й мовленнєвої комунікації». 

Окрім вищенаведених імен і тем висту-
пів українських дослідників і викладачів 
риторикознавчих дисциплін, до обгово-
рення були залучені: Валентина Василен-
ко (Суми), кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри гуманітарних дисциплін 
Сумської філії Харківського національно-
го університету внутрішніх справ: «Ідео-
мовленнєвий концепт як конструктивна 
категорія лінгвориторики»; Олена Гон-
чарова (Київ), доктор культурології, до-
цент, завідувачка кафедри історії України 
і музеєзнавства Київського національно-
го університету культури і мистецтв: «Де-
які аспекти екскурсійної лекції в еллі-
ністичному красномовстві»; Раїса Ко-
роткова (Київ), кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальної педаго-
гіки Національного педагогічного універ-
ситету ім. М. П. Драгоманова, викладач-
ка Київської Духовної Академії і Семінарії: 
«Культура мовленнєвої дії як умова про-
фесійного спілкування»; Зоряна Куньч 
(Львів), кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри української мови Національ-
ного університету «Львівська політехні-
ка»: «Використання елементів тренінгу 
під час практичних занять з риторики»; 
Петро Лісовський (Київ), кандидат філо-
софських наук, доцент кафедри філософії 
Міжнародної академії управління персо-
налом: «Філософія універсуму в системі 
суспільної риторики: свідомість, логіка, 
мудрість»; Оксана Прохоренко (Київ), 
кандидат філологічних наук, доцент кафе-
дри юридичного документознавства Наці-
ональної академії внутрішніх справ: «Фор-
мирование коммуникативной компе-
тентности студентов методом игры 
в интерактивном обучении риторики»; 
Наталя Сивачук (Умань), кандидат педа-
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гогічних наук, професорка, завідувачка ка-
федри української літератури та україноз-
навства Уманського державного педаго-
гічного університету імені Павла Тичини: 
«Риторична освіта у виші як необхідна 
умова формування національної еліти»; 
Оксана Сліпушко (Київ), доктор філоло-
гічних наук, професорка, завідувачка кафе-
дри історії української літератури та шев-
ченкознавства Інституту філології Київ-
ського націо нального університету імені 
Тараса Шевченка: «Традиції візантійської 
риторики в ораторсько-проповідницькій 
прозі доби Київської Русі»; Інна Сні-
гур (Умань), старша викладачка кафедри 
української літератури та українознавства 
Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини: «Форму-
вання риторичної особистості майбут-
нього педагога-словесника в ході позаа-
удиторної роботи»; Оксана Тарасенко 
(Одеса), викладачка кафедри гуманітарних 
та соціально-економічних дисциплін Вій-
ськової академії: «Військове красномов-
ство як необхідна складова риторич-
ної компетенції військового службовця»; 
Михайло Требін (Харків), доктор філософ-
ських наук, професор, завідувач кафедри 
соціології та політології Національного 
університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого»: «Особливості 
викладання ораторського мистецтва в 
юридичних вишах». Переважна більшість 
із них (С. Абрамович, В. Василенко, О. Гон-
чарова, З. Куньч, П. Лісовський, Н. Сива-
чук, І. Снігур і М. Требін) – автори (чи спі-
вавтори) найновітніших видань із загаль-
ної чи професійно зорієнтованої риторики. 

Восьмеро закордонних гостей запрошу-
валися до заочної участі: Володимир Ан-
нушкін (Москва, Росія), доктор філологіч-
них наук, професор, завідувач кафедри ро-
сійської словесності та міжкультурної ко-
мунікації Державного інституту російської 
мови імені О. С. Пушкіна; голова Росій-
ської риторичної асоціації: «Филология – 
риторика – словесность: традиции и со-
временность»; Скірманте Біржетене 
(Вільнюс, Литва), доцент кафедри литов-

ської філології Каунаського гуманітарно-
го факультету Вільнюського університету: 
«Риторика как предмет в современных 
филологических учебных программах 
Вильнюсского университета Каунасско-
го гуманитарного факультета»; Малік 
Ваджибов (Махачкала, Росія), кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри методи-
ки викладання російської мови і літератури 
філологічного факультету Дагестансько-
го державного університету: «О примене-
нии «риторики молчания» в современ-
ной дагестанской студенческой аудито-
рии»; Антон Гелясов (Париж, Франція), 
студент магістратури Свято-Сергіївського 
православного богословського інститу-
ту: «Православное свидетельство и 
экуменический диалог на Западе. К ис-
тории развития гомилетики в Свято-
Сергиевском богословском институте в 
Париже»; Віктор Івченков (Мінськ, Біло-
русь), доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри стилістики та літератур-
ного редагування Інституту журналісти-
ки Білоруського державного університету: 
«Медиариторика как учебная дисципли-
на в системе подготовки журналистов 
Беларуси»; Зоя Курцева (Москва, Росія), 
доктор педагогічних наук, професор кафед-
ри риторики і культури мовлення Москов-
ського педагогічного державного універ-
ситету: «Методика преподавания рито-
рики: прошлое и настоящее»; Олена Сі-
макова (Рязань, Росія), кандидат педаго-
гічних наук, доцент кафедри гуманітарних 
та природничо-наукових дисциплін Ря-
занського державного університету імені 
С. О. Єсеніна: «Обучение текстообразу-
ющей деятельности в свете классичес-
кого риторического канона»; Курулай 
Уразаєва (Астана, Казахстан), доктор фі-
лологічних наук, професор кафедри росій-
ської філології Євразійського національно-
го університету імені Л. М. Гумільова: «К 
вопросу о теоретическом изучении со-
временной риторики в высшей школе Ка-
захстана». Половина з них – автори (чи 
співавтори) новітніх праць (В. Аннушкін, 
М. Ваджибов, В. Івченков та З. Курцева), 
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деякі з яких видали за останні роки по де-
кілька видань з означеної галузі. 

У ході роботи круглого столу «Ритори-
ка у вищій освіті: вітчизняні традиції, 
світовий досвід та європейські орієнти-
ри» відбулася презентація близько двадця-
ти найновіших (за 2011–2013 рр.) науко-
вих і навчально-методичних розробок із за-
початкованої нами «Бібліотеки риторич-
них знань від А до Я» авторського центру 
риторичної культури [9, с. 44]. Із-поміж пре-
зентованого назвемо (також за алфавітом 
перших прізвищ авторів) наступні: підруч-
ник «Мовленнєва комунікація» С. Абра-
мовича та М. Чікарькової (Київ, 2013) для 
студентів вищих навчальних закладів; на-
укове видання «Кошанский Н. Ф. Рито-
рика» (Москва, 2013) із серії «Бібліотека 
риторики», підготовлене В. Аннушкіним, 
О. Волковим і Л. Макаровою; навчальний 
посібник «Коммуникативные качества 
речи в русской филологической тради-
ции» (Москва, 2014) В. Аннушкіна; збірка 
матеріалів ХVIII Міжнародної конференції 
«Риторика в современной России: тра-
диции и новые задачи» (Ярославль, 2014) 
за редакційного редагування В. Аннушкі-
на, Л. Антонової та Й. Стерніна (відпо-
відального редактора); навчальний посіб-
ник «Академічна риторика» (Суми, 2011) 
В. Василенко і В. Герман для студентів гу-
манітарних факультетів ВНЗ; дві моногра-
фії «Античне красномовство як дискур-
сивний феномен культури» й «Античне 
красномовство як феномен європейської 
культури» (обидві – Київ, 2011 і 2013) 
О. Гончарової; навчальний посібник «Осно-
ви красномовства» (Київ, 2013) Л. Гри-
цаєнко для студентів галузі знань 0101 
«Педагогічна освіта»; навчальний посібник 
«Українська риторика: історія станов-
лення і розвитку» (Львів, 2011) З. Куньч 
для студентів економічних та гуманітарних 
спеціальностей; два навчальних посібника 
за редакцією Н. Іпполітової: «Общая ри-
торика» для студентів-філологів бакалав-
рату й «Методика преподавания ритори-
ки» (Москва, 2012 і 2014), де серед співав-
торів обох праць знаходимо імена Н. Груд-

циної, О. Єрохіної, О. Князевої, З. Курцевої, 
В. Ліпатової, М. Савової, Л. Якушиної; на-
вчальний посібник «Суспільна риторика» 
(Київ, 2012) П. Лісовського для студентів 
вишів; навчальний посібник «Академічна 
риторика» Н. Сивачук, І. Снігур та О. Са-
нівського для студентів вишів, а також збір-
ник наукових праць «Матеріали Всеук-
раїнської науково-практичної конферен-
ції “Риторична освіта молоді: сучасні 
оцінки і проекції на майбутнє”» (обидва – 
Умань, 2013) за редакцією Н. Сивачук; під-
ручник «Ораторське мистецтво» (Хар-
ків, 2013) за редакцією М. Требіна і Г. Клі-
мової для студентів вишів, серед авторсько-
го колективу якого, окрім згаданих прізвищ, 
є ціла низка сучасних дослідників і виклада-
чів, як-то: Н. Осипова, Г. Васильєв, В. Вод-
нік, О. Волянська, В. Зимогляд, І. Підкур-
кова, О. Сохань, О. Сердюк; та ін. Особисто 
свої напрацювання презентували С. Абрамо-
вич («Мовленнєва комунікація») і Л. Гри-
цаєнко («Основи красномовства»). 

Додатково до оголошених у загальній 
програмі конференції презентацій [9, с. 44] 
до уваги присутніх були представлені й інші 
праці, які мають безпосереднє відношен-
ня до питань, що розглядалися, хоча деякі 
з них побачили світ трохи раніше за визна-
чені терміни, а саме: друге видання (допо-
внене й виправлене) навчального посібника 
«Риторика для журналистов: историко-
культурный, теоретический и практи-
ческий аспекты» (Москва, 2013) І. Аннен-
кової для студентів факультетів і відділень 
журналістики; •онографія «Военная ри-
торика древнего мира» (Санк-Петербург, 
2011) С. Звєрева; доопрацьований курс 
лекцій «Медыярыторыка: рытарычныя 
асновы журналістыкі, лінгвістыка 
публіцыстычнага тэксту, дыскурсны 
аналіз СМІ» (Мінськ, 2009) В. Івченкова; 
збірник наукових праць «Сучасна педаго-
гічна риторика: теорія, практика, між-
предметні зв’язки» (Львів, 2007), виданий 
за матеріалами наукового семінару і за ре-
дакцією Т. Космеди. Учасники виявили неа-
биякий інтерес до презентованих видань; пе-
реважну більшість із них вони бачили впер-
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ше. У наших найближчих намірах є деталь-
ніший огляд цих та інших риторикознавчих 
напрацювань українських і зарубіжних до-
слідників початку ХХІ ст. (зокрема, окрім 
уже наведених прізвищ, і таких знаних ав-
торів «Риторик» в Україні, як: В. Ванди-
шева, Н. Голуб, Н. Колотілової, В. Молдо-
вана, Л. Мацько, С. Мінєєвої, О. Олійник, 
Г. Онуфрієнко, М. Препотенської, Г. Сагач, 
О. Сковороднікова й ін.); практично усе на-
зване та видане останніми роками зберіга-
ється у фондах згаданої вище «Бібліотеки 
риторичних знань від А до Я». 

За час підготовки й проведення такого 
обговорювання нами були висловлені й під-
тримані учасниками наступні побажання і 
пропозиції, що й складають основу проекту 
рішення цього заходу: • рекомендувати Орг-
комітету конференції роботу окремої секції з 
риторики у рамках роботи наступної конфе-
ренції «Мова і культура»; підтримати ідею 
створення Української риторичної асоціації 
(з оптимістичною абревіатурою УРА (!)) як 
назрілий заклик до об’єднання зусиль укра-
їнських риторів – усіх зацікавлених дослід-
ників і викладачів загальної та професійно 
зорієнтованої риторики й інших риторико-
знавчих дисциплін в Україні – у вирішенні 
багатьох нагальних питань у визначених ко-
ординатах з урахуванням позитивного до-
свіду вітчизняних і зарубіжних колег в ор-
ганізації наукових і навчально-методичних 
семінарів, круглих столів, майстер-класів 
тощо; діяльність такої громадської організа-
ції мала б відбуватися на засадах вивчення 
передових інноваційних тенденцій у рито-
ричній царині вищої освіти України, Європи 
і світу початку ХХІ століття та за неодмін-
ного збереження кращих надбань класич-
ної світової і національної риторичної спад-
щини; за надісланими матеріалами круглого 
столу підготувати збірник наукових праць 
або колективну монографію та доручити це 
ініціаторці й організаторці проведення цьо-
го заходу. Тож зрозуміла наша особиста за-
цікавленість у його запровадженні; він за-
лишив по собі почуття подяки за довіру ор-
ганізаторам конференції, і передусім Ганні 
Онкович, та плідну співпрацю усіх учасни-

ків, й особливо співголовуючим – Семену 
Абрамовичу і Наталі Артикуці. Тепер мож-
на сміливо твердити про надзвичайний на-
бутий досвід щодо його організації і прове-
дення за участі вітчизняних і зарубіжних до-
слідників на гідному представницькому рів-
ні і різнобічному науковому підході до роз-
гляду запропонованої проблематики. Такий 
досвід украй важливий за нагальної необ-
хідності удосконалення системи викладан-
ня багатьох предметів у вишах, заснування 
кафедр риторики як методологічних цен-
трів гуманітарної освіти, підготовки належ-
них кадрів і новітніх видань, ініціювання та 
здійснення інших заходів і проектів, аби від-
новити місце та посилити значення ритори-
ки у визначених координатах. 

Висновки та рекомендації. Таким чи-
ном, ми розглянули декілька важливих, 
як на наш погляд, аспектів із досвіду ви-
вчення риторикознавчої компоненти у но-
вітніх дослідженнях з актуальних проблем 
вищої освіти. Задля цього спиралися на 
власний досвід, по-перше, комплексного 
вивчення назрілих питань і розроблення 
оптимальних пропозицій щодо підвищен-
ня ефективності викладання риторики та 
інших риторикознавчих дисциплін у ви-
щій школі України початку ХХІ ст. й, по-
друге, організації та проведення круглого 
столу «Риторика у вищій освіті: вітчизня-
ні традиції, світовий досвід та європейські 
орієнтири» (Київ, 24 червня 2014 р.), який 
уперше проводився в Інституті вищої осві-
ти НАПН України у рамках роботи ХXІIІ 
Міжнародної наукової конференції «Мова 
і культура» імені професора Сергія Бура-
го (Київ, 23–26 червня 2014 р.). У викладі 
зауважено на головних результатах дослі-
дження та новітніх пріоритетних напря-
мах щодо ефективного розвитку сучасно-
го українського риторикознавства, а саме: 
риторика загальна та професійно зорієн-
тована: осмислення нових завдань у систе-
мі вищої освіти України й зарубіжжя по-
чатку ХХІ ст.; вітчизняні традиції та світо-
вий досвід у новітніх напрацюваннях до-
слідників і викладачів риторики; євроінте-
граційний чинник у визначенні тенденцій 
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та інноваційного розвитку вищої риторич-
ної освіти; актуальні проблеми формуван-
ня риторичної культури майбутніх пре-
тендентів до національної еліти України; 
підвищення ефективності викладання ри-
торикознавчих дисциплін у вишах; акаде-
мічна риторика як базова складова та інте-
гративна навчально-виховна дисципліна. 
Риторикознавча компонента у новітніх на-
укових дослідженнях ще не достатньо ви-
вчена через обсяг свого предмета. Однак 
сподіваємося, що цією розвідкою закла-
ли одну з перших цеглинок до обґрунту-

вань риторикознавства як перспективної 
науково-педагогічної проблеми та домі-
нантної основи у підвищенні якості сучас-
ної вищої освіти. Сподіваємося й на те, що 
винесена для обговорення тема сприятиме 
приверненню уваги науково-педагогічної 
спільноти та об’єднанню зусиль сучасних 
науковців-риторів через обмін досвідом і 
напрацюваннями, визначенням стратегії і 
тактик щодо подальших спільних проектів 
і планів, а головні висновки і рекомендації 
сприятимуть ціліснішому осмисленню но-
вітніх завдань. 
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У статті визначено загальне по
няття “грамотності” з точки зору 

американської педагогічної науки. 
Розкрито особливості комплексної 
мультимодальної грамотності на 

основі принципів візуальної, інфор
маційної, мультикультурної та ме

діа грамотності. Висвітлено, що 
сформована мультимодальна гра

мотність сприяє успішній життє
діяльності особистості в сучасних 

умовах.

Ключові слова: грамотність, муль-
тимодальна грамотність, візуальна гра-
мотність, медіаграмотність, інформацій-
на грамотність, культурна грамотність, 
культурний інтелект.

остановка проблеми в за-
гальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи 
практичними завданнями. 
Сьогодні ускладнення форм 
і каналів комунікації, зрос-

тання культурного різноманіття та глоба-
лізаційні процеси суспільного розвитку 
ведуть до розширення розуміння поняття 
«грамотності», яке має стратегічне значен-
ня для системи освіти в цілому. Адже воно 
пов’язане з її цілями та змістом, а також 
технологічним забезпеченням навчально-
виховного процесу. Грамотність як умова 
соціального та культурного розвитку сус-
пільства надає можливість індивіду бра-
ти участь в економічній, культурній, полі-
тичній діяльності суспільства. Тобто вона 
є важливою для соціокультурного та осо-
бистісного розвитку людини в її здатності 
розуміти та використовувати різні типи ін-
формації у побутовій, професійній та гро-
мадській сферах життя. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій, у яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми і на які спирається автор. 
Увагу багатьох освітян світу до поняття 
«грамотності» обумовлено глибокими змі-

© федоренко с., 2014

п

ЗАрубІЖний досвІд



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 201498

нами у всіх сферах життєдіяльності сучас-
ного суспільства, пошуками оптимізації су-
часного освітнього процесу, здатного забез-
печити соціокультурну спадкоємність та 
безпеку і цілісність суспільства. Різні ас-
пекти грамотності відображено в працях 
таких американських учених, як С. Ароно-
віц, Г. Гіро, Е. Гірш, Ш. Кордз, П. Макларен, 
Р. Сміт та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячуєть-
ся означена стаття. З огляду на актуаль-
ність зазначеної проблеми, зауважимо, що 
рівень навчальних досягнень студентів та 
їх реалізація у всіх сферах їхньої  життєді-
яльності безпосередньо залежить від ступе-
ня володіння знаннями, від уміння їх засто-
совувати, тобто – від набуття грамотності 
як особистісної якості. У вітчизняній на-
уковій літературі в означеному аспекті ця 
категорія не отримала достатнього обґрун-
тування. Тож доцільно звернутися до досві-
ду США в цьому напрямі.

Формулювання цілей статті. Метою 
статі є висвітлення грамотності як комп-
лексного педагогічного феномену з пози-
цій американських учених.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Грамотність 
є комплексним педагогічним феноменом, 
що охоплює водночас і «процес набут-
тя базових когнітивних умінь, і шляхи їх-
нього застосування, що сприяє соціально-
економічному прогресу, розвитку самосві-
домості людей та критичного осмислення 
ними дійсності як запоруки для особистіс-
них і соціокультурних змін» [5, с. 147]. При 
цьому англомовні науковці, зокрема аме-
риканські, розглядають грамотність у та-
ких дискретних площинах [5, с. 148–149]: 

1) грамотність як автономна сукупність 
навичок;

2) грамотність як набутий практичний 
досвід;

3) грамотність як навчальний процес;
4) грамотність як текст.
З огляду на викладене, варто зазначи-

ти, що загальне поняття грамотності в су-

часному світі є досить складним, полімор-
фічним, динамічним – постійно набуває 
уточнень відповідно до викликів сьогоден-
ня та розширює свою типологічну класи-
фікацію (культурна грамотність, інформа-
ційна грамотність, медіаграмотність, крос-
культурна грамотність, екологічна грамот-
ність, трансграмотність тощо). Відповід-
но до конвенційного значення цього фе-
номену в середині ХХ ст. виокремлювали 
лише два види грамотності – функціональ-
ну та критичну, які передбачають розви-
ток навичок читання і письма, уміння пра-
цювати з новими технологіями, формуван-
ня комунікативних умінь та навичок со-
ціальної адаптації, які необхідні для успіш-
ної життєдіяльності в сучасному світі. На-
разі функціо нальна грамотність пов’язана 
зі здатністю до сприйняття, узагальнення, 
аналізу інформації, здатністю ставити цілі 
та обирати шляхи їх досягнення в усіх сферах 
своєї життєдіяльності; вмінням логічно, ар-
гументовано та ясно будувати усне та пись-
мове мовлення. Її метою є виховання від-
повідальних громадян своєї держави, які 
здатні брати участь в усіх видах діяльності, 
де грамотність необхідна для ефективного 
функціонування, саморозвитку та самореа-
лізації. Критична грамотність, у свою чергу, 
вимагає глибокого розуміння економіко-
політичних відносин у суспільстві та по-
кликана задовольнити потреби його демо-
кратичного розвитку.

Відомо, що поняття критична грамот-
ність запроваджено на основі філософ-
ських поглядів П. Фрейре, згідно з якими 
грамотність – це не лише набір умінь і на-
виків. Критична грамотність – це запере-
чення соціополітичного й економічного 
контексту, у якому освіта є репродуктив-
ною, пропагуючою погляди і потреби до-
мінуючих прошарків суспільства, спрямо-
ваною на відтворення собі подібних. Кри-
тична парадигма розглядає знання як «со-
ціально і культурно вибудовані, історич-
но узагальнені й ідеологічно спрямовані» 
[6, с. 206]. Вочевидь, що розкодування цих 
знань ґрунтується на розвитку критичного 
мислення особистості.
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На сьогодні у наукових колах відбува-
ються інтенсивні процеси диференціації 
та інтеграції у сфері атрибуції різних ви-
дів грамотності, які втілюють найважливі-
ші об’єктивні характеристики і парамет ри 
суспільства, людини, її духовні, моральні 
засади й орієнтири, а також способи піз-
нання навколишнього світу. Водночас зу-
силля освітян спрямовані на розробку як 
таксономії грамотності, так і вироблен-
ня універсальної інтегрованої грамотнос-
ті. Так, на глибоке переконання профе-
сора університету Західного Іллінойсу 
(м. Макомб, США) Ш. Кордза [3], муль-
тимодальна грамотність сучасної людини 
виявляється у синтезі різноманітних спо-
собів комунікації, трансляції інформації. 
Адже мультимодальне сьогодення вима-
гає від людини володіння численною низ-
кою вмінь і навичок, методів пізнання на-
вколишнього світу і способів спілкування 
в усіх сферах своєї життєдіяльності в про-
цесі індивідуальної чи колективної дії, за-
галом сприяючи формуванню її гуманітар-
ної культури. Американський вчений вва-
жає, що означену грамотність утворює су-
купність чотирьох видів грамотності, а 
саме [3, с. 2–3]: 

1) інформаційна грамотність (здатність 
виокремлювати, синтезувати та ефектив-
но використовувати інформацію з різних 
джерел, застосовуючи новітні інформацій-
ні технології); 

2) візуальна грамотність (здатність ана-
лізувати, створювати та використовува-
ти візуальну реальність з метою розвитку 
критичного мислення, навичок ефективної 
комунікації та конструктивного прийняття 
рішень); 

3) мультикультурна грамотність (здат-
ність сприймати, порівнювати та оцінюва-
ти подібності та відмінності поведінки лю-
дей, їхні вірування, цінності в культурному 
середовищі в межах однієї країни або двох 
і більше країн);

4) медіаграмотність (здатність до оброб-
ки, аналізу та оцінки різних джерел інфор-
мації у широкому діапазоні жанрів та форм 
засобів масової інформації). 

Ш. Кордз переконаний, що «мультимо-
дальна грамотність спонукає самовідпові-
дальність особистості щодо здобуття та за-
стосування знань у гнучкий, конструктив-
ний та етичний спосіб» [3, с. 4]. Відтак, на 
думку американського вченого, у сучасно-
му світі, який характери зується медіагра-
мотністю та полісеміотичністю, постає на-
гальна потреба у новому виді комуніка-
тивного дискурсу: студенти ХХІ ст. мають 
бути здатними до швидкого переходу від 
однієї знакової системи до іншої [3]. Уна-
слідок цього вба чаємо за доцільне звер-
нутися до більш детального аналізу такої 
складової комплексної мультимодальної 
грамотності, як  мультикультурна грамот-
ність, яка, на думку американського педа-
гога, є «синтезом культурної та міжкуль-
турної грамотності» [3, с. 4].

З цієї позиції цікавою є теорія культурної 
грамотності відомого американського куль-
туролога і педагога Е. Гірша, запроваджена 
у 1987 р. Вона ґрунтується на необхідності 
засвоєння людиною певних базових знань, 
які співвідносяться з культурою мови, якою 
користується у тому чи іншому соціумі. 
Згідно з цією теорією визначений корпус 
цих знань учений називає культурною гра-
мотністю, яка є суттєвою характеристикою 
культурної ідентифікації людей та «робить 
їх господарями стандартного інструмента 
пізнання і комунікації, таким чином дозво-
ляючи їм передавати й отримувати в часі й 
просторі необхідну інформацію в усній чи 
письмовій формі» [7, с. 22]. Е. Гірш ствер-
джує, що «культурна грамотність є здат-
ністю розуміти основну інформацію, необ-
хідну для того, щоб стати істинним грома-
дянином та для успішної життєдіяль ності» 
[7, с. 82–83]. «Людина, яка не володіє цією 
інформацією, втрачає шанс стати повно-
правним учасником соціокультурного бут-
тя широкого загалу» [7, с. 15]. Тим часом 
американський педагог Р. Сміт зазначає, що 
«культурно грамотних людей вирізняє те, 
що вони в змозі осягнути основну суть та 
загальний стан речей» [11, c. 16].

Водночас Е. Гірш зазначає, що культурна 
грамотність знаходиться вище повсякден-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 2014100

ного рівня знань, яким володіє кожна лю-
дина, і нижче експертного рівня спеціаліс-
тів різних сфер. Вона базується на конкрет-
них універсальних знаннях, якими мають 
оволодівати всі члени тієї чи іншої спіль-
ноти. Адже вони вважають їх гідними для 
зберігання та передачі наступним поколін-
ням [7]. Ці знання, що Е. Гірш називає «ін-
телектуальним капіталом людини», слу-
гують для адекватного монокультурного 
спілкування й охоплюють основні принци-
пи політичного устрою, основні математич-
ні та мовні поняття, обізнаність щодо клю-
чових історичних подій у світі та визнаних 
творів образотворчого мистецтва, музики, 
літератури [7].

Таким чином, культурну грамотність, 
відповідно до теорії Е. Гірша, складають 
знання, що пов’язані з умінням людини ді-
яти в контексті культури та дозволяють 
формувати єдиний комунікативний про-
стір цієї культури [7, с. 2– 8]. Вочевидь, що 
культурна грамотність є певною мірою за-
гальним культурним кодом, втрата яко-
го загрожує культурним та інтелектуаль-
ним розривом поколінь. Вона також обу-
мовлена ступенем приналежності до пев-
них культурних фонових знань. На думку 
Е. Гірша, 80% корпусу культурної грамот-
ності людини складає основна, незмінна 
протягом більше ніж 100 років інформація. 
Наразі решта 20% – це «периферійні» знан-
ня новітнього розвитку суспільства, що мо-
жуть змінюватися [7]. 

Американський педагог Е. Гірш виділяє 
три рівні культурної грамотності: 1) універ-
сальні поняття зі світової історії та культу-
ри, географії, природничих наук, спорту, 
які повинні знати всі люди, незалежно від 
національності: Шекспір, Біблія, олімпіада 
тощо; 2) обов’язкові для певної нації понят-
тя, що належать історичній пам’яті народу: 
етнокультурні поняття, топоніми, імена ре-
альних персонажів вітчизняної історії, лі-
тературних героїв та їхні висловлювання. 
Крім того, до цього рівня відносять істо-
ричні і географічні назви, імена реальних 
історичних персонажів, а також казкових, 
літературних героїв та їхні висловлюван-

ня. Зміст цього рівня культурної грамот-
ності також складають прислів’я, крилаті 
вислови, у яких відображено загальнолюд-
ський досвід, виражений національною мо-
вою; 3) реалії-орієнтації сучасної культури 
(тут і зараз) [7].  

За Е. Гіршом, для ефективного функ-
ціонування групі людей необхідно ефек-
тивно спілкуватися, а це вимагає культур-
ної грамотності всіх членів цієї групи, тоб-
то наявності у них спільного для всіх фоно-
вого знання – загальновідомої конкретної 
інформації, поданої загальноприйнятими 
символами. Ця інформація, на його думку, 
часто викладена в однакових для всіх чле-
нів спільноти соціокультурних асоціаціях. 
Саме тому, на глибоке переконання амери-
канського вченого, для успішного взаємо-
розуміння часто замість змістовного і гли-
бокого знання теорій та фактів достатньо 
поверхневого освідомлення про них. Такий 
культурний консерватизм корисний для 
соціальної комунікації: він дозволяє спіл-
куватися людям різних поколінь, політич-
них поглядів, національної та релігійної 
приналежності, різних регіонів країни. За-
разом педагог указує, що економічний про-
грес досягається тільки завдяки консерва-
тизму освіченості – успішне співіснуван-
ня різних традицій, цінностей і поглядів 
у межах тієї чи іншої спільноти можливе 
лише за наявності системи знань як основи 
для соціокультурного діалогу, якою воло-
діють усі члени цієї спільноти [7].

Проте теорія культурної грамотності має 
своїх критиків у США. Так, американські 
педагоги С. Ароновіц та Г. Гіро дорікають 
Е. Гіршу елітарністю та консерватизмом 
історико-культурної інформації, якою має 
оволодівати підростаюче покоління відпо-
відно до його теорії [2, c. 26]. Вони ствер-
джують, що Е. Гірш «намагається подати 
мовну культуру та культурну грамотність 
як комплексний базис для переосмислен-
ня історії США та перебудови дискурсу 
громадського життя країни» [2, с. 38]. Вод-
ночас професор Каліфорнійського універ-
ситету П. Макларен стверджує, що базо-
ві знання, які виокремлює Е. Гірш, є ідео-
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логічно забарвленими, «пов’язаними з пев-
ними політичними та соціальними інтере-
сами», та зовсім не враховують особливос-
ті історико-культурного розвитку різних 
меншин США [9, с. 9].

Відтак у 2003 р. у науковий ужиток аме-
риканським ученим К. Ерлі та професо-
ром Сінгапурського університету С. Ан-
гом запроваджено поняття «культурного 
інтелекту», яке сформувалось на основі 
емоційного інтелекту в межах досліджен-
ня міжкультурної комунікації. Однак, на 
відміну від теорії культурної грамотнос-
ті, культурний інтелект актуалізується не 
в одній певній культурі, а якби в надкуль-
туронму просторі. К. Ерлі та С. Анг визна-
чають культурний інтелект як «здатність 
особистості успішно адаптуватися до но-
вих культурних умов, тобто успішно взає-
модіяти з іншими в незнайомому культур-
ному середовищі» [4, с. 9]. Водночас аме-
риканський педагог Б. Петерсон подібним 
чином уважає культурний інтелект «здат-
ністю особистості адекватно застосовува-
ти вміння та навички в крос-культурному 
середовищі» [10, с.7]. Варто зауважити, 
що американські вчені [1;2;4;9] одностайні 
у своєму розумінні культурного інтелек-
ту як здатності особистості успішно взає-
модіяти з представниками інших культур, 
розуміти їхні поведінкові стратегії та де-
монструвати адекватну поведінку в іншо-
му культурному середовищі.  

Тож розвинений культурний інтелект 
дозволяє людині ефективно функціонува-
ти та досягати суттєвих результатів у різ-
них культурних середовищах. Цей концепт 
користується популярністю у всьому світі. 
Центр вимірювання культурного інтелекту 
(Cultural Intelligence Center) під президен-
ством професора Д. Лівермора, розташова-
тий у США, надає інформацію щодо його 
рівня у різних країнах, а також запрова-
джує практичне застосування шкали його 
виміру для освітніх та бізнесових цілей, яка 
включає чотири основні компоненти куль-
турного інтелекту, а саме [8]:

1) когнітивний – культурна обізнаність 
індивіда стосовно норм, підходів й умов іс-

нування у різних культурних середовищах; 
2) медіакогнітивний – культурне усві-

домлення та знання особистістю реалій, не-
обхідних для взаємодії з представниками 
іншого культурного походження; 

3) мотиваційний – здатність індивіда 
спрямовувати увагу та енергію на культур-
ні відмінності; 

4) поведінковий – здатність індивіда де-
монструвати відповідний гнучкий діапазон 
вербальних та невербальних дій у спілку-
ванні з людьми іншого культурного похо-
дження.

Зазначене вище свідчить про те, що саме 
знання, розуміння та навички є базисом 
культурного інтелекту. Розвиваючи влас-
ний культурний інтелект, люди можуть 
підвищувати ефективність своєї життєді-
яльності, створюючи на основі розуміння 
культурних відмінностей широку панора-
му культур світу, замість того, щоб спрощу-
вати її, намагаючись «втиснути» весь світ у 
рамки своєї власної культури. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок у досліджуваному напрямі. Уза-
гальнюючи викладене вище, варто зазна-
чити, що мультимодальна грамотність сту-
дентів вищих навчальних закладів США 
на основі синтезу візуальної, інформацій-
ної, мультикультурної та медіаграмотнос-
ті сприяє їхній успішній життєдіяльності. 
Таким чином, вона пов’язана з такими зна-
чущими характеристиками студента, як 
майбутнього професіонала та громадяни-
на з розвиненою гуманітарною культурою, 
що орієнтується у світі та діє конструктив-
но відповідно до соціокультурних ціннос-
тей, очікувань та інтересів. Зокрема, він 
здатний координувати свої дії із діями ін-
ших людей, свідомо діяти в межах норма-
тиву, обираючи оптимальні умови; здат-
ний до самостійного вибору та прийняття 
рішень; здатний відповідати за свої вчин-
ки; здатний до самоосвіти і саморозвитку 
протягом усього життя; легко адаптується 
у соціумі та вміє активно впливати на ньо-
го; добре володіє писемним та усним мов-
ленням; володіє сучасними інформацій-
ними технологіями. 
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Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з визначенням педагогічних 
умов формування мультимодальної гра-

мотності студентів у США в контексті 
гуманістично-культурологічної парадиг-
ми вищої освіти.
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на глобальному значенні медіа 
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світлено особливості міжнародної 
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Ключові слова: медіаосвіта, медіа-
інформаційна грамотність, інтеркуль-
турний діалог, суспільство знань, засо-
би масової комунікації, міжнародна спів-
праця, університетська мережа.

станнім часом перед суспіль-
ством постають такі пробле-
ми та перешкоди, як нероз-
винутість інфраструктури, 
нестача ресурсів, цензура, 
звуження суспільного секто-

ру інформації, комерціалізація, привати-
зація та монополізація інформації. Також 
проблемами є недостатня увага до куль-
турної та мовної розмаїтості; надлишкові і 
недоцільні правові обмеження доступу до 
інформації, на володіння інформацією та 
її розповсюдження; недостатнє осмислен-
ня проблем довгострокового зберігання ін-
формації, зокрема, персональної інформа-
ції в цифрових форматах; відсутність спів-
робітництва та міждисциплінарної взаємо-
дії зацікавлених сторін (бібліотекарів і ме-
діапедагогів, засобів масової інформації та 
вищих навчальних закладів).

Для досягнення цих цілей громадянам, 
спільнотам, підприємствам та організаціям, 
а також націям у цілому постійно потрібна 
інформація про них та навколишнє фізич-
не та соціальне середовище. Вони повинні 
мати уявлення про ті джерела, за допомо-
гою яких інформацію можна знайти, осмис-
лити й передати. Водночас медіасередови-
ще постійно трансформується. Розвиток 
технологій спричиняє вплив на професійну 
діяльність, дозвілля, сімейне життя та гро-

о
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мадянську позицію. У всьому світі все біль-
ше поширюються інтерактивні та мережеві 
технології, відбувається процес глобаліза-
ції. Створення медіаресурсів уже не є преро-
гативою обмеженого кола фахівців, тепер у 
цих процесах може брати участь кожен.

Крім того, у суспільстві наявний суттє-
вий цифровий розрив. Багато людей у кра-
їнах, що розвиваються, не мають доступу 
до інформації. Навіть у розвинутих краї-
нах фізичний доступ до сучасних техно-
логій обмежений, а представникам різних 
сфер діяльності та прошарків населення 
не вистачає навичок критичного мислення 
більш високого рівня, необхідних для при-
йняття рішень та пошуку шляхів вирішен-
ня проблем на місцевому, національному та 
міжнародному рівнях у всіх сферах жит-
тєдіяльності – особистій, соціальній, на-
вчальній та професійній [2, с. 23]. Усе ви-
щезазначене формує потребу кожної осо-
бистості у медіаграмотності.

Ще зовсім недавно дослідники оперува-
ли таким поняттям, як інформаційна гра-
мотність (ІГ), згодом до нього додалося 
поняття медіаграмотність (МГ), а остан-
нім часом усе частіше йдеться про медіа-
інформаційну грамотність (МІГ). Зарубіж-
ні медіапедагоги вважають, що медіагра-
мотність – це розвинена здатність люди-
ни до сприйняття, створення, аналізу, оцін-
ки медіатекстів, розуміння нею соціокуль-
турного та політичного контексту функціо-
нування медіа в сучасному світі, кодових та 
репрезентаційних систем, що використову-
ють медіа; життя такої людини у суспіль-
стві та світі пов’язане з громадянською від-
повідальністю [8].

Також існує думка, що медіаграмот-
ність – це рух, який має допомогти людям 
розуміти, створювати й оцінювати культур-
ну значущість аудіовізуальних та друкова-
них текстів. Медіаграмотний індивідуум, 
яким має можливість стати кожна людина, 
здатен аналізувати, оцінювати і створюва-
ти друковані та електронні медіатексти [3].

Відомий російський науковець О. Федо-
ров пропонує такі визначення поняття ме-
діаповідомлень:

Медіаграмотність – активність, розви-
нена здібність до сприйняття, створення, 
аналізу, оцінки медіатекстів, до розуміння 
соціокультурного і політичного контексту 
функціонування медіа в сучасному світі, 
кодових і репрезентаційних систем, вико-
ристовуваних медіа. 

Медіаграмотність – результат медіаосві-
ти, вивчення медіа. Чим більше вивчається 
медіа, тим вища медіаграмотність.

Медіаграмотність – здатність викорис-
товувати, аналізувати, оцінювати і переда-
вати в різних формах інформацію.  

Медіаграмотність – уміння аналізувати і 
синтезувати просторово-часову реальність, 
уміння «читати» медіатекст, тобто резуль-
тат медіаосвіти [7].

Г. Онкович зазначає, що медіаграмот-
ність є ключовою концепцією медіаосві-
ти та дає можливість більш ефективно за-
стосовувати медіазасоби, медіаджерела, що 
загалом підвищує не тільки медіакультуру 
особистості, а й культуру в широкому розу-
мінні [4, с. 130–137]. 

Процес формування медіаграмотнос-
ті передбачає дотримання таких принци-
пів: особистісного підходу, перманентно-
го оновлення змісту, орієнтації на розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
пошанування національних традицій, пріо-
ритету морально-етичних цінностей, есте-
тичної наснаженості і продуктивної моти-
вації [1]. 

Зараз у світі пропонується вживати інте-
гроване поняття «медіа-інформаційна гра-
мотність» (МІГ), оскільки в сучасному світі 
неможливо бути інформаційно грамотним 
без медіаграмотності. Зокрема, ЮНЕСКО 
наголошує на важливості, масштабі та гос-
троті проблем формування медіа- та інфор-
маційної грамотності на політичному рівні, у 
сферах освіти, масової комунікації та інфор-
мації, а також у суспільстві. Останнім часом 
чимало зусиль цієї організації спрямовано 
на виявлення пріоритетних проблемних га-
лузей; визначення професіональних страте-
гій та сприяння нарощенню зусиль із про-
сування медіа-інформаційної грамотності 
на міжнародному та національному рівнях. 
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Крім того, цей різновид грамотності осо-
бистості лежить в основі всіх компетенцій 
та навичок, необхідних для досягнення Ці-
лей розвитку тисячоліття ООН, Декларації 
ООН з прав людини та цілей, що були про-
голошені на Всесвітньому саміті з інформа-
ційного суспільства [9].

Суть та перспективи розвитку медіа-
інформаційної грамотності в своїх нау-
кових працях висвітлювали П. Зурков-
скі, Є. Кузьмін, І. Касінкайте-Буддеберг, 
М.-К. Торрас Кальво, А. Букхорст, Х. Лау, 
С. Курбаноглу, С. Шпіранец, Я. Ліпшиц, 
С. Котилайнен, О. Федоров, Г. Онкович та 
ін. Так, Є. Кузьмін вважає, що медіа- та ін-
формаційна грамотність потрібна люди-
ні для створення актуальної якісної інфор-
мації та її упорядкування, а також для від-
бору і забезпечення збереження інформа-
ції, яка може стати корисною пізніше [6]. 
І. Касінкайте-Буддеберг наголошує, що ме-
діа- та інформаційно грамотна особистість 
здатна отримувати, оцінювати, створювати 
та розповсюджувати інформацію та медіа-
контент із застосуванням відповідних тех-
нологій; розуміє роль та функції засобів по-
ширення інформації, а також умови реалі-
зації цих функцій [5]. 

Важливим кроком у впровадженні 
медіа-інформаційної грамотності в суспіль-
не життя є включення її розвитку до числа 
пріоритетних напрямів національної полі-
тики в царині освіти, культури, інформації, 
ЗМІ тощо. Крім того, у системах освіти різ-
них країн світу мають відбутися структурні 
та педагогічні реформи, необхідні для роз-
витку медіа- та інформаційної грамотності, 
серед яких насамперед особливу увагу слід 
приділити включенню медіаграмотності та 
системи оцінки її рівня до навчальних про-
грам на всіх рівнях освіти, зокрема й осві-
ти впродовж усього життя, навчання на ро-
бочому місці, підготовки та перепідготовки 
викладачів. Також значні зусилля спрямо-
вуються на заохочення до інтеркультурно-
го діалогу та міжнародної співпраці в роз-
витку медіаграмотності в усьому світі [11].

Як відомо, засоби масової інформації, 
особливо ті, що наявні в Інтернеті, впли-

вають на суспільну думку. З поширенням 
інформаційно-комунікаційних технологій 
вони також стали так званим «містком» між 
різними групами громадян. Таким чином, 
вони можуть сприяти генеруванню кон-
фліктів, особливо між різними національ-
ностями та культурами через відмінності, 
або ж, навпаки, діяльність засобів масової 
інформації може сприяти зміцненню діало-
гу, взаєморозумінню і повазі до цих відмін-
ностей. 

Такі організації, як ЮНЕСКО та Альянс 
цивілізацій ООН вважають, що саме медіа-
інформаційна грамотність та її упрова-
дження в глобальну освіту може поліпши-
ти розуміння між різними культурами і ци-
вілізаціями. 

Останнім часом спрямовуються чима-
лі зусилля на розроблення та зміцнення 
системи міжнародної співпраці в розвит-
ку медіа-інформаційної грамотності й ін-
теркультурного діалогу (МІГІД) – мере-
жі двосторонньої співпраці університе-
тів (UNITWIN), що базується на ініціати-
ві ЮНЕСКО й Альянсу цивілізацій ООН 
(UNAOC). Ця програма була створена, щоб 
слугувати каталізатором і посередником 
для інноваційних проектів, спрямованих на 
зниження поляризації між націями і куль-
турами на основі взаємної співпраці.

Мережа UNITWIN складається з вось-
ми університетів із різних географічних ре-
гіонів, серед них: Автономний університет 
Барселони, Іспанія; Каїрський університет, 
Єгипет; Університет Вест-Індії, Ямайка; 
Університет Сан-Паулу, Бразилія; Temple 
University, США; Університет Ціньхуа, Ки-
тай; Технологічний університет Квінслен-
да, Австралія; Університет Сіді Мохамед 
Бін Абделла, Фез, Марокко. Ці універси-
тети співпрацюють з метою сприяти про-
веденню досліджень, удосконаленню сис-
теми освіти та підготовки кадрів, а також 
здійсненню пропаганди на тему медіа- та 
інформаційної грамотності та інтеркуль-
турного діалогу. 

Мережа також включає асоційованих 
членів, таких як Північний інформацій-
ний центр досліджень у галузі журналісти-
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ки та комунікацій (NORDICOM), і посту-
пово розширюється. Основним завданням 
мережі UNITWIN, крім сприяння співпра-
ці між університетами-членами, є створен-
ня потенціалу в кожній країні світу для про-
сування сфери медіа-інформаційної грамот-
ності та інтеркультурного діалогу, а також 
забезпечення свободи слова, свободи інфор-
мації та вільного потоку ідей і знань. Її ді-
яльність охоплює розробку університетами 
різних країн широкого спектру так званих 
МІГІД-проектів, а також обмін досвідом і 
досягненнями в галузі медіа-інформаційної 
грамотності між різними країнами. Загалом 
ця ініціатива заснована на передумові, що 
якщо громадянам з усього світу поліпши-
ти їхні комунікативні здібності та здатність 
до критичного мислення, вони зможуть зро-
бити свій внесок у розвиток демократично-
го суспільства та забезпечення миру і гармо-
нійних відносин між представниками різ-
них культур і націй.

Відповідно до Меморандуму про взаємо-
розуміння між ЮНЕСКО і Альянсом циві-
лізацій ООН, нинішні глобальні виклики 
вимагають невідкладного реагування і дій 
для того, щоб гарантувати мирне співісну-
вання, гармонію і взаємодію між людьми 
з різними культурними традиціями через 
культурне та мовне розмаїття та інтеркуль-
турний діалог. Засоби масової інформації 
мають багато можливостей щодо просуван-
ня міжнародного діалогу за умови надання 
їм свободи і незалежності. Адже мас-медіа 
відіграють важливу роль в організації уяв-
лень і точок зору інших культур і релігій, 
а отже, мають унікальну відповідальність 
щодо формування толерантності в суспіль-
стві. Саме тому міжнародні організації при-
діляють значну увагу розвитку медіа- та ін-
формаційної грамотності.

Основними діями Програми UNITWIN 
зі співпраці щодо медіа- інформаційної гра-
мотності та інтеркультурного діалогу є:

Розвиток освіти для всіх. Освіта має важ-
ливе значення за умови, якщо молоді люди 
в процесі навчання набувають навичок, не-
обхідних для роботи і життя в мінливому 
світі. Як відомо, читання, письмо й ариф-

метика є основою дослідження та знан ня. 
Але сьогодні ці навички набуваються через 
засоби масової інформації, за допомогою 
нових технологій і нових мов. Нові фор-
ми ЗМІ вимагають нових різновидів гра-
мотності. У цьому контексті набуття медіа-
інформаційної грамотності є основною ме-
тою всієї системи освіти.

Науково-технічний та економічний про-
грес: В останні десятиліття має місце безза-
перечний економічний прогрес, який при-
звів до зростання таких показників люд-
ського розвитку, як імовірна тривалість 
життя, ВВП на душу населення, рівень 
освіченості громадян в усіх країнах світу. 
Проте цьому прогресу може значно зашко-
дити, наприклад, нерівномірний розподіл 
багатства, що взагалі може стати невичерп-
ним джерелом конфлікту. Лише гармоній-
ний розвиток економіки, демократизація 
суспільства та розвиток новітніх техноло-
гій можуть забезпечити подальший суспіль-
ний прогрес. У цьому контексті МІГІД також 
відіграє ключову роль. Набуття нових на-
вичок вимагає нових технологій і нових ви-
робничих систем; усе це робить людей усе 
більш автономними і здатними пристосо-
вуватися до нових технологій і медіасере-
довищ. 

Розвиток суспільств знань, зокрема віль-
них, незалежних і плюралістичних засо-
бів інформації: Суспільство знань має бути 
спроможним інтегрувати всіх своїх чле-
нів з метою сприяння виникненню нових 
форм солідарності за участі як нинішніх, 
так і майбутніх поколінь. Ніхто не має бути 
виключений із суспільства знань, де зна-
ння є суспільним благом, доступним для 
кожної людини. Свобода і демократія за-
лежать від цієї інтеграції та вимагають до-
тримання умов рівності та гармонії. У цьо-
му контексті МІГІД також є дуже актуаль-
ним. Наслідком забезпечення вільного по-
ширення інформації, свободи вираження 
думок і свободи інформації є те, що нині 
громадяни мають володіти навичками, не-
обхідними для користування всіма перева-
гами цих та інших основних прав людини. 
Розвиток медіа-інформаційної грамотності 
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сприяє набуттю громадянами цих навичок, 
а також тих, що пов’язані з універсальними 
стратегіями розширення можливостей мо-
лоді, гендерної рівності та культурного й 
мовного розмаїття. МІГІД розширює межі 
участі громадян у громадському житті сус-
пільства знань, а також є ключем до консо-
лідації демократичної публічної сфери, де 
діалог і співпраця можуть бути ефектив-
ними у створенні космополітичного грома-
дянства, заснованого на правах людини. Це 
можна зреалізувати лише в рамках куль-
турного взаєморозуміння.

Гендерна рівність та розширення прав 
і можливостей жінок: Поширення інфор-
мації, поява нових технологій та соціаль-
них медіа в багатьох частинах світу нада-
ли чимало джерел для доступу до інфор-
мації, пов’язаної з гендерною тематикою. 
Тоді як нерівність і гендерні стереотипи 
існують у соціальних структурах і уяв-
леннях людей, ЗМІ та інші джерела ін-
формації мають потенціал як для їх по-
ширення і увічнення, так і для їх викорі-
нення чи вирішення.

Університети, що входять до мережі 
UNITWIN, активно досліджують можли-
вості інтеграції МІГІД у вищу освіту. Зо-
крема, це нові спецкурси для студентів. На-
приклад, в Університеті Вест-Індії упрова-
джено два спецкурси – «Навчання інфор-
маційної грамотності» та «Інструкції з ін-
формаційної грамотності»; в Університеті 
Ціньхуа студентів ознайомлюють з осно-
вами збирання інформаційних матеріа-
лів і особливостями створення новин за 
допомогою курсу «Навчання студентів-
нежурналістів створенню новин». Тут та-
кож приділяється увага впровадженню в 
процес навчання однієї з основних концеп-
цій медіа-інформаційної грамотності – «ак-
тивного дослідження» через застосуван-
ня методів заохочення активності студен-
тів під час проведення лекцій і зменшення 
ролі педагога.

В Університеті Сан-Паулу активно ви-
користовуються медіакласи, де студенти 
можуть побачити різні картини світу, його 
культури, проблеми тощо. 

Технологічний університет Квінсленда 
впроваджує практику проведення диску-
сій про медіа- та інформаційну грамотність 
у дитячих садках, а також займається роз-
робкою такого онлайн-курсу, який був би 
доступним для педагогів будь-якої країни 
світу. 

У Марокко розвиток медіа- та інформа-
ційної грамотності поки що перебуває на 
ранній стадії, а відповідні навчальні кур-
си – «Вступ до медіанавчання» і «Медіа-
навчання та кіберкультура» – поступово 
впроваджуються в навчальний план Уні-
верситету Сіді Мохамед Бін Абделла. На-
буття студентами медіа- та інформацій-
ної грамотності оснащує їх аналітични-
ми уміннями для відповідального корис-
тування різноманітними засобами масової 
інформації та контентом, що вони розпо-
всюджують. Для більш широкого розумін-
ня людьми концепції МІГІД та необхіднос-
ті її впровадження в Університеті було про-
ведено міжнародний форум, метою якого 
було наголосити на актуальності та важли-
вості розвитку медіа- та інформаційної гра-
мотності, розкрити роль та функції засобів 
поширення інформації, а також механізми 
критичного сприйняття, відбору та оцін-
ки медіапродуктів. Також тут створено ре-
гіональний центр медіа-інформаційної гра-
мотності та інтеркультурного діалогу для 
просування та популяризації медіа- та ін-
формаційної грамотності в Марокко та 
арабському світі загалом.

В Університеті Темпл, США, існує Центр 
медіа-інформаційної грамотності, у якому 
останнім часом розроблено кілька проек-
тів з метою здобуття МІГІД у партнерстві 
з місцевими вищими мистецькими школа-
ми. Також Університет переймається вирі-
шенням проблем у створенні медіаклубів, 
які можна було б відвідувати у вільний від 
занять час.

Автономний університет Барселони до-
сліджує МІГІД та можливості її впрова-
дження до системи освіти в контексті по-
літики, враховуючи її вплив на всі сфери 
життя. Зокрема, цей університет бере ак-
тивну участь у проектах Європейської ко-
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місії, а також присвячених розроблянню 
політики медіа-інформаційної грамотності 
в Європі. Водночас Міжнародна академія 
інженерних та медіадосліджень, Каїр, до-
сліджує необхідність регуляторної політи-
ки у сфері медіа-інформаційної грамотнос-
ті, зокрема, пов’язаної з бажанням зберегти 
історично точну інформацію щодо турис-
тичних середовищ, враховуючи вплив ме-
діаповідомлень, наприклад, зовнішньої ре-
клами [10].

Загалом не лише університети мережі 
UNITWIN займаються розвитком МІГІД 
у світі, цьому питанню присвячено чимало 
МІГІД-проектів, які відображають різні точ-
ки зору на те, що являють собою медіагра-
мотність, інформаційна грамотність та медіа-
інформаційна грамотність, та мають сприяти 
міжкультурному діалогові. Такий погляд на 
ці нові види грамотності відображає один з 
ключових принципів медіаосвіти: різні люди 
інтерпретують інформацію по-різному. 

1. Концепція впровадження медіаосвіти в Укра-
їні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/koncepciya-
vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukrayini

2. Медіакомпетентність фахівця : монографія / 
Онкович Г. В., Горун Ю. М., Литвин Н. О. та ін. ; за 
наук. ред. д. пед. наук, проф. Г. В. Онкович. – К. : 
Логос, 2013. – 360 с. 

3. Медіаосвіта та медіаграмотність: короткий 
огляд / В. Іванов, О. Волошенюк, Л. Кульчинська та 
ін. – 2-ге вид., стер. – К. : АУП, ЦВП, 2012. – 58 с.

4. Онкович Г. В. Медіаосвіта як інтелектуально-
комунікативна мережа / Г. В. Онкович // Вища осві-
та України. – 2008. – № 3, дод. 1. – С. 130–137.

5. Касинскайте-Буддеберг И. На пути к едино-
му подходу к грамотности: медиа- и информацион-
ная грамотность / И. Касинкайте-Буддберг // Ме-
диа- и информационная грамотность в обществах 
знания / сост. Кузьмин Е. И., Паршакова А. В. – 
М. : МЦБС, 2013. – C. 25–31

6. Кузьмин Е. И. Медиа- и информационная гра-
мотность в контексте вызовов информационного 
общества и политики построения обществ знания / 
Е. И. Кузьмин // Медиа- и информационная грамот-
ность в обществах знания / сост. Кузьмин Е. И., Пар-
шакова А. В. – М. : МЦБС, 2013. – C. 18– 4

7. Федоров А. В. Словарь терминов по медиа-
образованию, медиапедагогике, медиаграмотнос-
ти, медиакомпетентности / А. В. Федоров. – Таган-
рог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 c.

1. The concept of integration of the mediaeducation 
in Ukraine [Electronic resource]. – URL : http://
osvita.mediasapiens.kiev.ua/material/koncepciya-
vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukrayini

2. Mediacompetence of the specialist : monograph / 
Onkovych G. V., Gorun Yu. M., Lytvyn N. O. and others. 
under sc. ; ed. of Ped. D., prof. Onkovych G. V. – K. : 
Logos, 2013. – 360 p.

3. Mediacompetence and medialiteracy: brief 
overview / V. Ivanov, O. Voloshenyuk, L. Kulchinska 
and others. under sc. – 2nd ed., ster. – K. : AUP, CVP, 
2012. – 58 p.

4. Onkovych G. V. Mediaeducation as an 
intellectual and communicative network // Higher 
education in Ukraine. – 2008. – № 3, D. 1. – 212 p.

5. Kasinskaite-Buddeberg I. Towards a unified 
approach to literacy: Media and Information Literacy / 
I. Kasinskaite-Buddeberg // Media and information 
literacy in knowledge societies / Comp. Kuzmin E. I., 
Parshakova A. V. – М. : МCBS, 2013. – 384 p.

6. Kuzmin E. I. Media and information literacy in 
the context of the challenges of the information society 
and the policy of building knowledge societies / E. I. 
Kuzmin // Media and information literacy in knowledge 
societies / Comp. Kuzmin E. I., Parshakova A. V. – М. : 
МCBS, 2013. – 384 p.

7. Fedorov O. V. The dictionary of mediaeducaton, 
mediapedagogy, medialiteracy, mediacompetence / 
O. V. Fedorov. – Taganrog : Publ. Taganrog Nat. Ped. 
Inst., 2010. – 64 p.

8. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14 / Eds. N. J. Smelser & P. B. Baltes. – 
Oxford, 2001.

9. Media and information literacy [Electronic resource] / UNESCO. – URL : http://portal.unesco.org/
10. MILID Yearbook 2013: Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue / Ed. Ulla Carlsson, Sherri 

Hope Culver. – 2013. – 416 p.
11. Recommendations Addressed to the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization / 

UNESCO // Education for the Media and the Digital Age. – Vienna : UNESCO, 1999. – Р. 273–274.

ЛІТЕРАТУРА CITED LITERATURE



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 32014 109

сторІнкА молодого нАуковЦЯ

УДК 378.14:004:93/94

олексій воронкІн

ПЕРІОДИЗАЦІЯ 
РОЗВИТКУ 
ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ

У статті подано результати 
аналізу науковопедагогічних 

джерел, на основі яких виявлено 
етапи розвитку інформаційно

комунікаційних технологій 
навчання студентів вищих 

навчальних закладів України 
(друга половина XX – 

початок XXI ст.), та розглянуто 
можливості критеріального 

підходу для їх виділення. 
Проведений аналіз літератури 

свідчить, що досліджувана 
проблема потребує особливої 

уваги та детального вивчення.

Ключові слова: періодизація, етапи, 
критерії.

остановка проблеми. Дослі-
дження питань історичного 
розвитку інформаційних і ко-
мунікаційних технологій на-
самперед передбачає визна-
чання періодизації. Пробле-

мами періодизації в історико-педагогічній 
науці займалися такі відомі вітчизняні вче-
ні, як: П. Копнін, В. Курило, В. Луговий, 
В. Майборода, О. Сухомлинська та ін. Як 
зазначає О. В. Сухомлинська, чітка пері-
одизація дозволяє зрозуміти структурні 
особливості науки, генезис та еволюцію її 
ідей, концепцій, методів, тенденцій розви-
тку [11]. Водночас проблема періодизації 
розвитку будь-яких явищ сама по собі є од-
ним з найскладніших комплексних і бага-
торівневих завдань.

Аналіз еволюційного розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій навчан-
ня (ІКТН) у різних контекстах здійсню-
вали В. Биков, І. Воротникова, В. Грицен-
ко, М. Жалдак, І. Кондратенко, В. Куха-
ренко, О. Майборода, А. Манако, Н. Мор-
зе, Ю. Рамський, А. Ундозерова, Г. Яруллі-
на та ін. На думку європейських науковців, 
у процесі інформатизації наявні чотири пе-
ріоди: 1950–1960 – початок, 1970–1980 – 
розвиток великих систем, 1980–1990 – роз-
виток мікроінформатики та відкритих про-
грамних систем, 1990–2000 рр. – розвиток 
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Інтернет-мережі та веб-технологій [4]. Інші 
вчені виокремлюють такі фази, як електро-
нізація, комп’ютеризація та інформатиза-
ція навчального процесу [7]. 

Слід зазначити, що питання вибору кри-
теріїв для визначення періодизації розвит-
ку інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) є дискусійним як у вітчизня-
ній, так і зарубіжній науці. Аналіз історико-
педагогічної літератури дозволяє дійти ви-
сновку, що дослідники торкались лише окре-
мих аспектів еволюції ІКТ, а це, у свою чер-
гу, дозволяло їм виявити лише деякі поло-
ження періодизації розвитку ІКТН. Отже, 
вищезазначена проблема залишається недо-
статньо розробленою та маловивченою.

Метою дослідження є встановлення кри-
теріїв для визначення періодизації розвитку 
ІКТН у вищих навчальних закладах Украї-
ни (друга половина XX – початок XXI ст.).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідники пропонують різні 
критерії, на яких має ґрунтуватися пері-
одизація будь-якого історичного явища, 
наприклад: умови, вимоги, правила тощо. 
Р. Бартелс пропонує виокремлювати пері-
оди згідно з декадами. Тоді, як зазначає Но-
ель Дж. Стоу, загальним для будь-якої пері-
одизації є виокремлення періодів на підста-
ві змін у законодавчій, політичній, інститу-
ціональній, економічній, соціальній, куль-
турній або освітній сферах, які мали місце 
в процесі розвитку того чи іншого явища. 

На думку Є. Хрикова [12], критеріями, 
які характеризують процес інформатиза-
ції навчального закладу, можуть слугува-
ти: 1) кількість комп’ютерів, що припадає 
на одного студента, викладача; 2) реаль-
ний комп’ютерний час на одного студен-
та, викладача; 3) готовність студентів, ви-
кладачів (керівників) до ефективного ви-
користання інформаційно-комунікаційних 
технологій; 4) задоволення інформацій-
них потреб учасників навчального процесу; 
5) еволюційна відповідність апаратної та 
програмної складової інформаційних сис-
тем реальним потребам; 6) рівень інформа-
ційної культури студентів, викладачів (ке-
рівників навчальних закладів).

На нашу думку, до критеріїв, які б до-
зволили розробити періодизацію розвитку 

ІКТН, можуть бути віднесені: 1) терміно-
логічний апарат; 2) технічна та програмна 
база ІКТ; 3) швидкість передачі інформації; 
4) технології програмування; 5) педагогіч-
ні можливості програмних засобів; 6) охоп-
лення аудиторії; 8) вимоги, що висуваються 
до студентів (викладачів); 9) нормативно-
правове забезпечення (законодавча база). 

Для визначення періодизації розвитку 
ІКТН нами було проаналізовано зміну тер-
мінології в назвах статей, опублікованих у 
трьох наукових журналах: 1) «Радянська 
школа» (з 1991 – «Рідна школа»), з січня 
1951 р. по березень 2014 р. – усі номери; 
2) «Советская педагогика», з січня 1950 р. 
по грудень 1991 р. – усі номери; 3) «Педа-
гогіка і психологія», з березня 1994 по гру-
день 2013 р.– усі випуски, за винятком 
№ 2 (1998), № 1, 2 (2008), № 1, 2 (2010). 

Спектр термінів у назвах публікацій ви-
явився досить широким, тому їх було роз-
поділено між сьома сформованими група-
ми понять:

• поняття, пов’язані з навчальною кіне-
матографією: діафільм, кінофільм, навчаль-
не кіно, наукове кіно, відеоінформація, віде-
озапис, звукозапис, телебачення, автоном-
не телебачення, навчальна кінематографія, 
навчальні передачі, телепередачі, художній 
фільм, екранізація, педагогічна кінокартина, 
навчально-педагогічні фільми;

• поняття, пов’язані з проблемами про-
грамованого навчання: безмашинне про-
грамоване навчання, машинне програмо-
ване навчання, кібернетика, кібернетичні 
методи у педагогіці, програми для машин, 
програмування, програмована перевірка 
знань, програмований контроль, алгорит-
ми, алгоритмізація;

• поняття, пов’язані з технічними засоба-
ми навчання (ТЗН): аудіовізуальні засоби, 
графопроектор, засоби відеоінформації, за-
соби екранізації, засоби фото й звукозапису, 
екранно-звукові засоби, навчальне облад-
нання, кінокамера, проекційні засоби, теле-
візійна система, технічні засоби навчання, 
технічні засоби наочності, засоби автомати-
зації, установка, магнітофонна стрічка;

• поняття, пов’язані з автоматизова-
ними (навчаючими) пристроями: кібер-
нетична машина, «розумна» машина, на-
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вчаюча машина, машинна техніка, машин-
ний конт роль, контролююча машина, елек-
тронна контролююча машина, саморобна 
машина, технічний навчаючий пристрій, 
електронний пристрій (прилад), контро-
люючий пристрій, навчаючий тренажер, 
автоматизація перевірки знань, навчально-
контролююча машина, автоматизований 
клас, автоматизований контроль, автома-
тизована система, програмовані машини;

• поняття, пов’язані з комп’ютеризацією 
навчання: електронно-обчислювальна тех-
ніка, мікрокомп’ютер, ЕОМ, мікропроцесор-
на техніка, комп’ютерна техніка, комп’ютер, 
персональний комп’ютер, комп’ютеризація 
навчання, комп’ютерні знання, комп’ютерна 
грамотність, комп’ютерна азбука, комп’ю-
терна технологія, комп’ютеризований комп-

лекс, комп’ютерна підтримка, комп’ютерна 
діагностика, комп’ютерний посібник (під-
ручник), комп’ютерне моделювання, ком-
п’ю терно-моделювальна технологія, ком-
п’ю терне навчання, комп’ютерна гра, ком-
п’ютерна технологія, комп’ютерна програма, 
автоматизоване робоче місце, програмне за-
безпечення, операційна система, мультиме-
діа, експертна система;

• поняття, пов’язані з інформатизаці-
єю освіти: система управління освітою, ін-
формаційна система, інформаційна куль-
тура, інформатика, викладання інформа-
тики, викладач інформатики, інформацій-
на технологія, нова інформаційна техно-
логія, інформаційно-комунікаційні тех-
нології, інформаційні комп’ютерні техно-
логії, інформаційно-комп’ютерна діяль-

Таблиця 1
термінологічна еволюція іКтн 

(1950–2014)*
Терміни, які було вживано у назвах статей уперше Рік появи терміна Автори Джерело № вип.

Екранізація 1950 Н. Кудрявцев СП 10

Кібернетика, 
ЕОМ

1959 В. Глушков РШ 9

ТЗН 1960 Л. Ерихонов СП 11

– РШ 5

Алгоритмізація у навчанні 1967 М. Скаткін, 
И. Логвинов

СП 4

ЕОМ – засіб навчання 1970 Г. Воробйов СП 5

Інформатика 1971 А. Сохор СП 2

Автоматизована система управління освітою 1977 В. Биков, О. Осадчук РШ 8

Комп’ютеризація навчання 1985 Ю. Білий РШ 12

Комп’ютерна грамотність 1985 В. Монахов, 
С. Шварцбурд

СП 1

Нова інформаційна технологія 1989 М. Жалдак, 
А. Олійник

РШ 11

Інформатизація 1990 О. Бахтіна СП 1

Комп’ютерна технологія навчання 1990 І. Мерхель СП 5

Інформаційна технологія 1991 В. Келбакіані СП 11

Комп’ютерне навчання 1998 А. Верлань, 
Н. Тверезовська

ПП 3

Мережні технології 2000 О. Мельничук РШ 10

Дистанційне навчання 2000 Т. Гусак, О. Малінко РШ 10

Інформаційно-комунікаційні технології 2005 В. Биков, 
В. Гапон, М. Плескач

РШ 9–10

Інформаційні комп’ютерні технології 2006 Г. Холмська ПП 1

Мережні інформаційні технології 2009 Л. Калініна РШ 11

* Примітка: СП – «Советская педагогика», РШ – «Рідна школа» (до 1991 – «Радянська школа»), 
ПП – «Педагогіка і психологія»
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ність, інформатизація освіти, інформа-
ційний простір, освітньо-інформаційний 
простір, інформаційна доба, інформацій-
не суспільство, інформаційні вміння, ін-
формаційне забезпечення, інформаційно-
освітнє середовище, комп’ютерне середо-
вище, інформаційно-комунікаційна компе-
тентність, ІТ-компетентність, інформацій-
на безпека, віртуальний освітній простір, 
віртуальне середовище, медіаосвіта, медіа-
простір;

• поняття, пов’язані з веб-технологіями: 
гіпертекстові системи, дистанційна дидак-
тична система, дистанційне навчання, дис-
танційна форма навчання, дистанційна 
освіта, інтернет-мережа, інтернет-служби, 
мережні технології. 

Для визначення хронологічних меж пе-
ріодів нами було досліджено появу термі-
нів, що вживалися у назвах статей уперше; 
з груп понять обиралися такі терміни, які, 
на нашу думку, найбільш суттєво відобра-
жають еволюцію ІКТН (табл. 1).

Враховуючи результати дослідження 
меж термінологічної еволюції, подальший 
аналіз назв публікацій за групами понять 
проводився по десятиліттях, що також по-
сприяло зручності проведення аналітичної 
роботи. У табл. 2 зведено інтегральні (су-
марні) кількісні дані трьох досліджуваних 
журналів про поширеність у назвах публі-
кацій термінів, що відносяться до ІКТН.

Таблиця 2
Підсумкова кількість термінів, уживаних 

у назвах публікацій за групами понять

Групи понять
Роки

50-
ті

60-
ті

70-
ті

80-
ті

90-
ті

2000-
ні

Навчальна 
кінематографія

19 26 10 9 3 1

Програмоване 
навчання

0 69 9 1 4 0

ТЗН 0 14 22 8 7 8

Автоматизовані 
(навчаючі) пристрої

0 41 7 2 0 1

Комп’ютеризація 
навчання

1 4 4 23 24 20

Інформатизація 
освіти

0 0 3 11 11 38

Веб-технології 0 0 0 0 2 13

Стисла характеристика періодів, корот-
кий аналіз змісту публікацій

1950-ті роки. На сторінках досліджува-
них журналів багато уваги приділяється пи-
танням навчальної кінематографії. Незва-
жаючи на відсутність у назвах статей тер-
мінів з групи програмованого навчання, але 
виходячи із змісту публікацій, можемо зро-
бити висновок, що в 1956–1957 рр. в Україні 
робляться перші кроки у вивченні ідей про-
грамованого навчання [13]. Відомо, що ще 
в 1920-х роках Центральний інститут пра-
ці СРСР широко впроваджував у систему 
професійно-технічної освіти елементи про-
грамування із застосуванням машин для на-
вчання [16]. Ідея не отримала широкого роз-
повсюдження в нашій країні, але була взя-
та на озброєння вченими із західних кра-
їн. Знач ну роль у подальшій розробці про-
грамованого навчання виявив психолог 
Б. Скіннер (1954). Наприкінці 1950-х ро-
ків програмоване навчання в дещо змінено-
му вигляді привернуло увагу широкої педа-
гогічної громадськості нашої країни. У рам-
ках програмованого навчання виникає ідея 
застосування електронних обчислювальних 
машин (ЕОМ) як засобу навчання. Такі до-
слідження починають проводитися в різ-
них організаціях АН СРСР і відомствах (зо-
крема в лабораторії обчислювальної техні-
ки Інституту математики АН УРСР). Пер-
ша публікація, присвячена використанню 
ЕОМ у навчанні в досліджуваних нами дже-
релах, вийшла в 1959 р. [5]. У ній професор 
В. Глушков розглядає схему роботи швид-
кодіючої електрон ної машини з програмним 
управлінням, а також принцип роботи ма-
шинного перекладача з однієї мови на іншу. 

1960-ті роки. У результаті розвитку кі-
бернетики, електроніки та інших галузей 
науки, а також завдяки створенню ЕОМ 
склалися передумови для застосування но-
вих методів і технологій навчання, що по-
яснюється намаганням значно підвищи-
ти ефективність навчального процесу [6]. 
Ряд вишів України проводить наукові екс-
перименти з упровадження методів про-
грамованого навчання з використанням 
різних навчаючих машин та інших техніч-
них засобів. Технічне удосконалення на-
вчаючих машин сприяє реалізації програм 
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зі складною логікою, що забезпечує опе-
ративне, гнучке керування навчальною ді-
яльністю учня. Міністерство вищої і се-
редньої спеціальної освіти УРСР органі-
зовує опорні науково-дослідні лабораторії 
програмованого навчання при Київському 
інженерно-будівельному, Львівському по-
літехнічному, Одеському технологічному 
інститутах та Харківському інституті гір-
ничого машинобудування, автоматики і об-
числювальної техніки. У журналі «Радян-
ська школа» в 1963 р. відкрилася рубрика 
«Педагогіка і кібернетика», під якою публі-
кувалися матеріали з проблем програмо-
ваного навчання та застосування навчаю-
чих і контролюючих машин у педагогічно-
му процесі в школах, університетах і педву-
зах республіки. У 1969 р. рубрику було пе-
рейменовано в «Програмоване навчання». 
Навчаючі машини цього часу за їх функ-
ціями можна поділити на три групи [10]: 
1) машини-екзаменатори; 2) машини ре-
петитори; 3) навчаючі комплекси. Аналіз 
публікацій указує на виникнення автома-
тизованих технологій підтримки навчан-
ня (рис. 1). Так, розробляються автомати-
зовані класи й машини з різною пристосо-
вуваністю до індивідуальних відмінностей 
учнів. Цифрові обчислювальні машини по-
чинають розглядати як засіб автоматизації 
досліджень і розробок у галузі освіти (мо-
делювання навчального процесу, збиран-
ня та обробка статистичних даних, дослідні 
перевірки навчальних програм тощо), а та-
кож як засіб керування процесом навчання 
і навчальним закладом. Як приклад слід на-
вести публікацію В. Глушкова, О. Довгял-
ла, Ю. Машбиця та К. Ющенко [9]. 

Рис. 1. Порівняльна діаграма розподілу вжи-
ваності у назвах публікацій термінів, пов’язаних 
із: лівий стовпчик – проблемами програмованого 
навчання, правий стовпчик – автоматизованими 
(навчаючими) пристроями

1970-ті роки. На сторінках журналів 
значно знижується зацікавлення до питань, 
пов’язаних з навчальною кінематографією, 
програмованим навчанням і використан-
ням навчаючих пристроїв. Актуалізуються 
питання, пов’язані з комп’ютеризацією на-
вчання. ЕОМ розглядається в контексті но-
вих ІКТ для підтримки навчання, які вклю-
чають технології, що значно відрізняються 
одна від одної насамперед за закладеними 
у них теоретичними принципами, навчаль-
ними функціями і способами їх реалізації 
[8]. Реалізуються численні спроби впрова-
дження у навчальний процес комп’ютерних 
систем та інтегрованих навчальних середо-
вищ. З’являються праці, присвячені інфор-
матизації освіти [1; 2].

1980-ті роки. З аналізу назв бачимо, як 
різко збільшується кількість публікацій, 
присвячених комп’ютеризації та інфор-
матизації навчання (рис. 2). Характерною 
тенденцією цього етапу є заміна великих 
комп’ютерів загального користування пер-
сональними. Поширюються інструменталь-
ні засоби для створення автоматизованих за-
собів навчання: автоматизовані лабораторні 
практикуми, автоматизовані навчальні сис-
теми та навчальні курси, автоматизовані 
системи контролю знань, комп’ютерні тре-
нажери, експертні навчальні системи, систе-
ми управління базами даних (базами знань). 
Створюється потужна інфраструктура галу-
зевої автоматизованої системи управління 
народною освітою України. Розробляються 
інтелектуальні навчальні системи. 

Рис. 2. Порівняльна діаграма розподілу тер-
мінів, уживаних у назвах публікацій, пов’язаних 
із: лівий стовпчик – комп’ютеризацією навчан-
ня; середній стовпчик – інформатизацією осві-
ти; правий стовпчик – веб-технологіями
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1990-ті роки. У назвах публікацій кіль-
кість термінів з комп’ютеризації навчан-
ня та інформатизації освіти залишаєть-
ся на рівні минулого десятиліття (рис. 2). 
Характерними рисами цього етапу є змі-
на мети та змісту навчання. Зміст навчан-
ня при цьому змінюється за кількома на-
прямами [14]: 1) становлення навчальних 
дисциплін, які забезпечують загальноос-
вітню та професійну підготовку учнів у га-
лузі інформатики, 2) застосування засобів 
інформатизації стає нормою в усіх галузях 
діяльності людини, що певною мірою по-
чинає змінювати предметний зміст і мето-
ди навчання. У Республіканському інсти-
туті підвищення кваліфікації (РІПК) пра-
цівників профтехосвіти з’являється на-
вчальний курс «Електронна обчислюваль-
на техніка і нові інформаційні техноло-
гії», де слухачі вивчають структуру, прин-
ципи роботи і можливості персонально-
го комп’ютера, знайомляться з інформа-
ційними технологіями в освіті, вивчають 
основи алгоритмізації і програмування, 
а також методику розробки педагогічних 
програмних засобів. Зазначимо, що РІПК 
виконував роль головного навчального і 
науково-методичного центру у вирішенні 
проблем із забезпечення ефективності фа-
хового зростання керівних й інженерно-
педагогічних кадрів. 

Розвиток Інтернет-мережі та ІКТ до-
зволяють оперативно знаходити необхідні 
матеріали та продуктивно ними розпоря-
джатися. Зароджуються перші дистанцій-
ні технології навчання. Масове викорис-
тання ІКТ сприяє необхідності перегляду 
багатьох теоретичних положень дидакти-
ки та педагогічної психології. У науково-
педагогічних журналах відкривають-
ся спеціальні рубрики, присвячені ІКТН. 
Так, у віснику АПН «Педагогіка і психо-
логія» з 1993 p. відкрита рубрика «Дидак-
тика, методика, нові інформаційні техно-
логії», а в 2011 – рубрика «Інформаційно-
комунікаційні технології навчання: страте-
гія розвитку й досвід упровадження».

2000-ні роки. Відбувається масовий пе-
рехід від експлуатації окремих комп’ютерів 
до роботи їх у складі обчислювальних ме-
реж або систем, послуг Інтернету, орієнта-

ція територіальних обчислювальних ме-
реж на комунікаційно-інформаційні послу-
ги тощо [15]. Як наслідок, значно зростає 
кількість термінів, присвячених як інфор-
матизації, так і веб-технологіям (рис. 2).

Висновки. Результати аналітичного ви-
вчення назв публікацій другої половини 
ХХ – початку XXI століття свідчать про те, 
що термінологічний апарат ІКТН постійно 
розвивався: Кібернетика → ТЗН і обчис-
лювальні машини → ЕОМ – засіб навчан-
ня → Автоматизація управління освітою → 
Комп’ютеризація навчання → Нова інфор-
маційна технологія → Комп’ютерна техно-
логія навчання → Інформаційна техноло-
гія → Мережна технологія → ІКТ. Для ви-
значення хронологічних меж кожного з пе-
ріодів нами була досліджена проблема по-
яви термінів, що вживалися у назвах ста-
тей науково-педагогічних джерел уперше. 
Виявилося, що дослідження термінологіч-
ного апарату є необхідною, але не достат-
ньою умовою періодизації. Тому також до-
сліджувався зміст публікацій. Ґрунтовний 
аналіз історичних фактів і законодавчої 
бази щодо підтримки ІКТ в освіті України 
було викладено автором у працях [3; 15]. 
Такий комплексний підхід дозволив ство-
рити цілісне уявлення про еволюцію ІКТН 
студентів вишів України.

Отримані результати надали підстави ви-
ділити такі етапи у вживанні досліджувано-
го терміна (друга половина XX – початок 
XXI ст.): 1) 1950-ті роки – зародження алго-
ритмів програмованого навчання; 2) 1960-ті 
роки – виникнення автоматизованих техно-
логій підтримки навчання; 3) 1970-ті роки 
– поява перших систем комп’ютерного на-
вчання і розвиток перших навчальних серед-
овищ; 4) 1980-ті роки – загальнодержавна 
підтримка комп’ютерної техніки та техноло-
гій на всіх рівнях освіти, розробка інтелек-
туальних навчальних систем і систем вірту-
альної реальності; 5) 1990-ті роки – систем-
на підтримка ІКТ на всіх рівнях освіти та за-
родження перших дистанційних технологій 
навчання (1990-ті); 6) 2000-ні роки – розви-
ток технологій веб-орієнтованого навчання 
та інших технологій навчання.

Виявлені етапи є відносно приблизними, 
тобто встановлення меж, які фіксують кі-
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нець одного і початок наступного періоду, є 
умовним, оскільки періодизацію можна ви-
значати за різними критеріями. Труднощі з 
періодизацією за термінологічною ознакою 
ІКТН полягають у тому, що зміна терміна 
не завжди відображає еволюцію його зміс-
товного наповнення, як і навпаки – устале-
ність терміна не означає незмінність його 
змістовності (як приклад слід навести тер-
міни «інформатика», «мультимедіа»). Крім 
того, еволюційна конвергенція ІКТ (взає-
мопроникнення технологій з новою якістю) 
на всіх рівнях ускладнює вирішення постав-
леного завдання. Хронологічні межі, запро-
поновані в цій роботі, відображають фунда-
ментальний хід процесу розвитку ІКТН. 

Зазначимо, що останніми роками спо-
стерігається стійке зростання зацікавлен-

ня дослідників, фахівців з фізики і роз-
робників обчислювальної техніки до пер-
спективного розділу квантової електро-
ніки – спінтроніки. Можна прогнозувати, 
що подальші напрацювання в галузі кван-
тових комп’ютерів і спінової пам’яті дозво-
лять у найближчому майбутньому отрима-
ти безпрецедентне зростання ефективнос-
ті обчислень, що знайде втілення не тіль-
ки в розв’язанні вузькопрофільних задач, а 
й у широкому побуті, зокрема, при переда-
чі тривимірного відео у режимі реального 
часу на значні відстані, що відкриє нові пер-
спективи технологій дистанційного (елек-
тронного) навчання. За умови розвитку фі-
зичних, технічних і технологічних підстав 
отримають поширення квантові технології 
навчання.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ  

ТРАДИЦИИ: ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ ...................................................................5
Анализируется процесс реформирования высшего образования Украины; отме-

чается необходимость его согласования с общеевропейскими и мировыми норма-
ми, наработанным опытом. Подчеркивая авторитет и значение европейских образо-
вательных стандартов, автор отмечает, что ориентация на них никоим образом не озна-
чает отбрасывания отечественного педагогического опыта, который во многом может 
быть полезен и продуктивен для стран европейского образовательного пространства. 
Система образования каждой из стран имеет свои национальные особенности. Их сущ-
ность определяется характером ценностей, сформированных народом и культурой на 
протяжении исторического развития. Цивилизованной считается система образования, 
в которой национальное коррелирует с общечеловеческим, не выпадает из историчес-
кого контекста, а развивается вместе с развитием истории, цивилизации, культуры. 

Ключевые слова: человек, образование, культура, воспитание, традиции и инновации.
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................................ 12
В статье на основе анализа стратегий развития и институциональных профилей евро-

пейских экспертных организаций идентифицированы современные ориентиры модерни-
зации высшего образования и сформулированы рекомендации относительно стратеги-
ческого планирования развития высшего образования на национальном и институцио-
нальном уровне в Украине. 

Ключевые слова: академическое совершенство, институциональный профиль, лидер-
ство, стратегия развития.
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Инновационность деятельности вуза на пути к интеграции в мировое научное про-

странство состоит из соединения и приоритетности следующих трех составляющих: ра-
бота профильных научных центров; международные научные конференции; «скопусов-
ские» публикации и журналы. 

Ключевые слова: научные публикации, рейтинги, наукометрические базы, про филь-
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЗАКОНА УКРАИНЫ «О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВА  НИИ» ......30 
Исследуется актуальность уточнения понятийного аппарата новой редакции Зако-

на Украины «О высшем образовании», обеспечивающую создание условий для вдохно-
венного труда "новых ректоров", "новых студентов" и "новых профессоров" по обеспе-
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чению граждан украинского общества квалификациями, соответствующими потребнос-
тям и стандартам глобализирующегося мира. Показано, что нечеткость определений по-
нятий "высшее образование", его системы, структуры и цели, влияет на точность страте-
гии национальной системы образования. Высказаны предложения относительно уточне-
ния определения этих понятий на основе системного подхода, который требует оптими-
зации всей системы, а не только ее обособленных частей.

Ключевые слова: высшее образование, система, структура, цель высшего образова-
ния. 
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ВИДНОСТЬ КРАСОТЫ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ..........38
Анализируется феномен социального партнерства в широком смысле. Рассматривает-

ся истинное и формальное социальное партнерство, которые коррелируют с красотой и 
эгоизмом в отношениях между людьми. Социальное партнерство осознается как условие 
и разновидность красоты отношений учителя и ученика.

Ключевые слова: действительное и формальное социальное партнерство, красота 
отношений, учитель, ученик, условие, разновидность.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И БИЗНЕС-СРЕДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ....... 44
В статье рассматривается феномен корпоративного университета в контексте 

взаимных влияний рынка труда и традиционных высших образовательных инсти-
туций. Проанализирован процесс становления корпоративного университета, а так-
же его место и роль в современной системе высшего образования. Доказано, что 
корпоративный университет является эффективным инструментом активизации вза-
имодействия академической и бизнес-среды как на национальном, так и на глобаль-
ном уровне.

Ключевые слова: корпоративный университет, традиционный университет, предпри-
нимательство, инновации, бизнес-среда, рынок труда, транснациональные корпорации.
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................................................................................... 50
Анализируются природа и задание информационного сопровождения образования, 

прослеживается его преемственность на всех стадиях образовательного процесса; подчер-
кивается, что информационное сопровождение должно основываться на разнообразных 
информационно-коммуникационных технологиях, эффективность применения которых 
в значительной степени зависит от информационной компетентности педагога и име-
ющихся технических возможностей; информационное сопровождение образования 
предусматривает не только использование отмеченных технологий в учебном процес-
се, но и разработку необходимых учебно-методических материалов, создание особых 
образовательных взаимодействий. Последние, в частности, направлены на сбор, обработ-
ку, применение и передачу информации и осуществляются субъектами образовательного 
процесса при учете цели и содержания информационного сопровождения образования. 
Доказано, что информационное сопровождение должно быть процессом непрерывным и 
преемственным. 

Ключевые слова: человек, образование, информационные технологии, информацион-
ное пространство
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО МАТЕМАТИКЕ  ............................................................................................58
В статье дается анализ открытых образовательных ресурсов по математике. Описан 

опыт изучения математических онлайн-курсов по аналитической геометрии, линейной 
алгебре, математической философии и геометрии на ресурсах Coursera, Edx, Udemy, 
ИНТУИТ. Предложены идеи касательно использования таких ресурсов в учебном про-
цессе украинских вузов.

Ключевые слова: открытое образование, образовательные ресурсы, открытые 
образовательные ресурсы, открытые образовательные ресурсы по математике, математи-
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................................ 64
В современном отечественном научном и философском дискурсе проблема содержа-

ния демократического высшего образования доныне остается дискуссионной. Однако не 
вызывает никаких сомнений то, что, как форма организации образовательной системы, 
именно высшее образование в большей мере обеспечивает реализацию интересов, прав и 
свобод всех участников образовательного процесса. Этому способствует реорганизация 
высшего образования не только как самоогранизующейся системы, но и такой сферы, ко-
торая способствует беспрепятственному внедрению демократических факторов ее разви-
тия. Это обеспечивает преодоление препятствий, которые возникают на пути демократи-
ческого развития высшего образования.

Ключевые слова: человек, культура, демократия, образование, высшее образование, 
самоорганизация высшего образования, демократизация высшего образования.

ВреМя реФорМ: МетодоЛоГия и МетодиКА оБрАЗоВАтеЛьноГо 
ПроцеССА

Лилия яреМенКо
МОТИВАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА .....69
Процесс подготовки педагогических кадров для работы в системе педагогического 

образования базируется на их мотивации для работы именно в области внешкольного 
образования – в среде, которая способствует свободному волеизъявлению внутренней 
природы и характера личности, ее творческой самореализации, формированию комплек-
са ее познавательных, практических, эмоциональных и других качеств; подчеркивается 
важность формирования у будущих педагогов компетенций в этом сегменте образования, 
способности к формированию мотивации у своих учеников и воспитанников. 

Ключевые слова: человек, образование, образовательная среда, внешкольное образо-
вание, мотивы, мотивация.
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ .......................................................... 75
В статье предложено модель интегративной педагогической биоэтики как необходи-

мой базы для методологического обеспечения системы беспрерывного биоэтического об-
разования. Существует необходимость поиска путей оптимизации и модернизации обу-
чения будущих биоэтицистов, а также системы их профессиональной подготовки в со-
временной социально-педагогической парадигме.
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ .......................................... 82
В статье анализируется процес формирования у будущих педагогов-словесников ме-

дийного и художественного восприятия: их роль в литературной коммуникации, формат, 
структура, элементы, механизмы протекания. На основании сопоставления художествен-
ной и медийной рецепции рассматриваются возможности формирования медиавосприя-
тия как основы медиакомпетентности студентов.
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медиаобразование, медиаграмотность, информационное поле, перцептивный образ, меди-
акомпетентность студента-филолога, интерактивное обучение, критическое мышление.

елена щерБАКоВА 
РИТОРИКОВЕДЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В НОВЕЙШИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................... 89
В статье рассмотрены важные аспекты риториковедческой компоненты в новей-

ших исследованиях высшего образования. Автор опирается на опыт комплексного 
научного осмысления состояния и актуальных вопросов в преподавании риторики и 
других риториковедческих дисциплин в высшей школе Украины начала ХХІ в. Речь 
идет и об опыте организации и проведении круглого стола «Риторика в высшем об-
разовании: отечественные традиции, мировой опыт и европейские ориентиры» (Киев, 
24 июня 2014 г.). Уделено внимание основным результатам такой работы и новейшим 
приоритетным направлениям по дальнейшему эффективному развитию современного 
украинского риториковедения.
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В статье определено общее понятие грамотности с точки зрения американской педа-

гогики. Освещены особенности комплексной мультимодальной грамотности на осно-
ве принципов визуальной, информационной, мультикультурной и медиаграмотности. 
Сформированная мультимодальная грамотность способствует успешной жизнедеятель-
ности личности в современных условиях. 
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В статье сосредоточено внимание на глобальном значении медиа- и информацион-
ной грамотности в условиях развития информационных и коммуникационных техно-
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логий и формировании обществ знаний. Рассмотрены особенности международного со-
трудничества в развитии медиа- и информационной грамотности и интеркультурного 
диалога. Проанализированы достижения разных стран во внедрении в учебные планы 
университетов проектов по формированию медиа- и информационной грамотности 
студентов.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, медиа- информационная гра-
мотность, интеркультурный диалог, общество знаний, средства массовой информации, 
международное сотрудничество, университетская сеть.
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КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ...................................................... 109
В статье представлены результаты анализа научно-педагогических источников, на 

основе которых выявлены этапы развития информационно-коммуникационных техно-
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начало ХХІ в.) и рассмотрены возможности критериального подхода для их выделения. 
Анализ литературы свидетельствует, что исследуемая проблема нуждается в особенном 
внимании и детальном изучении.

Ключевые слова: периодизация, этапы, критерии.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 2014122

ABSTRACTING REVIEW OF JOURNAL ARTICLES
EDITOR IN CHIEF’S PAGE
Viktor ANDRUSHCHENKO
EUROPEAN PEDAGOGICAL EXPERIENCE AND NATIONAL TRADITIONS:  

HARMONIZATION OF PRIORITIES ................................................................................................. 5
Reformation process in higher education of Ukraine is being analyzed; necessity to corre-

late it with European and world experience is being stressed. Underlining the importance and 
value of European standards the author is sure not to ignore Ukrainian experience; this experi-
ence is certainly useful for European area as well. Education system of each country has its na-
tional peculiarities. Their essence is determined by values formed by people and culture in the 
historical development. The system of education is considered to be civilized if national corre-
lates with international, without dropping from historic context, continues its development si-
multaneously with the historv, civilization and culture.

Key words: human, education, culture, training, traditions and innovations.

CURRENT THEME
Svitlana KALASHNIKOVA
IDENTIFICATION OF MODERN ORIENTS FOR HIGHER EDUCATION  

DEVELOPMENT .......................................................................................................................................12
In the article by analyzing development strategies and institutional profiles of the Europe-

an expert organizations there are cleared up the modern landmarks for modernization of higher 
education and formed the recommendations on strategic planning for higher education devel-
opment at national and institutional level in Ukraine.

Key words: academic excellence, institutional profile, leadership, development strategy.

ADVANCED EXPERIENCE
Serhiy KOZMENKO
CHALLENGES ON THE WAY OF INTEGRATION INTO THE INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC ENVIRONMENT ............................................................................................................24
The innovative character of the university’s activity on its way to the integration into the 

global scientific environment is in the combination of the following threeprioritised compo-
nents: the work of specialized research centers; international scientific conferences; "Scopus" 
publications and journals.

Key words: scientific publications, ratings, bibliographic databases, specialized research cen 
ters, scientific conferences, academic mobility, Scopus.

PHILOSOPHY OF EDUCATION IN THE XXI-st CENTURY: SEARCH FOR PRIO RITIES
Sergey KLEPKO 
BASICS CONCEPTS IN LAW OF UKRAINE "ON HIGHER EDUCATION" ................30
The topicality of clarification of the conceptual apparatus of the new edition of the Law of 

Ukraine "On Higher Education", which serves for the creation of conditions for inspired work of 
"new rectors", "new students" and "new professors" in order to provide Ukrainian society with 
qualifications those meet the needs and standards of the globalizing world is researched in this pa-
per. It is shown that the vagueness of the definitions of "higher education", its systems, structures 
and objectives, impacts on the accuracy of the strategy of the national education system. Sug-
gestions for clarification of the definition of these concepts on the basis of a systematic approach, 
which requires the optimization of the entire system, not just its separate parts are expressed.

Key words: higher education, system, structure, purpose of higher education.



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 32014 123

Svitlana KRYLOVA
BEAUTY OF RELASHIONS BETWEEN A TEACHER AND A STUDENT AS  

A PRECONDITION AND A VARIATION OF TRUE SOCIAL PARTNERSHIP ................38
The phenomenon of social partnership in the broad sense is analyzed. It is considered true 

and formal social partnerships which correlate with beauty and egoism in relations. The beau-
ty of relations between a Teacher and a Student is recognized as a phenomenon and a variation 
of social partnership.

Key words: true and formal social partnership, beauty of relations, a Teacher and a Student, 
precondition, variation.

Sergiy KURBATOV
CORPORATE UNIVERSITY AS A CONTEMPORARY PRODUCT OF  

INTERACTION IN BUSINESS AND EDUCATIONAL ENVIRONMENTS .........................44
The paper is devoted to the phenomenon of corporate university in the context of mutual 

influences of labor market and traditional educational institutions. We analvzed the process of 
development of corporate university and its role in the system of contemporary university ed-
ucation. The author argued that corporate university is an effective instrument of fostering in-
teractions in academic and business environments at national and global levels.

Key words: corporate university, traditional university, entrepreneurship, innovations, 
business environment, labor market, transnational corporations.

MODERN SCIENCE AND CONTEMPORARY EDUCATION
Myroslav BAK 
CONTINUITY OF INFORMATION ACCOMPANYING IN EDUCATION ....................50
Nature and tasks of information accompanying in education are analyzed, its continuity is 

revealed on every stage in educational process; it is stressed that information accompanying 
must be based on variety of IT technologies; the effectiveness depends on teachers’ competence 
and available technical devices; information accompanying means not only the use of devices in 
teaching process but working out methodological materials as well and introduction special co-
operation. The latter is directed to collection and management, transmitting information and is 
carried out by educational process subjects due to aim and content of information accompany-
ing. It is proved that information accompanying must be permanent and gradual.

Key words: human, education, information technologies, information area.

Olena SEMENIKHINA
STUDYING OF OPEN EDUCATIONAL COURSES OF MATHEMATICS ...................58
The article touches upon an analysis of open educational resources of mathematics. It’s text-

describes the experience of studying mathematical online courses on analytical geometry, lin-
ear algebra, geometry and mathematical philosophy on resources Coursera, Edx, Udemy, IN-
TUIT. We propose ideas concern the using such resources in the educational process at Ukrai-
nian universities.

Key words: open education, educational resources, open educational resources, open educa-
tional resources in mathematics, mathematics courses.

BOLOGNA PROCESS AND UKRAINE
Liudmyla SHELIUK
CONTENT AND PROBLEMS IN DEMOCRATIC HIGHER EDUCATION  

IMPLEMENTATION ................................................................................................................................64
The problem of content for democratic higher education is still disputable in scientific and 

philosophic discourse nowadays. It goes without saying that as a form of education system or-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 2014124

ganization higher education provides the greatest realization for interests, rights and liberties 
for all participants. Reorganizations in higher education favours the democratic factors imple-
mentation for its development. It also assists in overcoming barriers arising in the course of de-
mocratization.

Key words: human, culture, democracy, education, higher education, self organization in 
higher education, democratization in higher education.

TIME FOR REFORMATIONS: METHODOLOGY AND METHODICS  
OF EDUCATION PROCESS

Liliia YAREMENKO 
LEARNING PROCESS MOTIVATION AS A PEDAGOGIC PROBLEM .........................69
Staff training process for pedagogic system is based on motivation of future specialists to 

work in the sphere of education centres where learners can reveal their inner nature and per-
sonal qualities, develop creativity, form cognitive, practical, emotional characteristics; the im-
portance for forming competence in future specialists is stressed; ability to motivate learners is 
also a highlighted.

Key words: human, education, education area, out-of-school training, motives, motivation

HUMANISATION OF EDUCATION FOREIGN EXPERIENCE
Hanna HUBENKO
INTEGRATIVE PEDAGOGICAL BIOETHICS AS THE NEW TREND  

IN DEVELOPMENT OF BIOETHICISTS ........................................................................................75
In article offered the model of integrative pedagogical bioethics as a necessary base for meth-

odological maintenance the system of continuing bioethical education. There is a necessity of 
search the ways of optimization and modernization of training future bioethicists, the currency 
of system studying their professional training process in a modern socially-pedagogical para-
digm. The general objects of the article are: the discovering of practice the bioethics tuition in 
Ukraine and other countries, proof of fact that bioethics tuition has to become widespread not 
just in medical institutes of higher education, necessity of introduction the new specialty of ed-
ucationalist-bioethicist.

Key words: integrative pedagogical bioethics, integrative world-view, bioethical education, 
educationalist-bioethicist.

Olga ORLOVA
THE PERCEPTION OF ART AS THE BASIS MEDIA COMPETENCE FOR  

PHILOLOGICAL STUDENTS ..............................................................................................................82
The article deals with the process of forming future teachers’ media and artistic perception 

such as the role of literary communication, format, structure, elements and mechanism of pass-
ing. Comparison of media perception and the perception of art is viewed as a factor develop-
ment of the media perception as the basis for students’ media competence.

Key words: process of perception, artistic perception, media perception, media education, 
media literacy, information field, perceptional image, media competence for philological stu-
dent, interactive education, critical thinking.

Olena SHCHERBAKOVA
A RHETORIC COMPONENT IN RECENT INVESTIGATION OF HIGHER  

EDUCATION ...............................................................................................................................................89
The article is focused on the important aspects of rhetorical component in the latest inves-

tigation of higher education. The author’s research is based on the experience of scientific un-



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 32014 125

derstanding of the state and the topical issues of teaching rhetoric and other rhetorical subjects 
at higher school in Ukraine at the beginning of the 21st century. The scientist touches upon the 
experience of organizing and holding a round table on "Rhetoric in Higher Education: Nation-
al Traditions, International Experience, and the European Guidelines" (Kyiv, 24th June, 2014), 
comments on the main results of its work and the latest priority lines of further effective devel-
opment of modern Ukrainian rhetoric science.

Key words: rhetoric, rhetorical component, rhetorical subjects, investigation of higher ed-
ucation, experience.

FOREIGN EXPERIENCE
Svitlana FEDORENKO. 
LITERACY AS COMPLEX PEDAGOGICAL PHENOMENON IN THE USA  

HIGHER EDUCATION  ....................................................................................... 97
This paper presents the general notion of literacy in terms of American higher education. 

The foundation for multimodal literacy through a theoretical and applied framework of the 
principles of visual, media, information and multicultural literacy are highlighted. The author 
has emphasized that successful activity in a world of multimodal information requires fluency 
in a broad range of literacies to consume and create texts in visual, audio, and written formats, 
to evaluate messages in a variety of mediums, and to gain sociocultural awareness and the abil-
ity to communicate and live in a diverse global society.

Key words: literacy, multimodal literacy, visual literacy, media literacy, information literacy, 
cultural literacy, cultural intellect.

Yulia GORUN
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE DEVELOPMENT OF MEDIA  

AND INFORMATION LITERACY AND INTERCULTURAL DIALOGUE .......................103
The article focuses on the global importance of media and information literacy in the devel-

opment of information and communication technologies and in the context of the formation 
of knowledge societies. Highlighted features of the international cooperation in the develop-
ment of media and information literacy and intercultural dialogue. Analyzed the achievements 
of different countries in the implementation of projects of this kind of literacy in the universi-
ty curriculum.

Key words. Media education, media literacy, media-information literacy, intercultural dia-
logue, knowledge society, mass media, international cooperation, university network.

YOUNG SCIENTISTS’ PAGE
Olexiy VORONKIN
THE PERIODIZATION OF EVOLUTION OF INFORMATION  

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY OF EDUCATION ..............................................109
The article presents results of the analysis of scientific and pedagogical sources from which 

identified the phases of the evolution of information and communication technology of educa-
tion of students in higher educational institutions of Ukraine (the second half of the XX cen-
tury – beginning of XXI century). The possibilities of criteria for developing stages are dis-
cussed. 

Key words: periodization, phases, criterion



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 2014126

CONTENTS
EDITOR IN CHIEF’S PAGE Viktor ANDRUSHCHENKO
EUROPEAN PEDAGOGICAL EXPERIENCE AND NATIONAL TRADITIONS:  

HARMONIZATION OF PRIORITIES ..........................................................................................................5
CURRENT THEME 
Svitlana KALASHNIKOVA
IDENTIFICATION OF MODERN ORIENTS FOR HIGHER EDUCATION  

DEVELOPMENT ................................................................................................................................................12
ADVANCED EXPERIENCE 
Serhiy KOZMENKO
CHALLENGES ON THE WAY OF INTEGRATION INTO THE INTERNATIONAL  

SCIENTIFIC ENVIRONMENT .....................................................................................................................24
PHILOSOPHY OF EDUCATION IN THE XXI-st CENTURY: SEARCH FOR PRIORITIES 
Sergey KLEPKO 
BASICS CONCEPTS IN LAW OF UKRAINE "ON HIGHER EDUCATION ..........................30
Svitlana KRYLOVA
BEAUTY OF RELASHIONS BETWEEN A TEACHER AND A STUDENT AS A  

PRECONDITION AND A VARIATION OF TRUE SOCIAL PARTNERSHIP..............................38
Sergiy KURBATOV
CORPORATE UNIVERSITY AS A CONTEMPORARY PRODUCT OF INTERACTION  

IN BUSINESS AND EDUCATIONAL ENVIRONMENTS ...................................................................44
MODERN SCIENCE AND CONTEMPORARY EDUCATION 
Myroslav BAK
CONTINUITY OF INFORMATION ACCOMPANYING IN EDUCATION .............................50
Olena SEMENIKHINA
STUDYING OF OPEN EDUCATIONAL COURSES OF MATHEMATICS ............................58
BOLOGNA PROCESS AND UKRAINE
Liudmyla SHELIUK
CONTENT AND PROBLEMS IN DEMOCRATIC HIGHER EDUCATION  

IMPLEMENTATION .........................................................................................................................................64
TIME FOR REFORMATIONS: METHODOLOGY AND METHODICS OF EDUCATION 

PROCESS
Liliia YAREMENKO
LEARNING PROCESS MOTIVATION AS A PEDAGOGIC PROBLEM..................................69
HUMANISATION OF EDUCATION FOREIGN EXPERIENCE 
Hanna HUBENKO
INTEGRATIVE PEDAGOGICAL BIOETHICS AS THE NEW TREND IN DEVELOP-

MENT OF BIOETHICISTS ............................................................................................................................75
Olga ORLOVA
THE PERCEPTION OF ART AS THE BASIS MEDIACOMPETENCE FOR  

PHILOLOGICAL STUDENTS .......................................................................................................................82
Olena SHCHERBAKOVA
A RHETORIC COMPONENT IN RECENT INVESTIGATION OF HIGHER EDUCATION ...97
FOREIGN EXPERIENCE
Svitlana FEDORENKO. 
LITERACY AS COMPLEX PEDAGOGICAL PHENOMENON IN THE USA HIGHER 

EDUCATION .......................................................................................................................................................89
Yulia GORUN
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE DEVELOPMENT OF MEDIA AND 

INFORMATION LITERACY AND INTERCULTURAL DIALOGUE .......................................... 103 
YOUNG SCIENTISTS’ PAGE 
Olexiy VORONKIN
THE PERIODIZATION OF EVOLUTION OF INFORMATION  

AND COMMUNICATION TECHNOLOGY OF EDUCATION ...................................................... 109
INFORMATION, REVIEWS, ANNOUNCEMENTS
ABSTRACTING REVIEW OF JOURNAL ARTICLES EDITOR IN CHIEF’S PAGE ........ 122
Contents.......................................................................................................................................................... 126
To Authors Attention .................................................................................................................................. 127



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 32014 127

ЗАгАлЬнА ІнФормАЦІЯ
1. Статті, що пропонуються до друку, мають бути написані спеціально для часопису 

«Вища освіта України», відповідати вимогам департаменту атестації кадрів МОН України 
до наукових праць і скеровуватися на потреби керівників і колективів ВНЗ, освітніх по-
літиків, науковців й аналітиків. Не рекомендовано надсилати статті хрестоматійного чи 
примітивно-перелічувального характеру. Стаття обов’язково має містити авторську по-
зицію з обраного питання чи теми. Новий авторський матеріал і незалежні висновки ма-
ють складати не менше третини статті. Оформлення статті має свідомо скеровуватися на 
ефективність сприйняття та економію часу в осіб, які будуть знайомитися з нею. 

2. Редакція залишає за собою право доцільно скорочувати і виправляти текст статті, а 
також вносити уточнювальні зміни в назву.

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

вимоги до оФормленнЯ стАтей
Стаття не приймається до розгляду і повертається автору на відповідне доопрацюван-

ня у разі порушення хоча б одного пункту оформлення, відсутності фото та ін.
1. Статті приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах MS Word for Windows 

(версій 6, 7 чи 98) електронною поштою. Електронна адреса редакції: wou@ukr.net
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 
у межах 20-22 000 знаків (включаючи пропуски) і не повинен перевищувати 24 000 зна-
ків, чи 0,6 друк. арк. (близько 13-14 машинописних сторінок через два інтервали включно 
з таблицями, графіками і малюнками).

3. Стаття має бути підписана всіма авторами і супроводжуватися:
а) авторською довідкою за наведеною нижче формою. (З метою забезпечення 

об’єктивності зовнішнього рецензування в самій статті вказуються лише прізвища та іні-
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-
мальною акуратністю.

ФормА АвторсЬкої довІдки
1. Назва статті.
2. Адреса для листування, телефон, факс і електронна пошта для контакту.
3. Прізвище, ім’я, по батькові.
4. Науковий ступінь, вчене звання.
5. Місце роботи.
6. Посада.
Окрім того, додається електронне фото у двох-трьох версіях (jpg, tiff (300 pixel/inch) та 

ін.). Для сканування не приймаються неякісні фото, фото на рельєфному папері, вирізки 
з газет і журналів, принтерні роздруківки тощо.

до увАги АвторІв



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 3 2014128

вищА освІтА
укрАїни

Теоретичний 
та науково-методичний 

часопис

директор видавництва
Олексій ОСЬКІН

Головний редактор 
редакції журналів 

Ніна БЕРІЗКО
Адреса видавництва:

03680, Київ, вул. Олександра Довженка, 3
Тел.: (044) 456-37-32

Рекламний відділ: тел. (044) 456-37-02
E-mail:  pedpressa@ukr.net

над номером працювали:
Володимир КОЧУБЕЙ

Світлана РАДІОНОВА

ДЕРЖАВНЕ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ  

ПІДПРИЄМСТВО  
ВИДАВНИЦТВО «ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА»

© Усі права захищені. Жодна частина, 
елемент, ідея, композиційний підхід цього 
видання не можуть бути копійованими  
чи відтвореними в будь-якій формі 
і будь-якими засобами – електронними  
і фо томеханічними, зокрема через 
ксерокопіювання, запис чи комп’ютерне  
архівування без письмового дозволу 
видавця.

Підписано до друку 19.09.2014 р.
Формат 70 х 100 1/16 . Папір офсет. 

Друк офсет. Ум. друк. арк. 10,4
Обл.-вид. арк. 11,0. Наклад 344 пр. 

Зам. 

Пре-прес та друк

ТОВ фірма «АНТОЛОГІЯ»

м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13


