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рийняття нового Закону 
України «Про вищу освіту» 
актуалізувало європейський 
вектор її розвитку за такими 
нормами, як «якість освіти», 
«академічна автономія», «ак-

тивізація студентського самоуправління», 
«оптимізація навчального навантаження», 
«розвиток наукових досліджень» тощо. 
Кожна з цих норм покладає нові відпові-
дальні завдання: як реалізувати делеговану 
нам автономію; за яким принципом ми ма-
ємо розпоряджатися заробленими кошта-
ми; яким чином слід оптимізувати струк-
туру управління університетом; як урівно-
важити навчальне навантаження в умовах 
реального вибору студентами тих чи інших 
навчальних дисциплін тощо. Зрозуміло, 
кожне з поставлених питань потребує сер-
йозного теоретичного обґрунтування. 

Останнє не тільки не відсторонює, але й 
актуалізує переосмислення низки, здавало-
ся б, традиційних питань, як-то: «сутність 
освіти», «філософія освіти», «герменевти-
ка освіти» тощо. На мій погляд, централь-
ним питанням сучасного філософсько-
педагогічного дискурсу є питання про змі-

Аналізуються проблеми та перспек-
тиви розвитку освіти в контексті но-

вого Закону України «Про вищу освіту»; 
обґрунтовується, що основним питан-

ням сьогодення для освіти є питання про 
зміну філософії й загальної архітекто-

ніки освіти в системі викликів сучасного 
світу; автором розглядаються глобаль-
ні і локальні чинники, які формують ви-

клики, аналізуються відповіді на них змі-
ною філософської парадигми модерніза-

ції освіти. Глобалізація та інформаційна 
революція, війна і внутрішні негаразди, 
суперечності, труднощі змінюють світ 
так швидко, що педагоги не встигають 

осмислити ці зміни, осягнути їх філосо-
фію, перевести її на мову освітньої по-

літики, а далі – на мову конкретних на-
вчальних технологій.

п
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ну філософії й загальної архітектоніки осві-
ти в системі викликів сучасного світу. У 
контексті нового закону «Про вищу осві-
ту» воно обертається до нас новими граня-
ми й екзистенціями. Відповідаючи на ньо-
го, ми маємо заглянути за горизонти сущо-
го, спробувати зрозуміти, а ще точніше – 
відчути той неповторний дух глобальних і 
локальних суспільних змін, які формують 
виклики й покладають завдання пошуку 
відповіді на них силами освітніх змін. 

Я виокремлюю чотири взаємно залеж-
ні групи чинників, які формують ці викли-
ки: 1) глобальні (зовнішні), 2) локальні 
(внутрішні), 3) форс-мажорні, 4) життєво-
побутові. Першу з них складають такі сві-
тові явища, як глобалізація та інформацій-
на революція, активізація процесів перемі-
щення людей, інтенсифікація кроскультур-
них комунікацій тощо. Світ став на рейки 
інноваційного типу прогресу, формування 
суспільства знань, а тому й потребує інно-
ваційної особистості, підготувати, вихова-
ти яку має сучасна освіта. Як справедливо 
зазначає академік Василь Кремень, освіта 
має стати інноваційною, а значить – спра-
вою новаторською, активною, творчою.

Друга група чинників, що формують 
низку новітніх викликів сучасній освіті, 
складається з внутрішніх суспільних змін. 
Основними серед них є процеси становлен-
ня державності, утвердження ринкових та 
демократичних відносин, формування гро-
мадянського суспільства, політичної на-
ції, здійснення низки інших перетворень, 
які утверджують конкурентоспроможність 
України у світовому середовищі. 

Реальність немилосердна. Нам неприєм-
но про це говорити, але фактом залишаєть-
ся те, що більшість громадян, особливо мо-
лоді, зневірилась у процесах, початок яким 
поклало історичне проголошення Неза-
лежності України. Люди «тікають від полі-
тики», «зависають у повсякденності». А це 
вже – виклик, відповідь на який має дати 
й освіта.

Освіта має повернути людині здатність і 
готовність до активної участі в житті сус-
пільства. Ми маємо усвідомити, що освіта 

нині поступово, але все більш потужно за-
являє про себе як чинник державотворен-
ня, інтелектуальний ресурс прогресу.

Третю групу викликів до людини, її 
підготовки до життя засобами освіти 
формують явища і процеси неочікувано-
го характеру. Для нашого суспільства у 
буквальному розумінні шокуючим чин-
ником, який змінює стиль і ритм всього 
суспільного життя, стало таке потворне 
явище, як війна. 

До сих пір всі ми жили в умовах миру. 
Звикли до миру. У мирному контексті роз-
вивали економіку і політику, культуру і на-
уку. Ми відчували себе захищеними. По-
дорожували. Батьки з упевненістю у за-
втрашньому дні йшли на роботу, діти – до 
школи. Війна раптово змінила весь спосіб 
життя, економіку, культуру, виробництво і 
споживання. Не стала виключенням і осві-
та. Освіта миру зосереджувалася на обмі-
ні міжнародними науковими та культурни-
ми здобутками, толерантності та співпраці. 
Вона формувала оптимістично впевнений 
погляд на життя, і раптом…

Анексія Криму, тероризм та вторгнення 
колишніх «братів» у наші території змінює 
не тільки суспільну атмосферу, але й пси-
хологію кожної особистості. Змінює вона й 
освіту. Життєвий простір і освіту полонить 
розгубленість, страх, а також агресивні ек-
зистенції не тільки щодо безпосередніх те-
рористів, але й до всіх «колишніх братів», 
особливо до держави, яка гарантувала нам 
безпеку і недоторканність! 

Сотні, а може й тисячі загиблих, зруй-
новані міста і села, тисячі біженців… Усе 
це руйнує усталені уявлення про мирне 
співіснування і стабільність міжнародних 
угод та домовленостей, підриває віру моло-
ді у майбутнє, й допоки лунають постріли, 
створює і відтворює атмосферу ворожості і 
ненависті. 

Ми пишаємось героїзмом наших бійців і 
одночасно прекрасно розуміємо, що молодь 
поступово зневірюється в ідеалах, втрачає 
цінності, за які боролися старші покоління, 
що освіта і виховання мають здійснювати-
ся на принципово інших принципах. А це 
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вже – виклик, не рахуватись з яким можуть 
тільки невігласи.

Є ще одна обставина, якою не можна не-
хтувати: вкрай низький рівень життя пере-
січної людини, який підштовхує її не тіль-
ки до байдужості, але й до скоєння злочину. 
Раковою пухлиною розповзаються в сус-
пільному організмі такі негативи, як бід-
ність і безробіття, корупція, хабарництво, 
алкоголізм та наркоманія. Десятки, а може 
й сотні наркозалежних дітей навряд чи по-
чують виховне слово вчителя, а їх корум-
повані батьки навряд чи відмовляться від 
кругленьких сум, на яких вони вибудува-
ли власний добробут. Тисячі пенсіонерів 
навряд чи зрозуміють політику підвищен-
ня цін і замороження пенсій, падіння рів-
ня життя, а головне – байдужість до всяк і 
кожного «великого, і особливо пересічного 
чиновника. То ж з якими настановами має 
постати перед учнями пересічний вчитель? 
З якими морально-політичними установ-
ками має зайти в аудиторію професор? У 
чому вони мають переконати своїх вихо-
ванців?!

Глобалізація та інформаційна револю-
ція, війна і внутрішні негаразди, супереч-
ності, труднощі змінюють світ так швидко, 
що ми – педагоги – не встигаємо осмисли-
ти ці зміни, осягнути їх філософію, перевес-
ти її на мову освітньої політики, а далі – на 
мову конкретних навчальних технологій.

Ось як характеризує нинішню ситуацію 
відомий аналітик світових соціокультурних 
змін, професор Павло Гуревич: просинаю-
чись ви знаходите, що світ, який довгі роки 
сприймався як тло вашого життя, змінився. 
Причому у рекордний термін… – пише він у 
передмові до книги знаменитого футуроло-
га Олвіна Тоффлера «Шок майбутнього». – 
Ви йдете у магазин і дивуєтесь: як вирос-
ли ціни… Колишня шкільна плюгавка стала 
шанованою особою, бо працює… валютною 
повією, а її подруга відмінниця – приби-
ральницею; спеціаліст з наукового атеїзму 
виростив православну борідку, а колишній 
викладач наукового комунізму… керує коо-
перативом...; дівчина назвала свою подругу 
«дурепою» тільки за те, що та вступила до 

аспірантури... Разом змінились усі ціннос-
ті… Людина залишається незахищеною пе-
ред невідомістю… Учитель не знає, чому він 
має навчати учнів... [1, с. 3–5].

Підкреслю висновок ученого: учитель не 
знає, чому він має навчати своїх учнів! 

Утім, навчальний процес зупинити не-
можливо. Освіта – це цивілізаційний фе-
номен. І відколи існує людство – Учитель 
кожного дня вимушений заходити до класу 
й розпочинати урок. То ж у чому він має пе-
реконати своїх вихованців?!

Серед моїх колег побутує думка, що ни-
нішні учні та студенти не хочуть навчатися, 
не вважають знання передумовою успіху та 
кар’єри. Частка істини в цьому, звичайно, є. 
Більшість школярів до школи йдуть з вели-
кою неохотою. Значна частка студентів па-
сивно ставиться до завдань, які потребують 
креативності, активності, творчості. І це не 
випадково. Сьогодення дає нам «перевер-
нуту картинку реальності»: можновлад-
ці та олігархи, які здобули свої статки пе-
реважно шляхом пограбування людей, ви-
лізли на вищий щабель суспільної страти-
фікації; колишні «трійошники» позиціону-
ють себе як поважні бізнесмени, політики, 
депутати, а їх однокласники, що навчались 
на відмінно, – у кращому випадку стають їх 
референтами чи помічниками! 

Загальну суспільну атмосферу спілку-
вання характеризують цинізм і ницість. 
Гідність і співчуття, достоїнство і справед-
ливість можна зустріти хіба що на перифе-
рії духовного життя суспільства. 

Здається, для успіху, кар’єри, комфорт-
ного існування висока освіта, духовність і 
мораль, які виховуються в цьому просторі, 
непотрібна, чи як?

Переконаний: цей висновок зроблено пе-
редчасно. Загальна прагматизація життєво-
го процесу дійсно відсторонює людину від 
знання, але не від усякого, а лише схолас-
тичного, формального, не життєвого, яким 
ще переповнені наші школи й університети. 
Водночас цей процес переорієнтовує учнів 
та студентів на знання практичне, досвідне, 
тобто таке, яке спонукає до здобуття профе-
сії, дозволяє розібратись у реаліях сучасно-
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го світу, зайняти в ньому достойне місце. Це 
означає, що ми з вами так маємо перебуду-
вати навчальний процес, щоб (не втрачаючи 
його високої науковості і теоретичності) за-
безпечити надання для молоді практичного 
знання, такого знання, яке веде до успіху. 

Як стверджували колишні класики, 
практика – джерело, основа пізнання і кри-
терій істини. Погоджуючись з цим, поста-
вимо просте питання: які основні сегмен-
ти практичної підготовки до самостійно-
го життя мають бути забезпечені засобами 
освіти і виховання в контексті сучасних ви-
кликів? 

Я виокремлюю три таких сегменти: «зна-
ння», «компетенції», «цінності». 

Перший з них – це знання. Дехто з нас 
ставить цей сегмент коли б чи не на остан-
нє місце. Мовляв, головне – це уміння, ком-
петенції, здатність до практичної діяльнос-
ті тощо. Погоджуюсь… Однак, якщо з систе-
ми освіти випадають знання, освіта стає не-
потрібною! Ведмедя можна навчити ката-
тись на в велосипеді. Питання ж про те, чи 
потрібні йому відповідні «знання», стає ри-
торичним. Як на мій погляд, освіта покли-
кана забезпечити доступ людини до знань, 
накопичених людством. Основними серед 
них є знання про світ, природу і суспільство, 
про зміну реалій цього світу, про своє місце і 
роль у ньому як особистості і громадянина. 

Недавно я бачив таку телевізійну рекла-
му: нам непотрібні знання з географії, ма-
тематики, біології інших наук, оскільки 
є «смартфон», який забезпечить… усе це 
практично безкоштовно! І я подумав, чим 
же ми, сьогоднішні люди ХХІ століття, від-
різняємось від Митрофанушки Фонвізіна 
з його крилатою фразою: «навіщо мені гео-
графія, якщо у мене є візник?!»

Становлення «суспільства знань» без 
його узагальнення і передачі наступним 
поколінням є справою неможливою. Дітям 
і студентам треба передавати знання. І тут 
виникає просте, здавалося б, запитання: які 
знання треба передавати дітям? Я ствер-
джую: всі, які існують у суспільстві: «нау-
кові» і «ненаукові», «практично-досвідні» 
й ще поки що для нашої школи незвич-

ні речі – так звані «позанаукові» знання 
(зокрема: «трансцендентні», «окультні» 
тощо). До того ж усі ці знання мають узго-
джуватись між собою не через підпорядку-
вання одне одному, мовляв, «одні з них є іс-
тинними, а інші – хибними», а через дис-
курс, майстерність ведення якого має бути 
одним з основних показників педагогічної 
спроможності вчителя. 

Другий сегмент складають компетенції. 
Серед них я виокремлюю: а) компетенції 
предметності; б) компетенції інформаційні; 
в) компетенції мовні й, нарешті, г) компе-
тенції дискурсні.

В ідеалі ми маємо отримати особистість, 
яка блискуче володіє предметними знання-
ми з тієї галузі, до практичної участі в якій 
вона готується. Без глибоких знань і профе-
сіоналізму в сучасному світі людині роби-
ти нічого! Одночасно майбутній професіо-
нал має блискуче володіти інформаційними 
технологіями, застосовувати їх у своїй прак-
тичній діяльності. Далі – знання іноземних 
мов. Наша колишня освіта до вивчення іно-
земної не заохочувала. Зрештою, практично 
кожен з нас, представників старшого поко-
ління, пише лукаву фразу: «володію, за до-
помогою словника». Тим, хто сьогодні всту-
пає у життя, цього замало. І ми – педагоги, 
вчителі, вихователі – маємо надати можли-
вість вивчити вільно і блискучу державну, 
тобто українську, і, як мінімум, три-чотири 
іноземні, насамперед англійську. До всього 
цього слід додати необхідність забезпечення 
діалогічності навчального процесу, своєрід-
ного дискурсу, де учень і вчитель, студент і 
викладач однаково комфортно мають почу-
ватись як рівноправні суб’єкти навчально-
виховного процесу. 

Третій сегмент, який має забезпечити 
сучасна освіта у відповідь на виклики епо-
хи, виокремлюється як завдання форму-
вання цінностей – гуманістичних, демокра-
тичних, національних і загальнолюдських, 
високої духовності і моралі, патріотизму і 
людинолюбства.

Давній мудрий вислів засвідчує: «не хлі-
бом єдиним живе людина». Вона хоче ба-
чити прекрасне, відчути до себе гуман-
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не, людяне, людське ставлення з боку ін-
ших, жити в умовах справедливості і добра, 
у комфортному духовному середовищі. І 
звичайно ж, самою бути носієм означених 
цінностей. Чи варто говорити про те, що ці 
якості людини має сформувати саме освіта, 
учитель, вихователь?

Останній час освіта, як і суспільство за-
галом, втратила імунітет протидії щодо 
негативно-потворних антицінностей. Наше 
життя переповнене їх сурогатами, надто да-
лекими від істинної духовності і моралі. 
Цинізм, зневага до людини, хабарництво, 
повсякчасний обман… Хіба ці ідеали запо-
відали наші батьки, які навіть в умовах то-
талітарного суспільства зуміли зберегти 
свою гідність і високе достоїнство?

Висновок може бути тільки один: осві-
та, школа, університети мають повернутись 
обличчям до цінностей, сформувати нову 
аксіологічну модель становлення особис-
тості, упровадити її в практику [див. 2]. 

Освіта і виховання мають переконати 
особистість у цінності добра і справедли-
вості, миру і людинолюбства, взаєморозу-
міння народів і їх співпраці. Війна руйнує, 
знищує, вбиває; мир і творча праця, толе-
рантність і взаємна повага народів – ство-
рюють, забезпечують, розвивають. Освіта 
має повернути людину до себе – як записа-
но у «Біблії» – до того божественного обра-
зу, який створено «за зразком і подобою». 

Справедливим і вкрай важливим є те, 
що в умовах глобалізованого світу останнє 
треба робити не в одній, оремо взятій краї-
ні, а, як мінімум, у континентальному вимі-
рі. Скажімо, на теренах Європи. 

З цією метою ми, ректори педагогічних 
університетів, створили європейську Асо-

ціацію (до неї ввійшло 25 ректорів з 15 кра-
їн європейського простору), заснували ча-
сопис «Європейські педагогічні студії» і, 
що найголовніше, – розробили й затверди-
ли документ стратегічного значення – «Пе-
дагогічну Конституцію Європи» – доку-
мент, який, за оцінкою представників Єв-
ропейського Парламенту, є співвимірним 
з Лісабонськими та Болонськими домов-
леностями. І це не випадково. Педагогічна 
конституція Європи встановлює принци-
пи узгодженої трансуніверситетської полі-
тики, регламентує педагогічну діяльність 
та визначає загальний механізм підготов-
ки педагогічних кадрів у системі європей-
ських цінностей, норм, пріоритетів. Голов-
ними серед них є демократія, права люди-
ни, миролюбство, екологічна безпека, толе-
рантність і справедливість [див. 3].

Нам усім треба навчитися жити разом, у 
єдиному Європейському Домі, за стандар-
тами, які звеличують Людину, сприяють її 
розвитку як гармонійної особистості. Влас-
не, це і є основною метою, за яку борють-
ся нині прогресивні сили суспільства, здій-
снюють революцію гідності на Майдані, 
кладуть своє життя на вівтар історії наші 
українські герої. Власне, це й є тим, чого бо-
їться агресор і проти чого він виступає, по-
силаючи нові війська й зброю в південно-
східні регіони нашої незалежної держави. 

Я торкнувся лише деяких аспектів роз-
витку освіти у нашій державі і в європей-
ському просторі. Хочу почути ваші дум-
ки, сумніви, заперечення. Переконаний, що 
тільки спільними зусиллями ми сформу-
ємо модель і дорожню карту модернізації 
освіти як відповідь на виклики нашого бу-
ремного часу.
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фІлософІя освІти ХХІ: Пошук ПрІоритетІв

ктуальність і постановка 
проблеми. Розпад Варшав-
ського воєнного альянсу і 
Радянського Союзу приско-
рив не тільки державні полі-
тичні й економічні явища, а 

й індивідуально-ідентифікаційні. Це дуже 
важливо для громадян України в сучас-
них умовах інформаційної та воєнної агре-
сії з боку Росії. Вони мають отримати мож-
ливість будувати своє мислення і фунда-
мент індивідуальної діяльності не на брех-
ні та міфах, а на новітній науковій осно-
ві. Центральне місце у ній може зайняти 
«Українська ідея – ХХІ» як суттєва заса-
да освіти, засіб формування нації та основа 
об’єктивної оцінки минулого й правильного 
стратегічного планування майбутнього. 

Масив уже надрукованого чи вміщеного 
в ЗМІ та Інтернет матеріалу з теми «Укра-
їна та українці» мало не безмежний. Вели-
ка його частина створена нашими недобро-
зичливцями ([3] і безліч інших). Відновле-
на незалежність сприяла тому, що частина 
українських науковців розпочала відтво-
рювати правду про свій народ і Вітчизну, 
але глибока суспільна криза, занепад ви-
давництв і відсутність вільних ЗМІ галь-
мували  її поширення. Мало відомі навіть 
безприкладно важливі твори-узагальнення 

УДК 37.01+130.2
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Вітчизна потребує креативної 
Української ідеї – ХХІ. Вказано, що 

вона має спиратися на поєднання на-
укових досягнень з культурним спад-

ком і скеровуватися в майбутнє, а 
не в минуле. Висвітлено новітні до-

сягнення генетиків та інших науков-
ців у відновленні історії появи земле-
робства і скотарства. Доведено, що 
українці є прямими нащадками тих, 
хто створив пшеницю та металур-
гію бронзи, винайшов колесо і млин, 

одомашнив коня. Їх історія удесяте-
ро довша від історії росіян. Запро-
поновано будувати футурологічну 

складову української ідеї на розвит ку 
вищої освіти та наукових відкрит-
тях останніх років і близького май-
бутнього – плівкових сонячних фо-

тоелементах, реплікаторах, 
спінтроніці та ін.

© корсак к., 2014
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професора К. М. Тищенка «Правда про по-
ходження української мови» і «Правда про 
походження українців» [4; 5].

Відтак, зростає потреба у створенні но-
вого бачення минулого й майбутнього 
України для подолання брехні недоброзич-
ливців ([1; 3] та ін.), які б створили також й 
інтелектуальні засади для розвитку вищої 
освіти.

Мета статті: надати читачам авторський 
варіант «Української ідеї – ХХІ» на осно-
ві новітніх наукових відкриттів і досягнень 
останніх років та довести не кількасотріч-
ну, а багатотисячолітню історію українства, 
що удесятеро триваліша від шляху росіян, 
запропонувати реальний план позитивного 
майбутнього і розвитку вищої школи. 

Виклад матеріалу. Хоч доісторичний та 
історичний процес для всієї популяції Homo 
Sapiens та його звукові (міфи, легенди, каз-
ки тощо) і знакові описи дуже тривалі, най-
кращі наукові засоби точної диференціації 
артефактів та їх датування з’явилися фак-
тично тільки після завершення міжнарод-
ної програми «Геном-2000». З цієї межі нау-
ковці отримали повну розшифровку генів 
людини й можуть аналізувати мільйони ви-
копних залишків з усіх музеїв і сховищ сві-
ту, а фізики завдяки комп’ютеризації вимі-
рювальних приладів спроможні багато що 
сказати про мікроскопічні рештки зернин 
чи фрагменти речей буденного вжитку. 

За даними точних сучасних ізотоп-
них датувань приблизно 11–12 тисяч ро-
ків тому окремі народи перейшли від зби-
ральництва і спорадичного полювання на 
доступну рухому здобич до цілком нового 
способу життєзабезпечення – рільництва і 
скотарства, проголошеного Е. Тоффлером 
«першою хвилею». 

Цей цивілізаційний прорив не був одно-
часним і стандартним. У принципі, сучас-
ні науковці віднайшли аж 5 безсумнівних і 
незалежних осередків давнього землероб-
ства та чотири «сумнівних», але нас ціка-
витиме один із першої групи – «Родючий 
півмісяць» на Близькому Сході, ядро якого 
співпадає з Верхньою Месопотамією. Саме 
ця перша на планеті колиска скотарства і 

рільництва є витоком українського і пере-
важної більшості європейських народів. 

Дуже точною є оцінка цієї «колиски» 
американським науковцем-універсалом 
Дж.Даймондом: «Цей регіон виявився най-
давнішим осередком цілої низки проривів, 
зокрема, місцем першої появи міст, письма, 
імперій і того, що ми називаємо лихом (або 
даром) цивілізації. Усі ці прориви своєю 
чергою спиралися на високу густоту насе-
лення, відкладені в запас харчові надлиш-
ки та утримання майстрів-нерільників, що 
стало можливим завдяки виникненню хар-
чового виробництва у формі рільництва і 
тваринництва» [1, с.132].

Відтак, ми маємо всі підстави пишати-
ся досягненнями наших пращурів, але не 
слід називати себе «найкращими», адже 
всі європейські землеробські народи мають 
спільне коріння. Лідерство цієї території 
сформувалося не тому, що саме тут скуп-
чилися беручкі до праці й новаторства пра-
українці, а через унікальне для суходолу 
поєднання сприятливих умов біологічно-
го довкілля з виникненням для всього на-
селення особливо гострої потреби якомога 
швидше віднайти нові засоби харчування 
та урятуватися від голодної смерті. Мож-
ливо, це сталося через раптову зміну кліма-
ту після падіння групи велетенських «сні-
гових» комет на льодовики навколо Пів-
нічного полюса. 

Раптова зміна клімату призвела до знач-
ного скорочення надходження тваринної 
їжі, що й могло стати головною спонукаль-
ною причиною до вирощування зернових 
шляхом розкидання їх насіння на попере-
дньо злегка підготовлений і захищений від 
небажаних «нахлібників» ґрунт. 

Не менш важливою обставиною вияви-
лася ціла група унікальних рис диких рос-
лин Родючого півмісяця. Дж. Даймонд 
найбільше наголошує на тому, що серед-
земноморський клімат з тривалим посуш-
ливим літом та коротшою теплою і воло-
гою зимою серед усіх рослин став особли-
во сприятливим для однорічних, які майже 
всю свою енергію витрачали не на форму-
вання деревини, а вкладали її у велике на-
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сіння, що було частиною харчового раціону 
праукраїнців. 

Цілком очевидним є факт «зручності» 
однорічних рослин до одомашнення, але 
без цілеспрямованих дій, розуму і впертос-
ті наших пращурів великі поля гороху та 
одразу кількох видів зернових самі собою 
з’явитися не могли. Ще раз процитуємо 
Дж. Даймонда: «Згодом, через тисячі років 
після початку одомашнення тварин і появи 
харчового виробництва, тварин почали та-
кож використовувати для отримання моло-
ка і вовни та для оранки і транспортування. 
В такий спосіб культурні рослини і свійські 
тварини перших рільників Родючого півмі-
сяця почали задовольняти базові економіч-
ні потреби людини: вуглеводи, білки, жири, 
одяг, тяглова сила і транспорт» [1, с. 139].

На наш погляд, Дж. Даймонд робить по-
милку, вважаючи, що між початком одо-
машнення і моментом використання вели-
ких тварин для оранки і транспортування 
пройшли «тисячі років». Навряд чи того-
часним чоловікам були дуже приємними 
фізично надзвичайно втомливе розпушу-
вання ґрунту, перенесення на спині важен-
них снопів з віддалених полів у помешкан-
ня в селищі, а найбільше – подрібнення до-
волі твердих зерен злаків на борошно (чи 
хоча б на крупу) для подальшої термічної 
обробки. Без сумнівів, за порівняно корот-
кий час серед усіх упійманих великих ко-
питних були виділені найтупіші та найспо-
кійніші, яких негайно пристосували і для 
оранки, і для транспорту. Щоправда, для 
цього було винайдено спершу пару нерухо-
мих коліс на одній осі, майже одразу ж удо-
сконалених до вільних коліс на одній чи 
двох осях, сполучених з візком. 

Та ще кориснішим для чоловіків їх вина-
ходом стали жорна, які рухала не людина, 
а корова чи потік води. Це сповнило їх без-
межною гордістю і перетворило найважчу 
частину праці рільників у виразне задово-
лення від управління машиною, яка «сама 
собою робить усе потрібне». 

Рільники отримали можливість різко 
підвищити народжуваність, адже стабіль-
ність перебування ліквідувала необхідність 

матерям нести на собі дітей і відмовляти-
ся від народження наступних на період що-
найменше 4–6 років. Діти стали великою 
цінністю, адже достаток родини розпочав 
залежати від кількості і сили робочих рук – 
витривалості чоловічої частини. 

Підвищення кількості населення та об-
меженість легкодоступних ґрунтів приму-
сили наших пращурів розпочати довготри-
валий марш на Захід і Північ: молоді роди-
ни за допомогою старших займали сусідні 
орні землі й засновували нові поселення. 
Цей рух у бік сучасної Європи являв собою 
два потоки, що охопили невеличке у той 
час Чорне море. Сотні генетиків та інших 
науковців, як згадано вище, за останні 10-15 
років відтворили багато деталей цього руху. 
Вони у своїх головних рисах підтверджу-
ють матеріали і припущення К. М. Тищен-
ка щодо походження українського земле-
робського народу, але все ж і точніші, і пе-
реконливіші. 

Нащадки винахідників «першої хвилі» 
заснували аграрні поселення на всій конти-
нентальній частині Старого Світу й навіть 
вийшли на Британські острови. А гени ко-
чівників з Азії не перетнули Дон, заполо-
нивши Валдайську височину, північ, Урал, 
степи Калмикії й подальші північніші тере-
ни. Ніяких «росіян» тоді ще не було. 

Два навколочорноморські потоки пра-
українців створили на землях степової та 
лісостепової України прачерняхівську і 
пратрипільську гілки аграрної цивіліза-
ції. Вони селилися переважно у доволі ве-
ликих селах, періодично змінюючи їх роз-
ташування під впливом вичерпання ро-
дючості ґрунту (використання органічних 
добрив було мінімальним). Значний роз-
мір поселень й відмова від дрібнохутір-
ського роздрібнення були зумовлені пев-
ною загрозою з боку тогочасних кочових 
азійських гуртів. На щастя, вона була не-
значною, оскільки ці гурти мали у своєму 
розпорядженні тільки овець і кіз та жодно-
го серйозного озброєння, що переважало б 
коси і ціпи рільників. 

Ситуація, на жаль, різко змінилася й за-
гострилася після чергового грандіозно-
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го досягнення праукраїнців, що полягало 
в одомашненні тарпанів – швидких і по-
тужних степових коней, табуни яких пе-
ресувалися в таврійських та інших степах. 
Дж. Даймонд відзначає це як особливо ва-
гоме досягнення мешканців українських 
земель, адже ніхто й ніде не зробив поді-
бного, хоч історія знає десятки спроб. Лі-
тература з цієї теми засвідчує, що тарпани 
відзначались полохливістю, обережністю й 
непокірністю, чим, можливо, не надто від-
різнялися від зебр, які прославилися без-
межною агресивністю.

Так чи інакше, але праукраїнці якимось 
дивом порозумілися з тарпанами й отрима-
ли для верхового пересування, транспорту 
вантажів на легких возах та оранки витри-
валих тварин, що харчувалися самотужки і 
не вимагали особливого догляду. На преве-
ликий жаль, вони не спромоглися вберег-
ти своє багатство від зазіхань кочівників-
степовиків. Вкравши табунець-другий, ті 
виростили тисячі й десятки тисяч тварин, 
що одразу перетворило їх у страшну загро-
зу для праукраїнців, зумовило тривалий 
період під назвою «переселення народів» 
зі швидким переміщенням на тисячі кіло-
метрів, значно урізноманітнило генетич-
ну мапу сучасної Європи (приклад – поя-
ва угорців на рівнинах навколо Середньо-
го Дунаю). 

Загальне скерування статті примушує 
скоротити до пари фраз дії праукраїнців 
в умовах загроз кінних хмар степовиків: 
1) наші пращури вимушено змістилися на 
північ у зону лісів і заселили увесь майбут-
ній шлях «із варяг у греки»; 2) утвердилися 
у Прикарпатті й успішно згуртувалися для 
відсічі навалам ворогів, зокрема й татаро-
монгольським набігам; 3) спробували спо-
рудити «Змійові вали», але вони виявили-
ся не надто ефективними; 4) ймовірно, ви-
користовували таємні печери на одну ро-
дину, де могли перечекати тиждень (за цей 
час коні нападників устигали винищити 
всю траву, що примушувало ворогів швид-
ко рухатися в інше місце, полишивши пра-
українців у спокої). Висловлюємо припу-
щення, що сучасними інструментами мож-

на виявити тисячі решток подібних печер 
по схилах широких степових балок… 

Тут доцільно нагадати про участь пра-
українців у технологічних досягненнях від-
даленого минулого – формуванню їх умін-
ня отримувати і використовувати метали. 
Новітні відкриття й уточнені датування за-
свідчили, що виплавлення міді зі шматків 
малахіту за допомогою звичайного багаття 
сталося одночасно з появою аграрного ви-
робництва. Однак пройшли тисячі років 
до моменту, коли гірничо-металургійне ви-
робництво з’явилося в V тис. до н.е. на пів-
ночі Балканського півострова й у Карпат-
ському басейні і дуже швидко досягло до-
сконалості у виготовлені інструментів та 
зброї [7, с.64].

Тут доцільно відзначити, що найвідо-
міший римський історик Пліній Стар-
ший, спираючись на авторитет Аристотеля, 
стверджував, що мистецтво роботи з мета-
лами поширювалося «від скіфів» (для точ-
ності вкажемо – греки абсолютну більшість 
тогочасних промислових й аграрних техно-
логій приписували саме скіфам, маючи на 
увазі населення північних причорномор-
ських територій). На жаль, рамки статті не 
дають змоги здійснити аналіз того, як наші 
пращури-рільники не зникли в умовах кін-
них навал та ймовірного панування над 
ними тих, кого назвемо «вершниками». 

Більш важливим є аналіз авторської гі-
потези 1972 р. щодо появи росіян. Її до-
велося створити і висловити студентам-
старшокурсникам у відповідь на закид 
щодо доцільності викладу спецкурсу з те-
оретичної фізики не українською, а росій-
ською мовою, оскільки вона «розвинені-
ша». Це стало приводом для серйозного 
аналізу, що складався з двох частин. 

У першій всі дійшли згоди щодо надмір-
ної багатозначності іменників у російській 
мові, зокрема, студенти визнали, що тему 
«кохання» неможливо адекватно відтвори-
ти на «могучем языке». 

У другій студенти визнали логічним 
таке припущення: дружини чернігівського 
й новгород-сіверського князів, які програ-
ли суперництво за Київ та володіння шля-
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хом «з варяг у греки», рятуючи життя, об-
рали шлях блискавичної втечі на північний 
схід, де на Валдайській височині винищи-
ли всіх місцевих чоловіків і за вимушеною 
участю жінок стали множити чисельність 
майбутніх «великоросів» (стають зрозу-
мілими також історичні корені найвідомі-
шої російської формули стосунків чолові-
ка і жінки: «Если бьет, значит любит»). На-
укове підтвердження цієї гіпотези через 30 
років здійснила Російська академія наук. 
Виявилося, що приблизно половина генів 
великоросів має слов’янське, 40% – угро-
фінське походження, а подальший внесок 
зробили татари (але не монголи!) й части-
на розвинених народів Європи. 

Слід вказати, що це досягнення РАН піз-
ніше не поширювалося. Згадку про нього 
дуже важко відшукати в сучасних росій-
ських джерелах, де віддають перевагу при-
ватним висловлюванням окремих осіб з на-
уковими титулами. У даний момент там за-
попадливо доводять, що росіяни мають за 
батьків вікінгів зі Швеції, які принесли на 
Схід слово «русь», спорудили Стару Ла-
догу й пізніше (!) збудували Київ… У РФ 
чимало видань, де автори доводять, що ро-
сіяни започатковані зусиллями вікінгів-
найманців з Новгорода і Пскова, які з нудь-
ги «прогулювалися» по валдайських та ін-
ших теренах ([6] та ін.)

На наш погляд, середня і вища школа 
України у наш час мають, нарешті, мож-
ливість надавати молоді обґрунтовані но-
вітніми досягненнями наук факти і пояс-
нення походження й тисячолітнього ви-
сокоцивілізаційного розвитку українців-
землеробів. 

Та повернення українцям знань про 
свою правдиву історію є лише частиною 
тієї продуктивної ідеї, що потрібна нам у 
ХХІ ст. Для безпеки і високої якості жит-
тя ми маємо побудувати національну осві-
ту та економіку на цілком нових виробни-
чих засадах, зберігаючи з минулого тіль-
ки те, що може виявитися придатним у на-
ступні роки.

Успадкована нами мережа шахт, кар’єрів, 
заводів і фабрик разом з радгоспами, транс-

портом, освітою і наукою була нашвидку-
руч заснована ще у роки перших «сталін-
ських п’ятирічок» як знаряддя забезпечен-
ня світової пролетарської революції й по-
ширення комунізму на всю планету. Ця 
структура відзначалася такими хибами, що 
керівництво СРСР наприкінці його існу-
вання спересердя визнало, що «економіка 
таки має бути економною» (!). Виконання 
цього заклику унеможливлювала вищість 
політичних цілей і таких, наприклад, вина-
ходів державних органів СРСР: фонд заро-
бітної плати колективу заводу був части-
ною загальних витрат підприємства. Оче-
видно, велике поліпшення технологій і 
здешевлення продукції означало б змен-
шення у кілька разів заробітків і робітни-
ків, і адміністрації. Ще й зараз на одиницю 
ВВП українці витрачають удесятеро біль-
ше електроенергії й тепла, як французи чи 
японці. 

З цього випливає невтішний висновок – 
Україна не має ні часу, ні ресурсів, ні спро-
можності «розштовхати» інших учасників 
відкритого світового ринку й випередити 
їх у добробуті на основі традиційних ви-
робництв. Ми не можемо діяти так, як учи-
нили (по черзі) у другій половині ХХ ст. 
Німеччина, Фінляндія, Японія, Південна 
Корея, Сінгапур, Малайзія, Бразилія, уре-
шті – Китай після 1980 року. Нам потріб-
ний інший шлях.

Засоби для цього «українського шля-
ху» забезпечили наукові відкриття остан-
ніх місяців. Так трапилося, що вони надій-
шли саме в момент нашої найвищої потре-
би у зміні енергетики, виробництва, всієї 
економіки і суспільства. У центрі цих від-
криттів – перовскітні (формула CaTiO3) 
павутинної товщини сонячні фотоелемен-
ти, що у сотні разів дешевші від товстих і 
незручних кремнієвих, перші тонкі плівко-
ві акумулятори з високою концентрацією 
енергії та перспективи швидкого вдоскона-
лення реплікаторів (більш відомі як «3D-
принтери») з весни 2014 року. 

Вказане без надмірних труднощів ціл-
ком спроможна виготовляти сучасна про-
мисловість України. За кілька років ми на-
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завжди відмовимося від нафти, газу і вугіл-
ля, перейдемо на вдосконалений електро-
транспорт, поступово закриємо не тільки 
ТЕС, але й АЕС. 

Зміни, звичайно, будуть грандіозні, адже 
цілковито зникне наявна екологічно шкід-
лива енергетика й надійде майже безко-
штовна «сонячна». Кожна родина з легкіс-
тю побудує собі помешкання бажаного роз-
міру і конструкції шляхом поєднання пе-
ровскітних фотоплівок і принтерів з лазе-
рами, що перетворять глину чи пісок у по-
ристі, міцні й теплонепроникні будівельні 
елементи.  

Та обмежимося тільки цим начерком 
економічно-будівельної частини Україн-
ської ідеї для ХХІ ст., зауваживши тільки те, 

що науково-технологічний прогрес не при-
пиниться, а тому виникнуть інші несподіва-
ні перспективи (ось чергові «прожекторні» 
терміни з майбутнього: спінтроніка, «гаря-
ча» надпровідність, квантові машини та ін.). 

Вища освіта України, що є визнаним лі-
дером в підготовці ІКТ-фахівців і не втра-
тила інших досягнень, цілком спромож-
на забезпечити кадрові потреби економі-
ки ХХІ століття і побудови ноосуспільства. 
Запропонована Українська ідея ХХІ – по-
єднання генетично доведеного тривалого 
шляху з досягненнями вищої освіти і точ-
них наук останнього року – сподіваємося, 
стане основою обєднання усіх громадян 
України задля розвитку економіки, культу-
ри, освіти, духовності.
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остановка проблеми та її ак-
туальність. Проблема, що ви-
несена в заголовок публікації, 
з одного боку, є всім, від пере-
січних громадян до науковців 
і політиків України, загально-

відомою, а з іншого – вона в нашому суспіль-
стві замовчується, отже, й не розв’язується. 
Звідси постає її актуальність, причому над-
звичайно гостра в суспільному вимірі.  

Аналіз наукових праць, присвячених 
проблемі. Загальновідомою та актуалізова-
ною є проблема якості вищої освіти. Про це 
в нас дійсно багато пишеться й ще більше 
говориться. Але в більшій мірі як про суто 
інституційну проблему, що повинна пози-
тивно розв’язуватись у рамках самої сис-
теми вищої освіти. Зокрема, останнім ча-
сом широкого суспільного обговорення на-
був оновлений Закон «Про вищу освіту», 
з яким пов’язуються великі сподівання на 
підвищення якості вітчизняної вищої осві-
ти [3]. Водночас у нас недостатньо звер-
тається уваги на причини, які знаходять-
ся за межами вищої школи як соціально-
го інституту в суспільному контексті й не-
гативно впливають на якість вищої освіти. 
І зовсім рідко ми запобігаємо до того, щоб 
речі називати своїми іменами, а саме фаль-
сифікацією продукту, коли той не відпові-
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дає вимогам до його якості [1; 4; 5]. Дореч-
но в цьому контексті процитувати критич-
не зауваження О. Козієвської щодо загаль-
ного стану вітчизняної вищої школи: «За-
раз склалася ситуація, коли на ринку пра-
ці потрібен не кваліфікований фахівець, 
який вирішуватиме інноваційні завдання, 
а просто «людина з дипломом». Тому й ви-
никло так багато університетів, часом з гор-
дим приписом «національний», які за неве-
лику платню надають псевдоосвіту. Так, за 
роки незалежності істотно зросла кількість 
освітніх закладів в Україні. Хоча починаю-
чи з 1995 р. ця цифра почала скорочуватись 
з 1037 до 920 у 2006/07 навчальному році. 
За даними ЮНЕСКО, найбільша кількість 
вищих навчальних закладів (за винятком 
приватних) у 2003–2004 рр. була в Украї-
ні, порівняно з іншими країнами Європи, – 
821. Для порівняння: у Польщі їх кількість 
становила 126, в Росії – 654» [5]. 

Вища школа продукує випускників з ви-
щою освітою, якість якої в частини з них 
відповідає сучасним вимогам цивілізова-
ного ринку праці, а в інших – не відповідає. 
При цьому співвідношення випускників з 
якісною й фальсифікованою вищою осві-
тою в різних вищих освітніх закладах нео-
днакове. Логіка підказує, що в умовах здо-
рового в моральному й правовому вимірах 
конкурентному середовищі як на ринку 
праці, так і на ринку освітніх послуг кращі 
можливості для працевлаштування отри-
мують випускники з якісною вищою осві-
тою, а для успішного конкурування – вищі 
освітні заклади, серед випускників яких 
найменше осіб з фальсифікованою вищою 
освітою. Крізь призму цієї логіки як робо-
чої гіпотези дослідження й зробимо кри-
тичний аналіз актуалізованої проблеми.     

Мета статті – висвітлити світоглядно-
компетентнісний аспект фальсифікації ви-
щої освіти як надзвичайно гострої суспіль-
ної проблеми України, що гальмує її цивілі-
зований розвиток.

Виклад основного матеріалу. У публі-
кації мова не йтиме про фальшиві дипло-
ми, які засвідчують наявність вищої освіти 
у їхніх власників. Ця проблема, якщо й має 
місце, то не носить системного характеру і 
її розв’язанням мають займатись правоохо-

ронні органи. Наразі висвітленню підлягає 
цілком легальна фальсифікація вищої осві-
ти, до якої причетне все суспільство, а не 
лише вища школа як соціальний інститут, 
що легітимізує вищу освіту. Під легальною 
фальсифікацією вищої освіти автор розу-
міє підміну реальної вищої освіти номі-
нальною. Номінальна вища освіта забезпе-
чується наявним дипломом, який засвідчує 
її формальне отримання, незалежно від на-
явних знань, умінь і навичок (ЗУН), якими 
володіє власник такого диплома з відповід-
ної кваліфікації. Реальна ж вища освіта за-
свідчує відповідність ЗУН, якими володіє 
випускник вищого навчального закладу, ви-
могам ринку праці, на якому він улаштовує 
свою професійну діяльність. Продукує но-
мінальну вищу освіту вища школа, але ме-
ханізм ескалації номінальної вищої освіти 
перебуває в суспільному контексті [6].

Без перебільшень цей феномен можна 
схарактеризувати не лише як актуальну со-
ціальну проблему, а й як системну соціаль-
ну хворобу сучасного українського соціуму, 
що потребують системного розв’язання та 
лікування. Масштабність і багатогранність 
цієї проблеми неможливо всебічно висвіт-
лити у форматі однієї статті. Тому зараз 
лише визначимо основні складові фальси-
фікації вищої освіти в Україні й суспільний 
механізм, що її породжує, а також зробимо 
оцінку цьому явищу з позицій світоглядно-
компетентнісного підходу.

У визначенні складових фальсифікації 
вищої освіти на вітчизняних теренах апе-
люємо до очевидного, що не потребує дока-
зів, принаймні для працівників вищої шко-
ли, які добре обізнані з тим, що й як робить-
ся в їхніх освітніх закладах. Автор не має ні 
намірів, ні підстав екстраполювати ці скла-
дові в однаковій мірі на всі вищі освітні за-
клади України. Зрозуміло, що в якихось за-
кладах рецидиви фальсифікації вищої осві-
ти мають більший, а в деяких менший про-
яв. Але чи знайдуться підстави для того, 
щоб назвати бодай декілька освітніх за-
кладів в Україні, де це явище повністю від-
сутнє? В автора, з огляду на стан сучасно-
го українського суспільства та його вищої 
освіти, немає ілюзій для позитивної від-
повіді на поставлене запитання. Для того 
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щоб зроблені твердження не нав’язувались 
бездоказово та не заперечувались огуль-
но, подамо критичний аналіз актуалізова-
ної проб леми. Спочатку назвемо ті явища 
й тенденції, що мають місце в сучасних ві-
тчизняних вищих освітніх закладах і які 
можна вважати складовими та різновида-
ми фальсифікації вищої освіти:

• Зниження рівня вимог до знань, умінь, 
навичок (ЗУН) студентів з метою збережен-
ня контингенту студентів, від якого залежить 
штатне забезпечення науково-педагогічними 
працівниками освітнього закладу.

• Погіршання реальної, не за формаль-
ними критеріями, якості професорсько-
викладацького складу та науково-
педагогічного вишколу викладачів.

• Відсутність достатньої мотивації ви-
кладачів вищої школи в підвищенні рівня 
свого професіоналізму та якості підготовки 
студентів.

• Посилення залежності викладачів від 
адміністрації у трудових відносинах, що 
обмежує чи зовсім нівелює зайняття ними 
принципової позиції в адекватній оцінці 
знань, умінь і навичок студентів.  

• Віртуалізація, формалізація й бюро-
кратизація навчального процесу.

• Дистанціювання навчального процесу 
від соціокультурного середовища вищого 
освітнього закладу.

• Подрібнення комплексних навчальних 
курсів на не інституційні, інколи надумані 
навчальні дисципліни, яке супроводжуєть-
ся зростанням міждисциплінарних бар’єрів 
і фрагментарних знань, що ускладнює їх 
систематизоване як викладання, так і ви-
вчення та засвоєння.  

• Зниження в цілому фундаментальнос-
ті й системності навчального процесу.

• Витіснення живого діалогу з навчаль-
ного процесу вищої школи.

• Виставлення на замовлення оцінок 
студентам.

• Написання на замовлення студентів 
рефератів, розрахункових, курсових, бака-
лаврських і магістерських робіт та проектів.

• Систематичне запобігання студентів до 
плагіату й компіляцій при виконанні робіт, 
за якими робиться оцінка їхньої самостійної 
роботи.

• Використання студентами шпаргалок 
та інших способів фальшування в процесі 
контролю їхніх знань та вмінь.

• Проблема актуалізації особистості сту-
дента як дієвого фактора розвитку вітчиз-
няної вищої школи.

Інші чинники у вітчизняній системі 
освіти, які суттєво знижують якість вищої 
освіти.

Зазначене вище дає підстави для певних 
попередніх висновків. По-перше, фальси-
фікація вищої освіти структурно й у ціло-
му як за формою, так і за змістом є суто віт-
чизняним явищем, чим докорінно різнить 
нас від західноєвропейського простору ви-
щої освіти, у який ми прагнемо інтегрува-
тись під прапором Болонського процесу. 
По-друге, не дивлячись на те, що названі 
чинники фальсифікації вищої освіти зна-
ходяться в середовищі вищої школи, це не 
дає підстав робити її «цапом відбувайлом» 
як у породженні, так і в розв’язанні зазна-
ченої проблеми, оскільки визначальні при-
чини цієї проблеми знаходяться у вітчиз-
няному суспільному контексті. 

Отже, спочатку з’ясуємо ці причини, а 
потім окреслимо можливі шляхи їх подо-
лання та усунення. До складових суспіль-
ного механізму, з якими прослідковуєть-
ся причинно-наслідковий зв’язок фальси-
фікації вищої освіти у вітчизняному вико-
нанні, є підстави віднести:

• Враження сучасного українського со-
ціуму такою системною хворобою, як со-
ціаль ний паразитизм, що призвело до де-
вальвації продуктивної праці як світо-
глядної цінності й засобу досягнення бла-
гополуччя, отже, й влаштування успішно-
го життя. Каталізатором системного роз-
повсюдження цієї небезпечної соціальної 
хвороби стало «захоплення держави» й ви-
користання її у приватних цілях для миттє-
вого особистого збагачення шляхом коруп-
ції та криміналізації державної влади. 

• Монополізацію політичної та еконо-
мічної сфер суспільства, що заблокувало в 
ньому розвиток здорового в моральному й 
правовому вимірах конкурентного середо-
вища й призвело до девальвації компетент-
ності як світоглядної цінності й засобу вла-
штування успішного життя. 
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 Протекціонізм некомпетентності, який 
наскрізь пронизав сучасний український 
соціум і паралізує його прогресивний сус-
пільний розвиток, оскільки завдяки йому 
створюються можливості працевлашто-
вуватись за формальними ознаками осві-
ти, а не цивілізовано конкурувати на па-
ритетних засадах з іншими претендента-
ми на працевлаштування за критеріями ре-
альної компетентності. Монополізація вла-
ди й розподіл її між «своїми» за критеріями 
партійності та лояльності, системний про-
текціонізм осіб у влаштуванні на роботу за 
ознакою «свій» та відчуження від суспіль-
но значущої діяльності за ознакою «чужий» 
заблокували в суспільстві здорову соціаль-
ну конкуренцію й сформували механізм со-
ціальної селекції навиворіт. Цей механізм 
щоразу піднімає на суспільну поверхню та 
ієрархічні щаблі соціуму все менш компе-
тентних владних суб’єктів, які неухильно 
ведуть суспільство до повного занепаду й 
краху, тобто до соціального провалля. Такі 
неухильні закони розвитку. Гірше не може 
породити краще чи привести до ліпшого. 
Нікчемність плодить нікчемність. Прогрес 
неможливо здійснити шляхом деградації та 
регресу. Тим паче в соціальній еволюції.

• Культивування в суспільстві цинічно-
го прагматизму, коли виправдання цілями 
успішного життя будь-яких способів їх до-
сягнення стало запроваджуватись як сус-
пільна норма та світоглядний орієнтир для 
молоді. Мораль, гуманізм, справедливість 
та інші доброчинності неможливо запро-
вадити в соціумі, де на п’єдестал пошани й 
подіум суспільного визнання виставляють 
цинізм, а на праведність дивляться з іроні-
єю та презирством. Адже молодіжне, осо-
бливо студентське, середовище є дзерка-
лом свого суспільства, у якому ті, хто тво-
рять його соціальну дійсність, можуть по-
бачити своє відображення. Те, що творить-
ся в суспільстві, віддзеркалюється в підрос-
таючих поколіннях. У цьому власне й по-
лягає як історична, так і моральна відпові-
дальність старших поколінь перед молод-
шими, яка невідворотно настає за принци-
пом, «що посієш, те й пожнеш». Молодь на 
відміну від старших поколінь, які схиль-
ні до консерватизму в сповідуванні рані-

ше обраних цінностей та набутих життє-
вих принципів, є своєрідним індикатором 
суспільних змін. Дуже чутливо реагує на 
те, що є значимим та приносить життєвий 
успіх і визнання в суспільстві. Вона більш 
прагматично сприймає реалії життя. А як 
відомо, прагматизм не схильний обтяжува-
ти себе вимірами аксіології та звіряти себе 
в цих вимірах.  

• Масове розширення освітніх послуг 
у системі вищої освіти, які несумірні з на-
лежним забезпеченням кадровими, мате-
ріальними, фінансовими ресурсами й роз-
гортались на тлі погіршання демографічної 
ситуації, що призвело до суттєвого знижен-
ня не лише якості цих послуг, а й контин-
генту студентів, коли в їхніх лавах почали 
не поодиноко з’являтись особи, які нездат-
ні здобути вищу освіту. Так, якщо співвід-
ношення кількості випускників середніх 
шкіл до чисельності абітурієнтів, зарахова-
них студентами вищих навчальних закла-
дів, які раніше відносились до ІІІ-ІV рів-
нів акредитації, у 1990 році складало 2,3 
(406000:174500), то в 2013 році воно знизи-
лось до 0,87 (304000:348000) [7].

• Відсутність у суспільстві попиту на сві-
тоглядну компетентність, яка полягає в здат-
ності особи бути адекватною власним світо-
глядом тим соціальним статусам, що вона 
обіймає, і тим суспільним ролям, які вона 
має виконувати за своїм призначенням.

• Попит у суспільстві на номінальну 
вищу освіту в бюджетних, отже, державних 
сферах діяльності, зокрема таких, як дер-
жавне управління, освіта, наука, охорона 
здоров’я, армія, міліція, служба національ-
ної безпеки, прокуратура, суди, податкова 
адміністрація, митна служба, прикордонні 
війська, соціальні служби та інші структу-
ри, що підриває конкурентну здатність дер-
жави, у якій концентруються кадри з такою 
вищою освітою. Власне в цьому постає ре-
альна загроза національній безпеці Украї-
ни, якій потрібно конкурувати та співпра-
цювати з державами, транснаціональними 
корпораціями, міждержавними та наддер-
жавними інституціями, різними організа-
ціями й установами, у структурах яких пра-
цюють професіонали з реальною високоя-
кісною вищою освітою. 
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За браком реальної демократії й право-
вої держави та цивілізованого конкурент-
ного середовища сформувався механізм, 
який здійснює соціальну селекцію не на 
користь України, оскільки громадяни, які 
не хочуть миритись з таким браком, поки-
дають її терени й шукають для себе кращо-
го в цьому сенсі життя. Перепусткою в ци-
вілізовані країни без грошей, як відомо, є 
лише затребувана там реальна компетент-
ність за певним фахом. Зрозуміло, що по-
сісти місце серед «білих комірців» у циві-
лізованому світі можуть лише ті, хто має 
якісну вищу освіту. От і виходить, що кра-
щі кадри їдуть закордон, а гірші залиша-
ються в Україні. 

Попит в суспільстві на написання за 
замовленням дисертацій, що негативно 
впливає на формування якісного науково-
педагогічного персоналу вищої школи.

Як наслідок понад двадцятирічного 
кружляння України навколо цивілізовано-
го демократичного простору й насадження 
в суспільстві авторитарної системи влади в 
більшості вітчизняних вищих навчальних 
закладів вселився й утвердився авторита-
ризм, якого в них не було й у радянський 
період. Принаймні права студентів і викла-
дачів тоді були більш захищені від свавілля 
адміністрації освітнього закладу. В соціо-
культурному середовищі, де закріпився ав-
торитаризм, годі очікувати на формування 
вільної особистості. А без вільної особис-
тості неможлива демократія.

Чинні критерії при ліцензуванні та акре-
дитації вищих освітніх закладів стосовно 
їхніх рівнів забезпеченості викладачами з 
науковими ступенями та вченими звання-
ми, а також підручниками й навчальними 
посібниками, в умовах, що склалися, сфор-
мували механізми, що спонукають освітні 
заклади ігнорувати якість своєї діяльнос-
ті та орієнтуватись на формалізовані кіль-
кісні показники, які для них виявляються 
пріоритетними. Коли вищому навчальному 
закладу з метою збереження чи розширен-
ня своїх позицій на ринку освітніх послуг, 
як необхідної умови свого виживання, для 
продовження або отримання ліцензії на 
здійснення освітянської діяльності потріб-
но досягти необхідного рівня укомплекто-

ваності викладачами з науковими ступеня-
ми та вченими званнями, він не вмотивова-
ний принципово перейматись, а ні якістю 
науково-педагогічних кадрів, ні, тим паче, 
змістом їхніх науково-методичних публі-
кацій. Звідси відповідне ставлення до здо-
буття наукових ступенів, отримання вче-
них звань, видання підручників, навчаль-
них посібників, узагалі інших науково-
методичних публікацій. Можна зробити 
висновок, що отримання наукових ступенів 
та вчених звань є певною мірою похідною 
від кількості публікацій їхніх претенден-
тів. Але якщо чинна в державі система екс-
пертизи наукових здобутків претендентів 
на наукові ступені, розгляду та присвоєння 
їм ступенів і нагляду та контролю за цими 
процедурами в першу чергу зорієнтована 
на зміст, тобто якість цих публікацій, то у 
нас немає підстав у сучасних умовах ствер-
джувати, що приблизно така система діє й 
на шляху до вчених звань. Тут на першому 
плані формальні вимоги – вал, тобто наяв-
на кількість публікацій. Маховику такого 
валового обігу науково-методичних публі-
кацій потужно сприяють різноманітні ква-
зірейтинги, які дедалі моднішими стають у 
нашій вищій школі. А в кінцевому рахунку 
все це нагадує молотарку, яка жваво ганяє 
повітря, коли вже давно не лише висипа-
лись зерна, але й полова розвіялась від ди-
наміки такого механізму активізації роботи 
науково-педагогічних працівників у вищих 
навчальних закладах. І по-іншому бути не 
може. Коли оцінка роботи формалізуєть-
ся за кількісними критеріями, то якість цієї 
роботи дуже швидко випаро вується.

Урахування середнього бала атестата та 
медалі за середню школу при вступі у вищі 
освітні заклади, яке було започатковане ще 
в радянському минулому, створило меха-
нізм протекціонізму й системної корупції 
в школі, коли суспільно значущими стали 
оцінки, а не реальні знання учнів. Продов-
ження такої практики врахування шкіль-
них оцінок і медалей, а не реальних знань 
абітурієнтів, підриває моральні засади в 
школі й погіршує якісний відбір студентів.

Інші причини, що підривають підвалини 
вищої школи й значуще впливають на зни-
ження якості вищої освіти.
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Наведений вище перелік наслідків, що 
знижують якість вищої освіти, та причин, 
що їх породжують, дає підстави для фор-
мулювання певних концептуальних твер-
джень. По-перше, наслідки як складові 
фальсифікації вищої освіти між собою ло-
гічно взаємопов’язані та взаємозумовлені 
спорідненими причинами й проявляють-
ся в соціокультурному середовищі вищої 
школи. По-друге, причини, що породжують 
ці наслідки, укорінені в суспільному кон-
тексті й через свою спорідненість та взає-
мозумовленість утворюють своєрідний со-
ціальний механізм, що породжує системну 
фальсифікацію вищої освіти, до якої при-
четне все суспільство. Цим підтверджуєть-
ся те, що освіта як соціальний інститут не 
є ізольованою від суспільного контексту, 
у якому вона функціонує, а тому негатив-
ні тенденції, що спостерігаються в суспіль-
стві, цілком закономірно проявляються в 
соціокультурному середовищі вищої шко-
ли й кожному зокрема вищому навчально-
му закладі. Таким чином стає очевидним, 
що, не ліквідувавши причини, які поро-
джує суспільний контекст, годі сподіватися 
на поліпшення стану вищої школи та якос-
ті освіти, яку вона дає своїм випускникам.

Висновки та рекомендації
Отже, визначально вища школа зале-

жить від суспільного контексту. Будь-які 
спроби змінити системно вищу школу в 
цивілізаційному вимірі будуть прирече-
ні на фіаско, коли в цьому сенсі не будуть 
кардинально мінятись суспільні відноси-
ни. Як не може церква виконувати суспіль-
ну місію інституту моралі в цинічному се-
редовищі, так і вища школа не здатна під-
вищити компетентність у суспільстві, яке 
цієї компетентності не затребує. Тим паче, 
вища школа не повинна створювати ілюзії 
в суспільній свідомості своїми можливос-
тями виховати особистість, яка буде доко-
рінно відрізнятись у кращу сторону від тих 
суб’єктів, які реально творять сучасну соці-
альну дійсність соціуму. Інструментально й 
технологічно сформувати моральну особис-
тість у цинічному суспільному середовищі 
неможливо. Щобільше, виховання мораль-
ності шляхом настанов і моралізаторства 
без підтвердження цих установок реальним 

життям це теж є різновидом цинізму. Такий 
цинізм шкідливий подвійно. З одного боку, 
у ставленні до студентської молоді, оскіль-
ки їм даються уроки відвертого лицемір-
ства. А з іншого – підтримує ілюзії у мож-
новладців щодо можливостей розв’язувати 
проблеми моральності суспільства в такий 
інструментально-технологічний спосіб, що 
знімає з них зобов’язання бути моральними 
й відповідальними за свій цинізм. Доти не 
говори халва, у роті солодко не стане, доки 
у ньому не буде власне халви. Скільки б не 
напружувались науковці у віднаходженні й 
конструюванні виховних технологій, це все 
сізіфова праця, коли в реальному повсяк-
денному житті такі теоретизування не за-
кріплюються життєвими виявами, стилем і 
способом життя тих, хто є успішним у жит-
ті й слугує прикладом для наслідування. 
Коли у суспільстві життєвий успіх прино-
сить цинізм, а не мораль, то це є альфою й 
омегою реального виховання.

Для того щоб українське суспільство по-
збулося системної фальсифікації вищої 
освіти, у ньому необхідно демонополізу-
вати політичну й економічну сфери, здо-
лати деструктивні та небезпечно руйнівні 
для України й народу кланово-олігархічні 
протекціонізм і лобізм, які заблокували не 
лише розвиток середнього класу як бази-
су демократії і здорової цивілізованої кон-
куренції, а й будь-які паростки демократії 
та правової держави й громадянського сус-
пільства. Розв’язання цієї інтегральної про-
блеми, яка блокує вихід сучасного укра-
їнського соціуму із системної суспільно-
політично-економічної кризи, залежить 
від громадянського і політичного волеви-
явлення та світоглядної компетентності, у 
першу чергу, сучасних можновладців, дер-
жавних діячів і політиків, які володіють ре-
альною владою в Україні.

Звідси актуалізується люстрація чин-
них політиків, державних службовців, яку 
ініціюють представники нинішньої влади. 
Але ця люстрація має здійснюватись не за 
формальними ознаками, а за ділами й ре-
зультатами діяльності. Зовсім новітній сус-
пільний досвід підтверджує правомірність і 
справедливість саме такого неформального 
підходу. Після Революції Гідності вже ми-
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нуло дев’ять місяців. Всі ключові посади в 
українському уряді обійняли представники 
тих політичних сил, яких до влади привела 
ця революція, оскільки вони себе найбіль-
ше позиціонували виразниками інтересів 
знедолених і скривджених народних мас і 
борцями із системною корупцією, яку ви-
будувала попередня злочинна влада. Зро-
зуміло, що системну корупцію неможливо 
одразу знищити. Але зовсім новітня про-
блема українського суспільства полягає в 
тому, що ті, хто прийшов у владу на хвилі 
народної революції, не продемонстрували 

реальних системних дій і намірів у подо-
ланні цього суспільного зла. А це дуже не-
безпечний симптом, за яким проглядаєть-
ся втрата довіри до нової української вла-
ди з боку народу. В умовах війни це може 
мати трагічні наслідки для всього суспіль-
ства. Тому ті, хто ініціюють люстрацію, ма-
ють усвідомлювати, що розпочинати вдо-
сконалювати, змінювати світ на краще по-
трібно не з когось, а з себе. Ініціатива лю-
страції – це не показник безгрішності її іні-
ціаторів і, тим паче, не індульгенція за до-
пущені ними гріхи.
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ктуальність і рівень дослі-
дження проблеми. Вища 
освіта України сформува-
лася в умовах домінування 
Москви, хоч наприкінці іс-
нування Радянського Сою-
зу вона мала формальну ав-

тономію, оскільки перебувала на теренах 
Української Радянської Соціалістичної 
Республіки, що входила в ООН з момен-
ту його утворення, а пізніше мала індивіду-
альне місце і в ЮНЕСКО. Однак визначен-
ня вищих цілей, вибір номенклатури про-
філів підготовки фахівців, навіть управ-
ління значною частиною ВНЗ здійснюва-
ла Москва, адже українська вища освіта 
обслуговувала потреби всього радянсько-
го оборонного комплексу й мілітаризова-
ної економіки, а не України, що не існувала 
як незалежний політичний суб’єкт. Подіб-
на історична спадщина була і залишаєть-
ся значним гальмом перетворення в Украї-
ні успадкованого фрагмента цілісної ра-
дянської системи вищої освіти в автоном-
ний утвір, що під впливом зовнішніх чин-
ників та внутрішніх імпульсів і потреб ціл-
ком успішно виконує роль головного при-
скорювача соціального та економічного по-
ступу Вітчизни. 

За роки незалежності було створено чи-
мало планів удосконалення вищої школи, 
прийняті державні рішення, проголоше-
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Розглянуто причини організації 
Римського клубу як незалежного зі-
брання кращих науковців і політи-
ків світу. Указано на помилковість 

оцінки Римського клубу з радян-
ських позицій. Клуб не можна одно-
боко вважати рупором атлантиз-

му. Досліджено кращі доповіді Рим-
ського клубу та вказано шляхи їх 

використання для підвищення якос-
ті вищої освіти України і виконання 

вимог Болонської декларації.
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но рух до європейських стандартів підго-
товки фахівців та повноцінного входження 
в Європейський освітній і науковий про-
стір на основі Болонської декларації та ін-
ших міжнародних документів, ратифікова-
них Україною ([4] та ін.). Це значно розши-
рило світогляд освітян і керівників освіти, 
з’явилося розуміння необхідності сталого 
аналізу теорії і практики діяльності інших 
європейських держав у сфері освіти задля 
створення кращих проектів і планів наці-
ональних змін. Останнім часом українські 
науковці, що цікавляться освітньою полі-
тикою й іншими темами, звернули увагу й 
на офіційні міжнародні організації – ООН, 
ЮНЕСКО, ОЕСР та ін. Та ми не можемо 
сказати те саме щодо дуже великої групи 
організацій, що не належать до урядових. У 
цій статті ми зосередимося на одній з них 
– Римському клубі. Наш вибір продиктова-
ний тим, що він належить до особливо ціка-
вих потенційних об’єктів дослідження фі-
лософів України. Не тільки для фахівців із 
соціальної чи політичної філософії, а й фі-
лософії освіти. Раніше ця унікально ефек-
тивна організація, що значно вплинула на 
світогляд і думки населення всіх розвине-
них держав світу, не фігурувала у назвах 
дисертаційних досліджень (щонайбільше – 
в окремих статтях). 

Мета дослідження. Застосуємо філо-
софські та інші наукові закони для аналі-
зу появи і розвитку Римського клубу, впли-
ву його здобутків на країни Заходу, насам-
перед на вищу освіту. Оцінимо недостатньо 
використаний у вищій школі України до-
робок експертів Римського клубу. Встано-
вимо особливості сучасного стану цієї неу-
рядової організації та виконаємо прогноз її 
подальшого розвитку.

Виклад матеріалу. У принципі, було б по-
милкою стверджувати, що неурядові органі-
зації (чи об’єднання громадян «за інтереса-
ми») є винаходом другої половини ХХ ст., 
коли вони у розвинених країнах стали масо-
вим явищем – одним із наслідків демократи-
зації та децентралізації усе більшої кількості 
держав світу. Особливості поведінки людей 
уже з часів появи перших великих держав 
та імперій примушували шукати розуміння 
і розради в «гуртках за інтересами», що за-
вжди конкурували один з одним за канди-
датури нових адептів (як сучасні секти і ор-
ганізаційні відділи політичних партій) і на-
магалися вижити в умовах урядових репре-
сій. Цікаву інформацію з цього приводу нам 

надають історики, які вивчають походжен-
ня християнської та інших релігій, філософ-
ських та інших наукових учень.

Новітнім прикладом самоорганізації нау-
ковців, що зазвичай належать до індивідуа-
лістів, а не колективістів, є саме Римський 
клуб ([1; 11]. Імпульсом до його появи ста-
ло поєднання прискорення прогресу люд-
ства в космічних дослідженнях з вражаю-
чим збільшенням кількості екологічних ка-
тастроф, зокрема, вмирання життя у забруд-
нених водоймах Європи і Північної Амери-
ки, численні катастрофи гігантських танке-
рів з розливом нафти. Окремі науковці чу-
дово усвідомили, що політ Ю. Гагаріна і вже 
дуже близьке досягнення Місяця американ-
цями мали наслідком, беручи загалом, лише 
підвищення забруднення не тільки поверхні 
Землі, а й її космічних околиць. 

До конкретного початку роботи цієї між-
народної громадської організації призвело 
поєднання ідей чи не кращого у ХХ ст. іта-
лійського менеджера-промисловця Ауре-
ліо Печчеї та організаційних ресурсів од-
ного з вищих керівників ОЕСР – Олексан-
дра Кінга. 6 і 7 квітня 1968 р. вони зібрали 
першу нараду 30 провідних представників 
світової політичної, фінансової, культурної 
та наукової еліти (пізніше склад був збіль-
шений до 100 осіб, серед яких не бракувало 
професорів кращих університетів). Місцем 
засідань обрали історичну будівлю в Римі, 
де колись збиралися члени тогочасної на-
ціональної «академії наук» (академія Деі 
Лінчеї), що й зумовило остаточну назву – 
«Римський клуб».

Долаючи перші й доволі несподівані ор-
ганізаційні труднощі (про них та інші по-
дії написав сам А. Печчеї [10]), Римський 
клуб затвердив статут, обрав керівні орга-
ни і твердо визначився з головним своїм за-
вданням – зробити все можливе для зміни 
ставлення до виникнення глобальних за-
гроз для всього людства не тільки керівни-
ків провідних держав, а й освітньо-наукової 
громадськості, за можливості – загалу на-
селення планети. Ішлося про усвідомлення 
виникнення низки загальнопланетних про-
блем, яких не вирішити локальними зусил-
лями навіть у тому разі, коли одна окрема 
держава робить усе можливе для зменшен-
ня забруднень довкілля і намагається по-
вернути національну латочку біосфери у 
нормальний стан. 

Досить швидко сформувалося словоспо-
лучення «глобальна проблематика» і «гло-
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бальне мислення». У словниках поширені 
такі визначення: «Глобальне мислення – 
це якісна характеристика мислення, здат-
ного переробляти величезний обсяг інфор-
мації про широкомасштабні проблеми сві-
ту, країни або народу. Це мислення широ-
кими категоріями, системне, прогнозне, ці-
лісне. Людина глобального мислення охо-
плює проблему в цілому, в усіх її зв’язках 
і залежностях, і вирішує її, сприяючи по-
дальшому духовному, соціальному або еко-
номічному розвитку й самовдосконаленню 
народів, держав, великих людських спіль-
нот. Люди із глобальним мисленням спро-
можні мислити планетарно. Воно особливо 
потрібне у сфері науки, політики й управ-
ління. Цю якість мислення можна форму-
вати вже в школі, особливо на уроках гума-
нітарного циклу дисциплін» [12]. 

До цих помітно завищених вимог додамо 
тільки одне принципове зауваження: для 
вирішення глобальної проблематики через 
поширення глобального мислення необхід-
не загальне визнання того, що всепланет-
ні проблеми і комплекс загальнолюдських 
цінностей мають переважати будь-які інші 
локальні (чи навіть ширші) пріоритети й 
стати основою досягнення глобальної без-
пеки і високої якості життя всіх народів 
Землі. 

У єдиній віднайденій нами філософ-
ській статті про Римський клуб аспірантка 
Інституту світової економіки та міжнарод-
них відносин НАН України Т. В. Кремень 
акцентує важливу для кращого розуміння 
діяльності Римського клубу обставину – 
комплекс принципів:

«Клуб декларує такі принципи своєї 
діяль ності:

• глобальне бачення питань, що дослі-
джуються, з врахуванням зростаючої взає-
мозалежності всіх країн та народів світу, 
формування єдиної світової системи, для 
існування та розвитку якої необхідно за-
гальними зусиллями вирішити ряд про-
блем, які не піддаються вирішенню на при-
ватному, локальному рівні;

• холістичний підхід, взаємозв’язаний 
розгляд різноманітних проблем – полі-
тичних, культурних, соціальних, економіч-
них, технологічних, екологічних, психоло-
гічних, кожна з яких так співвідноситься 
з іншими, що очевидне на перший погляд 
рішення однієї з них не може не відбити-
ся на рішенні інших, у більшості випадків 
ускладнюючи їхнє вирішення;

• концентрація уваги на довгострокових 
проблемах, яким частіше за все сьогодні не 
приділяють відповідної уваги, що являє со-
бою величезну небезпеку для майбутнього 
людства» [7, с. 128].

Життєвий досвід А. Печчеї, на очах яко-
го розгоралося полум’я Другої світової вій-
ни й пізніше виникло її «холодне» продо-
вження через непоступливість керівників 
блоків капіталістичних та соціалістичних 
держав, свідчив про особливу складність 
донесення до вух і голів еліти планети оче-
видно неприємних для них свідчень того, 
що й вони істотно причетні до світових 
екологічних та інших негараздів. Керівни-
цтво і склад Римського клубу відмовило-
ся від формування різного обсягу деклара-
цій чи звернень «до керівників». Вирішили 
створювати високоякісні тематичні допові-
ді з широким авторством кращих науковців 
світу, скеровані Римському клубу. Щорічні 
конференції давали змогу представити і, у 
разі потреби, поліпшити результат. Нада-
лі вони пропонували ЗМІ, науковцям і ке-
рівним колам держав ці розлогі документи 
як плід вільної й цілковито незаангажова-
ної творчості визнаних удома і на всій пла-
неті кращих мислителів, «Соломонів» на-
шого часу (серед них і відомий українець – 
Б. Гаврилишин [6]). Керівництво Римсько-
го клубу ж перебувало у позиції арбітра, 
що фінансує дослідження, оцінює науко-
ву якість виконаного, але не вводить якісь 
керівні вказівки і нічим не обмежує повну 
наукову свободу дослідників. Це необхідно 
ще й тому, що окремі позиції доповідей не 
мають одноголосної підтримки інших авто-
рів, включаючи й керівництво Клубу. 

«Вільне плавання» Римського клубу роз-
почалося в 1968 році й триває й досі. Після 
смерті А. Печчеї в 1984 р. була організова-
на ротація керівників. У даний момент лі-
дерство доручено відомому німецькому до-
сліднику Е. фон Вайцзеккеру, що вславився 
після появи з його участю незвичайної до-
повіді 1997 р. [2]. Книга дуже сподобалася – 
більше ЗМІ і широким читачам, адже стиль 
викладу був орієнтований саме на них, а та-
кож на дрібних і середніх підприємців, заці-
кавлених у виробництві засобів збереження 
енергетичних та інших ресурсів. 

Ми вважаємо цікавим для філософів 
та представників інших наук питання про 
генезу Римського клубу як особливого 
суб’єкта, витвору сучасної інтелектуаль-
ної еліти. Аналіз діяльності людей свідчить 
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про те, що дуже рідко і на «рівному міс-
ці» виникає щось таке нове, що набагато 
випереджає свій час. Зазвичай це «щось» 
обов’язково продовжує якусь помітну чи 
приховану тенденцію, хоч і справді може 
набагато перевершувати все попереднє. 
Ось і Римський клуб виник у відповідь на 
реальну потребу всього людства в самопо-
рятунку, що й становить, на наш погляд, 
його видатну особливість. 

Якщо якась інновація відбувається в 
технічній чи іншій подібній сфері, то її по-
чатковий варіант відзначається граничним 
примітивізмом  і пізніше обов’язково відбу-
вається більш або менш тривалий прогрес 
із заміною менш досконалих виробів ефек-
тивнішими. Так відбувалося з літаками, ав-
томобілями, електронно-обчислювальними 
машинами, мобільними телефонами. Ритм 
удосконалення змінний, адже спочатку все 
відбувається повільно аж до моменту кон-
центрації особливо великих ресурсів на 
стадії досягнення певної досконалості. Гро-
ші і кадри роблять свою справу – виріб де-
шевшає і краще виконує своє призначення, 
що й приваблює масового споживача. Піз-
ніше ж неминуче вичерпується застосов-
ність закладеної в нього ідеї й надалі вдо-
сконалення неістотні та другорядні. 

Це загальне правило не можна застосу-
вати до Римського клубу, що також є інно-
вацією в інтелектуальній сфері, адже він 
виявився «засобом мислення» і був винай-
дений для найбільш успішного аналізу сві-
тових проблем і пошуків якомога раціо-
нальніших та реальніших шляхів їх вирі-
шення. З точки зору філософії, він також 
пройшов шлях розвитку, але для широко-
го загалу початки виявилися непогано при-
хованими, адже широка публіка була вра-
жена тими доповідями, що презентували-
ся майже одразу після 1968 р. Не було пе-
ріоду навчання і вдосконалення залучених 
осіб – вони життям, освітою і роботою вже 
були підготовлені для глобального мислен-
ня. Вони ж бо були найкращі на планеті. 

Тут доцільно висловити критичне зау-
важення щодо загальної політичної оцін-
ки всієї скерованості Римського клубу з 
часу його заснування і до початку ХХІ ст., 
яку запропонувала українським читачам 
Т. В. Кремень:

«Основні установки доповідей Римсько-
го клубу проаналізовані в західній літера-
турі. Перш за все за своєю методологією 
ці доповіді є виразом жорсткого позити-

візму – філософії науки часів класичного 
(«дикого») капіталізму. Це означає, що роз-
гляд суспільних проблем проводиться по-
вністю незалежно від етичних цінностей, 
від моральних норм та обмежень.

…Дослідження Римського клубу за-
сновані на практично повному заперечен-
ні значення «глибоких цілей та завдань у 
житті людини і людства». А якщо і розумі-
ються цілі та ідеали людства, то висуваєть-
ся пропозиція про створення нового світо-
вого політичного інституту, «глобальної го-
меостатичної системи». Вона недвозначно 
затверджує ідеали американського образу 
життя – специфічні цінності меншини.

Безумовно, проекти Римського клубу і 
подібні їм моделі завдані та вирішені в кон-
тексті концепції мондіалізму. Мондіалізм 
(або глобалізм) – це те, що реалізується в 
дійсності над-політика, за якою стоять кон-
кретні організації та люди. Мондіалізм су-
перечить «традиційним» етнічним та со-
ціокультурним поглядам та спрямований 
проти них. 

…Радикальний мондіалізм – заперечен-
ня суверенітету народів над їхніми терито-
ріями і ресурсами. Це стало причиною важ-
ливого зрушення в уяві про право. Ті сили, 
що володіли економічною і воєнною силою 
для того, щоб формулювати принципи «но-
вого світового порядку», за суттю оголо-
сили своє право володіння і розпоряджен-
ня всіма ресурсами світу. Це настільки уві-
йшло в свідомість, що практично ніхто з 
впливових сил не ставив під сумнів, напри-
клад, право Заходу «покарати» Ірак, який 
поставив під загрозу рівновагу цін на на-
фту. Захід відкрито намагається уникнути 
ризику «розбазарювання» сировини в наці-
ональних «квартирах»» [2, с. 130, 131]. 

Загалом у своїй статті Т. В. Кремень оці-
нює Римський клуб як продукт атлантиз-
му і добре керований (утім, без уточнен-
ня – ким саме) орган світового поширення 
ідеї неможливості справедливого і рівно-
правного розподілу благ і наявних ресур-
сів. На цій основі пропонується створення 
якогось Світового уряду, що повинен лікві-
дувати національні суверенітети і забезпе-
чити «всепланетний гомеостаз». 

На нашу думку, ця оцінка справедли-
ва тільки частково, адже ґрунтується не на 
аналізі всіх (десятків) доповідей, а переваж-
но на публіцистичних «пояснювальних» пу-
блікаціях окремих експертів Римського клу-
бу – С. Хантінгтона, Е. Янча, Ф. Фукуями й 
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кількох інших. Ці вчені й справді полеміч-
но загострювали те, що виважено та з вія-
лом пропозицій висловлювали ті сотні ін-
ших експертів, що за 40 з гаком років брали 
участь у діяльності Римського клубу. 

З чим можна погодитися – так це з 
іменником «атлантизм». І справді, у мо-
мент створення Римського клубу активну 
участь у його появі відіграла не Організа-
ція Об’єднаних Націй, а ОЕСР. До того ж, 
А. Печчеї та О. Кінг вимушені були залуча-
ти експертів насамперед і переважно з кра-
їн Заходу. Різні континенти не могли бути 
представлені рівномірно, адже у країнах 
третього світу важко було розшукати десят-
ки осіб зі сформованим глобальним мислен-
ням. Навіть Схід, на нашу думку, став наби-
рати ваги у Клубі далеко не одразу. 

Незаперечно, думка Т. В. Кремень про 
переважно «західне» спрямування праць 
Римського клубу цілком припустима. Од-
нак концентрацію на ідеї Світового уряду 
ми можемо пояснити не мало гуманними 
підходами західних експертів та їх надмір-
ною пошаною до раціональності, а відсут-
ністю – з їх точки зору і знань – наукових і 
технологічних засобів повного забезпечен-
ня для всього населення Землі стандартів 
не тільки американського, а й більш скром-
ного європейського буття. 

Саме відчуття безпомічності й приму-
шувало пропонувати жорстке глобальне 
управління з перспективою карткової сис-
теми для всієї планети. Згадана книга за 
участю Е. фон Вайцзеккера тому й викли-
кала ентузіазм і певне полегшення, що її 
автори відкрили реальні перспективи ви-
рішення хоча б частини сучасних соціаль-
них, економічних та інших проблем. На 
нашу думку, вона значно оптимістичніша 
від другої великої доповіді групи футуро-
логів під керівництвом Д. Медоуза з одно-
значною за змістом назвою «Поза межами 
зростання» [8]. Зазначимо, що це була вже 
друга доповідь цієї групи. Вона виявилася 
«не на часі» своїм песимізмом і браком по-
зитивних пропозицій. Не випадково допо-
відь 1992 року справила незрівнянно мен-
ший вплив на еліту світу, якщо порівнюва-
ти її з чудовою доповіддю 1972 року [9]. 

Щойно ужиті слова «еліта світу» по-
требують уточнення. Воно полягає у тому, 
що майже цілковито вони відносяться до 
керівників, політиків, науковців, освітян, 
журналістів і населення розвинених дер-
жав світу, але не до СРСР. В умовах «хо-

лодної війни» радянські керівники не мог-
ли дозволити студентам ВНЗ знайомити-
ся з кращими науковими працями плане-
ти, що поширювали не комуністичне, а гло-
бальне мислення. Нам усім довелося чека-
ти розпаду СРСР, аби студенти провідних 
російських, українських та інших універси-
тетів отримали в руки книгу, що була ство-
рена в 1972 році. Книгу, яку глибоко вивча-
ла абсолютна більшість тих студентів пла-
нети, фахова компетентність яких вимага-
ла ознайомлення з точним науковим аналі-
зом стану світу в 1972 році й багатьма ва-
ріантами його розвитку в подальшому. За-
значимо, прогнози справдилися з мінімаль-
ними відхиленнями (саме тому й назва до-
повіді 1992 р. така песимістична).

Зі щойно викладеного випливає невтіш-
ний висновок – наша вища школа, ігнору-
ючи науково-аналітичні досягнення Рим-
ського клубу, звужує можливості для фор-
мування у студентів багатьох спеціальнос-
тей важливого комплексу з критичного і 
глобального мислення. Студентам лиша-
ються невідомими чудові праці, створені 
із залученням останніх за часом появи від-
криттів багатьох сучасних наук щодо ви-
вчення соціального, економічного, політич-
ного, культурного та науково-освітнього 
сьогодення з метою точнішого прогнозу-
вання майбутнього. 

Саме тому ми не можемо підтримати 
рекомендацію Т. В. Кремень наступного 
плану: «Очевидно, що роботи Римського 
клубу, незважаючи на ряд позитивних мо-
ментів, мають на меті приховування кри-
зи розвитку сучасної системи капіталіз-
му на Заході шляхом надмірного підкрес-
лення самих глобальних проблем розви-
тку людства та їхніх наслідків, уникаючи 
безперечно необхідного в аналізі глобаль-
них проблем освітлення причин появу 
цих проблем та їхнього жорсткого проя-
ву» [7, с. 136].

Вона була обмежено доцільною ще в 
момент своєї появи в 2001 році, а в подаль-
шому втрачала застосовність не тільки че-
рез нові акценти в діяльності Римського 
клубу, а й через появу перших ноотехно-
логій – екологічно безпечних засобів жит-
тєзабезпечення (їх відкрила і досліджує 
наукова група К. В. Корсака [5; 6]). Саме 
вони створюють реальну перспективу ста-
лого розвитку людства навіть у тому разі, 
коли не буде Світового уряду для розпо-
ділення карток на їжу й предмети спожи-
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вання разом дозволами для жінок на одну 
вагітність. 

Нещодавно вийшла чергова наукова до-
повідь Римського клубу, створена норвезь-
ким учасником уже згаданої групи Д. Ме-
доуза Й. Роджерсом [13]. У книзі він аж 
ніяк не заперечує той факт, що збережен-
ня людьми індустріальних виробництв та 
посилення конфронтацій і справді може 
закінчитися тим, що 2052 року «на Землі 
не буде людей». Та опрацювання пропози-
цій запрошених ним 66 провідних експер-
тів з питань економіки, соціології та інших 
наук дало змогу сформувати оптимістичне 
бачення найближчого майбутнього. При-

наймні на найближчі десять років. Е. фон 
Вайцзеккер запропонував увазі світу до-
корінно переглянутий варіант попередньої 
книги, з більш радикальними пропозиці-
ями уникнення негараздів у майбутньо-
му (Factor Five, Climate, Globalization and 
Democracy). 

Ці факти ще раз підкреслюють корис-
ність значно глибшого вивчення студен-
тами України наукових праць Римського 
клубу. На наш погляд, подібні знання спри-
ятимуть досягненню головної мети Болон-
ського процесу – приєднання України до 
європейського простору наукових дослі-
джень і вищої освіти. 
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новІтня нАукА тА сучАснА освІтА

остановка проблеми. Інтен-
сивний розвиток сучасних на-
укових технологій як відпо-
відь на зростання нових по-
треб суспільства може при-
звести до гіперспеціализації – 

процесу, що веде до драматичного зростання 
фрагментації і роздроблення знання. Тоді 
трансдисциплінарність може сприймати-
ся як теоретична спроба «трансцендувати» 
дисципліни, яка викликана необхідністю 
відреагувати на гіперспеціалізацію. Умовою 
подібної трансценденції є когнітивні страте-
гії, які стають можливими та дієвими тільки 
тоді, коли виробляється загальна трансдис-
циплінарна мова – метамова, коли відбу-
вається справжнє розуміння. Тільки в цьому 
випадку ми можемо говорити про створення 
нового інтелектуального простору [2, с. 195]. 
Отже, складним та терміновим завданням 
для системи вищої освіти є підготовка май-
бутніх спеціалістів, які були б здатні ефек-
тивно працювати в умовах складних тран-
сдисциплінарних проектів. 

Ступінь розробки проблеми. Дуже часто 
в літературі вільно використовуються такі 
поняття, як «міждисциплінарність», а для 
характеристики наукових напрямів, таких 
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як інформатика, когнітивна наука, неліній-
на динаміка складних систем, або синерге-
тика, часто використовуються також термі-
ни «полідисциплінарність» і «трансдисци-
плінарність». Ці три поняття близькі один 
до одного, хоча й мають деякі відмінності, 
що достатньо повно розглянуто в роботах 
О. М. Князєвої і С. П. Курдюмова, а також 
Л. П. Киященко [1; 2; 3]. Поняття «міждис-
циплінарність» насамперед означає цирку-
ляцію загальних понять для розуміння пев-
ного явища, яке відбувається внаслідок коо-
перації різних наукових галузей. У разі «по-
лідисциплінарності» якийсь феномен або 
об’єкт (планета Земля, людина, свідомість 
тощо) вивчається одночасно з різних боків 
кількома науковими дисциплінами. «Тран-
сдисциплінарність» характеризує такі до-
слідження, які йдуть «через», «крізь» дисци-
плінарні кордони, виходять «за межі» кон-
кретних дисциплін. Відмітною особливістю 
трансдисциплінарних досліджень є перене-
сення когнітивних схем з однієї дисциплі-
нарної галузі в іншу [2, c. 194 ]. Трансдис-
циплінарними називаються спільні проек-
ти дослідження. Термін «міждисциплінар-
ність» є, мабуть, найбільш поширеним, а 
термін «трансдисциплінарність» переваж-
но застосовується французькими наукови-
ми центрами з дослідження складних сис-
тем, що самоорганізуються, і складного мис-
лення, у першу чергу Центром трансдисци-
плінарних досліджень (соціологія, антропо-
логія, історія), очолюваному Едгаром Море-
ном і Ніколь Лап’єр. Сам термін «трансдис-
циплінарність» був уперше запропонова-
ний Жаном Піаже, швейцарським психоло-
гом і філософом, у 1970 р. в дискусіях з Ері-
хом Янчем, австрійським астрофізиком, до-
слідником проблеми самоорганізації у Всес-
віті, одним із засновників Римського клубу, 
і Андре Лихнеровичем, французьким мате-
матиком, у рамках міжнародного семіна-
ру «Інтердисциплінарність – проблеми до-
сліджень та навчання в університетах». Се-
мінар був підготовлений «Організацією з 
економічного співробітництва та розвитку» 
спільно з міністерством національної осві-

ти Франції та університету Ніцци. Передба-
чалося, що трансдисциплінарність у науці є 
більш високим етапом досліджень, який слі-
дує за міждисциплінарним. Від трансдисци-
плінарного етапу очікувалося, що він не об-
межиться міждисциплінарними зв’язками, а 
перенесе їх у середину глобальної системи, 
без суворих меж між дисциплінами. Так було 
позначено принцип наукового дослідження, 
який описує програми наукового підходу до 
проблем, що виходять (трансцендують) за 
межі встановлених академічних дисциплін 
[9]. Цей процес відбувається також у відпо-
відності до зростання кількості та поширен-
ня впливу конвергентних технологій.

Сьогодні можна говорити про форму-
вання і розвиток свого роду міжнародного 
трансдисциплінарного руху. Однією з пер-
ших організацій у цій галузі був так званий 
Міжнародний центр трансдисциплінарних 
досліджень (CIRET – International Centre 
de Recherches et Études Transdisciplinaires), 
некомерційна організація, яка створена в 
1987 році і розташовується в Парижі. Пре-
зидент цієї організації – румунський фізик 
Басараб Ніколеску, один з лідерів трансдис-
циплінарного руху у світі. На своєму першо-
му з’їзді центр прийняв Хартію трансдисци-
плінарності, під якою стоять підписи Е. Мо-
рена і Б. Ніколеску [9]. Для того щоб показа-
ти відмінності міждисциплінарності і полі-
дисциплінарності, Ніколеску постулює: 

1) «Визнання існування рівнів реальнос-
ті. Кожна дисципліна вивчає тільки якийсь 
фрагмент реальності, тільки один з її рів-
нів. Трансдисциплінарна стратегія прагне 
зрозуміти динаміку процесу на кількох рів-
нях реальності одночасно, тому вона вихо-
дить за межі конкретних дисциплін і ство-
рює універсальну картину процесу, її холіс-
тичне бачення. Трансдисциплінарність не 
антагоністична міждисциплінарності, а до-
повнює її, оскільки з’єднує різні фрагменти 
реальності в єдину картину. 

2) Логіка включеного третього. Транс-
дисциплінарність не протиставляє, а 
об’єднує, з’єднує за принципом додатко-
вості те, що розглядалося як протилежне. 
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3) Складність. Трансдисциплінарність 
намагається зрозуміти реальність в її склад-
ності, отже, тільки трансдисциплінарні до-
слідження здатні впоратися зі складністю 
світу [2, с. 194]. 

Таким чином, поняття «міждисциплі-
нарність» та «трансдисциплінарність» 
пов’язані, доповнювані, але все ж не тотож-
ні. Влучним є вислів Едгара Морена, який 
наводить О. М. Князєва, що слід розвести 
ці поняття і доцільніше говорити про по-
лідисциплінарні дослідні поля, міждисци-
плінарні та трансдисциплінарні стратегії 
дослідження [2, с. 194]. Оволодіння ідеоло-
гією трансдисциплінарності має означати 
вміння впроваджувати такі стратегії дослі-
дження, які враховують багаторівневість 
та складність реальності, вміють не проти-
ставляти, а запроваджувати принцип до-
датковості. Безумовно, це вимагає певних 
мисленнєвих навичок, певних когнітивних 
технік від дослідників.

Виклад основного матеріалу. Складна 
багаторівнева реальність ставить складні 
питання, висуває багатофакторні пробле-
ми, що потребують складних наукових до-
сліджень. Подальший розвиток науки та 
сучасних технологій вимагає від майбутніх 
фахівців не тільки професійності, а й умін-
ня працювати «на межі» власної спеціалі-
зації, уміння ефективно інтегруватись у не-
відомий інтелектуальний простір майбут-
ніх досліджень. Сучасний тренд до транс-
дисциплінарної інтеграції потребує не тіль-
ки якісно нових когнітивних компетен-
цій, а й формування відповідного науково-
освітнього середовища. 

Для подальшого розгляду проблеми 
трансдисциплінарності в контексті завдань 
вищої освіти потрібно більш чітко визначи-
тися щодо суті трансдисциплінарності. Так, 
Жан Піаже вважав, що трансдисциплінар-
ність слід розглядати як нову галузь знань, 
відмінну від мультидисциплінарності та ін-
тердисциплінарності, у чому його підтри-
мав Еріх Янч. Він був упевнений у тому, що 
трансдисциплінарність, як «новий простір 
без стабільних меж між дисциплінами», як 

нова галузь знань, повинна бути неодмін-
но супер- або гіпердисципліною» [5]. Ака-
демік, філософ науки В. С. Стьопін також 
виділяє різні розуміння, різні смисли тран-
сдисциплінарності. «Перший позначає по-
занаукові знання, що виходять за рамки 
сформованих наукових дисциплін, але за-
стосовуються при підтримці та експертизі 
науково-технічних програм (політичні мо-
тиви, реклама в ЗМІ, позанаукові компо-
ненти етичної експертизи тощо). В цьому 
значенні термін «трансдисциплінарний» 
використовується, наприклад, німецьки-
ми філософами техніки (Бехман, Грюне-
вольд) при характеристиці сучасної тех-
нонауки. Але цей термін може застосову-
ватися і в іншому сенсі. Наприклад, мова 
математики, будучи мовою особливої на-
укової дисципліни, одночасно використо-
вується в безлічі інших наук і в інженерно-
технологічній діяльності… В цьому значен-
ні можна говорити про трансдисциплінар-
ність математики. Тут мова йде вже не про 
позанаукове знання, а про трансдисциплі-
нарність як характеристику однієї з мов 
нау ки» [4]. Є також інші значення тран-
сдисциплінарності. У першому значенні 
транс дисциплінарність розуміється як «де-
кларація», яка проголошує рівні права ві-
домих і маловідомих вчених, великих і ма-
лих нау кових дисциплін, культур і релігій, 
у дослідженні навколишнього світу. У та-
кому значенні трансдисциплінарність охо-
роняє будь-яку точки зору, що не супере-
чить знан ням наукових дисциплін. У дру-
гому значенні трансдисциплінарність розу-
міється як властивість особистості, компе-
тенція «генераліста», і трактується як ви-
сокий рівень різнобічності, універсальнос-
ті знань конкретної людини. Підкреслимо 
очевидне значення освітніх технологій в 
цьому персоналізованому напрямі транс-
дисциплінарності. Одразу ж можна зазна-
чити, що завданням вищої освіти (а може 
й не тільки вищої) можна вважати форму-
вання особистості з такими інтегративни-
ми навичками та компетенціями. У тре-
тьому значенні «трансдисциплінарність» 
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трактується як «правило дослідження на-
вколишнього світу». Можна говорити про 
те, що проблема трансдисциплінарна, якщо 
вона досліджується відразу на кількох рів-
нях. Наприклад, на фізичному та менталь-
ному рівнях, глобально і локально. Уміння 
бачити проблему на багатьох рівнях, фор-
мування певного типу системного мис-
лення також можна вважати першочерго-
вим завданням для вищої освіти. Четверте 
значення – принцип організації наукового 
знання, за якого відбувається взаємодія ба-
гатьох дисциплін для вирішення комплек-
сних проблем природи і суспільства. У цьо-
му значенні трансдисциплінарність легіти-
мізує вихід за рамки своєї дисципліни, ви-
водячи з-під звинувачення в маргінальнос-
ті або дилетантстві. Залежно від того, у якій 
кількості і в якому поєднанні вчені будуть 
використовувати інші дисципліни у своєму 
дисциплінарному дослідженні, в цьому чет-
вертому значенні трансдисциплінарність 
може називатися мультидисциплінарністю 
(мultidisciplinarity), плюродисциплінар-
ністю (pluridisciplinarity), інтердисциплі-
нарністю (interdisciplinarity) [4]. Доклад-
но термінологічні та методологічні нюанси 
трансдисциплінарності, описи її різних ви-
дів та форм представлені на сайті Інформа-
ційного порталу «Трансдисциплінарність», 
який представляє Російську школу транс-
дисциплінарності та Інститут трансдисци-
плінарних технологій [4]. На ньому, крім 
зазначених аспектів трансдисциплінарнос-
ті, є також місія Школи, її цілі та завдання, 
практичні кроки щодо впровадження про-
ектів. Ще один веб-ресурс «Трансдисциплі-
нарні дослідження» [6] наводить ключові 
моменти трансдисциплінарності саме для 
освіти. Так, у 1997 р. було прийнято Декла-
рацію Міжнародного конгресу «Який уні-
верситет майбутнього?» (Локарно). У ній 
передбачалось наступне: підготовка викла-
дачів, упровадження трансдисциплінарних 
аспектів у навчальні дисципліни, створен-
ня центрів та робочих груп з трансдисци-
плінарних досліджень, Інтернет-форумів 
[6]. З цього ж приводу була проведена в 

жовтні 1998 р. у Парижі в Штаб-квартирі 
ЮНЕСКО міжнародна конференція з пи-
тань вищої освіти, на якій прийнята «Всес-
вітня декларація про вищу освіту для ХХІ 
століття: підходи і практичні заходи». У 
ній наголошується на необхідності впро-
вадження трансдисциплінарних підходів в 
освітні програми підготовки майбутніх фа-
хівців для вирішення складних проблем 
природи, людини та їх взаємовідносин. По 
суті, текст Декларації спрямований на реа-
лізацію поширеної тези ХХ століття – «на-
ука ХХІ століття зможе знайти шляхи вирі-
шення складних багатофакторних проблем 
природи і суспільства» [4]. Складність ви-
рішення таких проблем полягає в тому, що 
дисциплінарними підходами не завжди 
вдається виявити всі фактори, які утворю-
ють проблему і впливають на неї. Якщо в 
XX столітті в ряді випадків таким впливом 
можна було знехтувати, то сьогодні, без по-
вного і науково обґрунтованого врахуван-
ня таких факторів, вже не обійтися. Тому у 
«Всесвітній декларації про вищу освіту для 
XXI століття» уточнюють, що фахівець з 
вищою освітою, нарівні з дисциплінарним 
підходом, для вирішення складних багато-
факторних проблем повинен використову-
вати міждисциплінарні та трансдисциплі-
нарні підходи» [4]. 

Таким чином, вища освіта має надати 
можливість ознайомитися з трансдисци-
плінарною ідеологією, міждисциплінар-
ними методами. Система вищої освіти, не-
зважаючи на постійні реформи, усе ж до-
сить інертна. Тому, вочевидь, своїм завдан-
ням активісти трансдисциплінарного під-
ходу, зокрема, засновники Російської шко-
ли трансдисциплінарності (Російської т-д 
школи) бачать навчання трансдисциплі-
нарним навичкам, які, швидше за все, бу-
дуть у найближчому майбутньому вкрай 
затребувані. Адже якщо в тому, що наука 
нашого століття зможе вирішити всі на-
гальні проблеми, є певні сумніви, то в тому, 
що вона буде розвиватися в трансдисциплі-
нарному напрямі комплексних досліджень, 
сумнівів, мабуть, немає. 
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Можна ще навести кілька прикла-
дів того, як запроваджуються ідеї тран-
сдисциплінарності в системі вищої осві-
ти. Так, декларується трансдисциплінар-
ний підхід в університеті штату Арізона 
(США), здійснюються проекти трансдис-
циплінарної школи зі сталого розвитку 
Університету природних ресурсів та при-
кладних природничих наук (Відень, Ав-
стрія), а також трансдисциплінарні проек-
ти Інституту сталого майбутнього Техно-
логічного університету Сіднея (Австралія).  
Можна зазначити проект Університету 
Мердока «Трансдисциплінарний підхід 
до викладання і навчання сталого розвит-
ку: педагогіка для життя» (Перт, Австра-
лія). Крім того, викладання курсів та спе-
ціальних програм: курс «Трансдисциплі-
нарність» факультету Європейських до-
сліджень університету ім. Бабеша і Бой-
яй (Клуж-Напока, Румунія) та програма 
«Трансдисциплінарність у сталому роз-
витку (PhD)», Університет Стелленбоса 
(ПАР) [6]. Отже, для вирішення ключових 
проблем сучасного суспільства є важливим 
виявлення фундаментальних принципів 
розвитку і навчання особистості, а для цьо-
го потрібен системний підхід. Таке завдан-
ня ставить перед собою, наприклад, DeLTA 
Center при Університеті Айови (США) – 
трансдисциплінарне науково-дослідницьке 
співтовариство [7]. Центр, який запрова-
джує трансформації традиційних концеп-
цій навчання і розвитку, сприяє взаємо-
дії фундаментальних і прикладних дослід-
ників шляхом підготовки нового поколін-
ня для спільної роботи вчених, а також ак-
тивною взаємодією з партнерами в грома-
ді. Розуміючи складність розвитку системи 
освіти, DeLTA Center сприяє більш широ-
кому інтелектуальному руху, який демон-
струє нове бачення того, як наука повинна 
підійти до вивчення навколишніх змін у 
суспільстві, науковому середовищі тощо. 

Один із напрямів змін у стратегіях осві-
ти – впровадження цілісного підходу до 
когнітивної системи людини. Розвиток ког-
нітивних компетенцій неможливий без ро-

зуміння того, що людське тіло і мозок знахо-
дяться в постійному діалозі. Це розуміння 
мотивує справжній системно-комплексний 
підхід до вивчення процесів розвитку і на-
вчання. Потрібне прийняття комплексної 
інтеграції: мозок, розум, тіло, навколишнє 
середовище, соціальні відносини і багато-
масштабні соціальні системи [7]. «Фактич-
но, саме інтер-, полі- і трансдисциплінарні 
комплекси працюють і грають плідну роль 
в історії науки; варто запам’ятати ті ключо-
ві поняття, які тут залучаються, а саме ко-
операцію, точніше кажучи, з’єднання або 
взаємозв’язок, або, висловлюючись ще 
більш точно, спільний проект» [8, c. 136]. 
Спільний проект – це не просто розгляд за-
гальних для різних наукових дисциплін по-
нять чи обмін думками фахівців з різних 
наукових галузей з приводу якого-небудь 
об’єкта. Спільний проект передбачає спіль-
но поставлені цілі, завдання і, відповідно, 
спільні стратегії дослідження. 

Таким чином, майбутні дослідники пови-
нні вміти працювати в спільних проектах, а 
це означає, що у них має бути можливість 
відчути цей досвід ще у процесі навчання. 
Наприклад, в Університеті Айови ці спіль-
ні дослідження заохочуються фінансово, за 
допомогою внутрішніх грантів [7]. Взагалі 
у США відбувається тенденція до зростан-
ня попиту на спеціалістів, які можуть пра-
цювати в комплексних трансдисциплінар-
них проектах. Безумовно, подібний досвід 
потрібен і нашим майбутнім дослідникам. 
Для того, щоб вони мали змогу, якщо не 
отримати новітні міждисциплінарні спеці-
алізації, то хоча б відчути досвід проектної 
роботи, кооперації з колегами. Потрібно та-
кож навчитися знаходити спільну мову із 
спеціалістами інших галузей.

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. Отже, важливим завданням ви-
щої освіти можна вважати створення від-
повідного середовища, у якому можна ре-
алізовувати трансдисциплінарні страте-
гії дослідження. Також потрібно розви-
вати новий тип наукової раціональності, 
новий тип когнітивних стратегій майбут-
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ніх дослідників. Тож одним з основних на-
прямів подальших досліджень феномену 
трансдициплінарності та його зв’язку із 
завданнями сучасної вищої освіти є фор-
мування нового типу науковця, який во-
лодіє транс дисциплінарною ідеологією. 
Це означає володіння певними когнітив-

ними стратегіями: умінням бачити та ви-
рішувати багатофакторні проблеми, пра-
цювати у спільних проектах, володіти не 
тільки мовою своєї профільної дисциплі-
ни, але й метамовою нового рівня узагаль-
нення, яке є ознакою трансдисциплінар-
них досліджень.
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ктуальність дослідження. 
Швидкозмінність сучасно-
го світу, обумовлена глоба-
лізаційними, інформаційно-
комунікаційними технологі-
ями та інтеграційними про-

цесами у всіх сферах життєдіяльності сус-
пільства, породжує підвищення рівня і роз-
ширення вимог до функціонування вироб-
ництва і сфери послуг. Реалізація цих ви-
мог потребує підготовки компетентного, 
конкурентоспроможного фахівця, здатно-
го до інноваційної професійної діяльності 
впродовж життя.

Це підкреслює важливість післяди-
пломної педагогічної освіти та необхід-
ність розвитку «комп’ютерно орієнто-
ваного навчального середовища закла-
ду післядипломної педагогічної осві-
ти (КОНС ЗППО) – керованого, штуч-
но і цілеспрямовано побудованого про-
стору, у якому розгортається навчально-
пізнавальний процес (НПП) з використан-
ням інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) і в якому створені необхідні і 
достатні умови для його учасників щодо 
ефективного здійснення підвищення ква-
ліфікації педагогічних кадрів» [7, с. 171]. 
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Систематизація (упорядкування) ком-
понентів КОНС ЗППО, здійснена на осно-
ві їх ключових характеристик, за логікою 
типології, формує підґрунтя для інтеграції 
цих компонентів і розвитку комп’ютерно 
орієнтованого навчального середовища за-
кладу післядипломної педагогічної освіти 
загалом.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Результати наукових досліджень віт-
чизняних і зарубіжних вчених – В. Ю. Би-
кова [2; 3], В. Джеверса [12], М. Крива-
джен [12], Г. Сварт [12], П. Шрівастави [15] 
та ін. – указують на необхідність типологіч-
ного аналізу як у забезпеченні якості та ра-
ціоналізації добору окремих компонентів, 
так і здійсненні поглибленого моделювання 
навчального середовища в цілому. Проте зо-
всім не дослідженим залишається типологія 
компонентного складу КОНС ЗППО.

Мета дослідження полягає у здійснен-
ні типологічного аналізу компонентів 
комп’ютерно орієнтованого навчального 
середовища закладу післядипломної педа-
гогічної освіти.

Методи дослідження. Для досягнен-
ня поставленої мети використовувалися 
такі методи дослідження: теоретичні – ви-
явлення, вивчення, аналіз характеристик 
компонентів КОНС ЗППО і формуван-
ня за основними критеріями класифікації 
(упорядкування) типологічних груп; емпі-
ричні – бесіди з учасниками КОНС ЗППО; 
пряме, побічне, включене спостереження 
за навчально-пізнавальним процесом під-
вищення кваліфікації педагогічних кадрів 
у КОНС ЗППО.

результати дослідження
Основні поняття. Для визначення типо-

логії компонентного складу КОНС ЗППО 
насамперед означимо поняття «типологія 
компонентного складу КОНС ЗППО».

Згідно зі словниками поняття «типо-
логія» – це «система поділу речей на різні 
типи» [14], «вид наукової систематизації, 
класифікації чогось за спільними ознака-
ми, характеристиками [10] та ґрунтується 
на понятті «типу» як одиниці декомпозиції 
дійсності, що вивчається [11].

Поняття «тип» (франц. type, від грец. 
tÉπÉÉ – відбиток, форма) тлумачиться як 
«група елементів, які мають спільну харак-
теристику, або набір характеристик, що до-
зволяє розглядати певні елементи як гру-
пу» [13].

Під поняттям «типологія компонентно-
го складу КОНС ЗППО» будемо розуміти 
систему поділу компонентів КОНС ЗППО 
на різні типи і вивчення основних характе-
ристик виокремлених типів компонентно-
го складу КОНС ЗППО.

Найсуттєвішим критерієм класифіка-
ції компонентів КОНС ЗППО є їх функ-
ція [7]. Тому за визначальну класифікацій-
ну одиницю системного вивчення компо-
нентного складу КОНС ЗППО візьмемо 
тип функціональності КОНС ЗППО.

типи компонентного складу КонС 
ЗППо

Документаційний тип. Відомості, що 
надходять, використовуються і виробля-
ються у КОНС ЗППО, формують інфор-
маційне наповнення (контент) навчально-
пізнавального, науково-дослідного, госпо-
дарського, інформаційно-комунікаційного, 
а також організаційного процесів у КОНС 
ЗППО, використання якого потребує ІКТ-
забезпечення зі зручної комунікації, відпо-
відно до типу здійснюваних процесів між 
учасниками КОНС ЗППО, і чіткого, логіч-
ного документування, опрацювання, збері-
гання та встановлення доступності до до-
кументів різних типів.

Корисність документації, складеної 
лише для звітування про її наявність, до-
сить низька, тому в дослідженні розгляда-
тимемо типи документації, за допомогою 
якої задовольняються інформаційні по-
треби учасників КОНС ЗППО, необхідні 
для успішного здійснення їх функцій, і під-
тримуються основні процеси цього серед-
овища; вона є акумулюванням відомостей 
(знань) і деякою мірою відображенням рів-
ня розвитку (культури) КОНС ЗППО.

Документи КОНС ЗППО регламенту-
ють поліфункціональність, тобто поєднан-
ня різних типів функцій, цього середови-
ща, тому їх розробка та реалізація, що ґрун-
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тується на єдиних правилах документуван-
ня і документообігу, встановлених у КОНС 
ЗППО інструкцією з діловодства, регулює 
порядок роботи з документами: від момен-
ту їх отримання чи створення до відправ-
лення адресату чи передачі в архів.

Виділимо типи документації, якою ке-
руються, користуються і створюють слу-
хачі під час проходження курсів підви-
щення кваліфікації педагогічних кадрів у 
КОНС ЗППО:

– організаційний: реєстраційно-наста-
новна (реєстраційна форма, повідомлен-
ня про зарахування, навчальний розклад 
тощо); діагностувально-результативна 
(форма вхідного та вихідного діагносту-
вання,  індивідуальний план, журнал об-
ліку роботи курсів підвищення кваліфі-
кації педагогічних кадрів, свідоцтво про 
підвищення кваліфікації тощо) докумен-
тація;

– навчальний: навчально-методична 
(підручник, лекційний матеріал, мето-
дичні рекомендації тощо); інформаційно-
довідкова (глосарій, посібник для додатко-
вого чи поглибленого вивчення питання 
(теми) тощо); репродуктивно-підсумкова 
(практична, самостійна, контрольна, залі-
кова робота тощо); проблемно-пошукова 
(курсова, проектна робота тощо) докумен-
тація;

– інформаційно-комунікаційний: інструк-
ції з встановлення, налаштування, викорис-
тання ІКТ тощо;

– науковий: науково-дослідна робота, 
пуб лікації електронного наукового фахово-
го видання, матеріали Інтернет-конференції 
тощо;

– господарський: інструкція з техні-
ки безпеки у КОНС ЗППО, журнал облі-
ку поданих і виконаних заявок на поперед-
ження/усунення проблем у функціонуван-
ні інфраструктури КОНС ЗППО тощо.

Залежно від указаних під час реєстра-
ції на курси підвищення кваліфікації пе-
дагогічних кадрів у КОНС ЗППО потен-
ційним слухачем відомостей, а саме: пред-
метної спеціальності (вчитель математи-
ки, інформатики, української мови, почат-

кових класів, керівник гуртка тощо), освіт-
ньої кваліфікаційної категорії (спеціаліст, 
ІІ-га, І-ша, вища, учитель-методист тощо), 
бажаної форми навчання (очна, заочна, 
очно-дистанційна тощо) і т. п. формують-
ся навчальні групи, від особливостей яких 
варіюється контент (змістове наповнення) 
організаційної та навчальної документації, 
якою користуються слухачі тієї чи іншої 
групи.

Персонал КОНС ЗППО забезпечує функ-
ціонування цього середовища, тому праців-
никам КОНС ЗППО в межах своєї профе-
сійної діяльності доводиться більше і часті-
ше, ніж слухачам курсів підвищення квалі-
фікації педагогічних кадрів, створювати, ви-
користовувати та керуватися документацією, 
яка регламентує (охоплює, має) значно шир-
ший спектр діяльності: від індивідуальної 
навчально-пізнавальної слухача, професійної 
працівника до навчальних груп, структурних 
відділів та КОНС ЗППО загалом. Регулю-
вання внутрішніх процесів КОНС ЗППО 
ускладнюється необхідним урахуванням 
перспектив і специфіки інтеграції ІКТ на різ-
них рівнях освіти: дошкільної, загальноосвіт-
ньої, вищої педагогічної,  а також приналеж-
ності КОНС ЗППО до системи освіти впро-
довж життя.

Це обумовлює виділення типів доку-
ментів КОНС ЗППО за місцем їх складан-
ня (ухвалення): зовнішні та внутрішні до-
кументи.

Зовнішні документи – документи, які 
надходять у КОНС ЗППО чи спрямовані 
за межі цього середовища: 

– вхідні документи надходять у КОНС 
ЗППО; призначені для розгляду і прийнят-
тя рішення щодо корегування діяльнос-
ті у КОНС ЗППО; вхідні документи скла-
даються (ухвалюються) державними орга-
нами України (Міністерство освіти, Кабі-
нет Міністрів, Президент України тощо): 
нормативно-правова база (лист, наказ, по-
станова, програма, розпорядження, указ 
тощо); іншими навчальними і науково-
дослідними закладами: клопотання, про-
позиції тощо; іншими юридичними (Держ-
санепідслужба України, фірми з ІКТ-
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забезпечення тощо) і фізичними особами, 
які не є учасниками КОНС ЗППО: акт, по-
станова, заява, реєстраційна анкета тощо;

– вихідні документи спрямовані за межі 
комп’ютерно орієнтованого навчального 
середовища закладу післядипломної пе-
дагогічної освіти: лист, запит тощо; ви-
хідні документи складаються учасниками 
КОНС ЗППО.

Внутрішні документи призначені для 
функціонування лише в межах КОНС 
ЗППО: наказ, розпорядження, акт тощо. 
Внут рішні документи складаються працівни-
ками чи слухачами курсів підвищення квалі-
фікації педагогічних кадрів КОНС ЗППО.

При виконанні своїх функцій учасни-
ки КОНС ЗППО користуються докумен-
тацією, зміст якої відповідає меті КОНС 
ЗППО – організація процесу підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів – і відо-
бражає специфіку їх діяльності. Зокрема, 
концептуальною характеристикою доку-
ментів, якими користується ІКТ-персонал 
КОНС ЗППО, є чітка орієнтація докумен-
тів на ґрунтовне змістове наповнення щодо 
застосування апаратних і програмних за-
собів інформатизації КОНС ЗППО. Нато-
мість академічний і адміністративний пер-
сонал використовує документи, орієнто-
вані на розвиток психолого-педагогічних 
засад і методів навчання на основі ІКТ  та 
управління діяльністю у КОНС ЗППО від-
повідно. У розпорядженні господарсько-
го персоналу значно менша кількість доку-
ментів, проте їх зміст враховує технічні ха-
рактеристики компонентів інфраструктури 
та регламентує доцільність і своєчасність 
виконання господарським персоналом ді-
яльності щодо безперебійного функціону-
вання інфраструктури КОНС ЗППО.

Тому типи внутрішньої документації 
КОНС ЗППО, якою користуються праців-
ники цього середовища, потрібно розрізня-
ти за відношенням змісту документа до до-
мінуючих функцій персоналу, а саме: госпо-
дарський, ІКТ, академічний та адміністра-
тивний типи документації.

Розвиток КОНС ЗППО, обумовлений 
швидкоплинними вимогами часу, регла-

ментується внесеними змінами до існуючої 
чи новоствореної документації, яку залеж-
но від стадії розробки потрібно розрізняти: 
чернетка і чистовий документ, проект і за-
тверджений документ, оригінал і копія.

Документ з об’єктивним, достовірним, 
ґрунтовним, лаконічним і переконливим 
викладом змісту є вагомою підставою опе-
ративного прийняття рішення учасниками 
КОНС ЗППО.

Організаційний тип. Працівникам 
КОНС ЗППО належить вирішальна роль 
у розвитку та інституціоналізації КОНС 
ЗППО. Тому типологічне групування ор-
ганізаційних функцій потрібно здійснюва-
ти, насамперед,  за ступенем прояву особис-
тих якостей працівників у соціальних відно-
синах у межах КОНС ЗППО: органічний 
(неофіційні) і механічний (офіційні) типи, 
які, у свою чергу, обумовлюються їх інди-
відуальними знаннями та діяльністю, сис-
темність здійснення якої залежить від ви-
важеності побудови організаційної струк-
тури КОНС ЗППО.

Доречним є також розгляд типів органі-
заційних структур КОНС ЗППО, які ха-
рактеризують залежність діяльності учас-
ника КОНС ЗППО і процесу обміну відомос-
тями в цьому середовищі:

– одноосібна координація організацій-
них процесів: головною особою є досвід-
чений, найбільш обізнаний у всіх аспектах 
КОНС ЗППО працівник цього середови-
ща, який є основним джерелом важливих 
відомостей, що дозволяє йому координува-
ти організаційні процеси у КОНС ЗППО; 
недоліком організаційної структури тако-
го типу є те, що сприйняття, упередження і 
обмеження головнової особи трансформу-
ється іншими учасниками КОНС ЗППО;

– міфологічне формування організацій-
них процесів: переважна більшість органі-
заційних процесів у КОНС ЗППО реалізу-
ється на основі непідтверджених відомос-
тей і діяльності суб’єктів, об’єктів цього се-
редовища та  характеризується тривалим 
терміном дії; соціально-культурні норми 
обміну даними визначають розподіл і до-
ступ учасників КОНС ЗППО до відомос-
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тей; твердження, якими обмінюються рів-
ноправні колеги, відрізняються від тих, які 
використовуються між підлеглим і керів-
ником; також твердження, що діють у пев-
ній функціональній області, відмінні від 
тих, що є в іншій області, тому поширення 
відомостей залежить від функціональності, 
доступу та організаційної ієрархії КОНС 
ЗППО;

– інформаційне формування організа-
ційних процесів: політика КОНС ЗППО 
обумовлюється вихованням корпоратив-
ної культури його працівників і мотивуєть-
ся підвищенням рівня їх пізнавального ін-
тересу до добору відомостей, що мають пря-
ме чи опосередковане відношення до вико-
нуваних ними професійних функцій; розпо-
всюдження таких відомостей між працівни-
ками КОНС ЗППО здійснюється через не-
офіційні комунікаційні мережі, найпошире-
нішим серед яких є on-line спілкування, ре-
алізація якого у КОНС ЗППО потребує за-
безпечення працівників відповідними ІКТ; 
якщо отримані відомості, необхідні для при-
йняття рішення, надійшли з неофіційних 
джерел, то їх варто перевірити на валідність, 
наприклад, за допомогою офіційних джерел 
чи емпіричного дослідження;

– партисипативне формування організа-
ційних процесів: організаційне функціону-
вання КОНС ЗППО забезпечується спеці-
альними робочими групами, лабораторія-
ми, відділами, кафедрами тощо, реалізація 
поставлених завдань перед якими відбу-
вається через здійснення добору, опрацю-
вання і передачу відомостей у межах робо-
чої групи; деякі з цих груп спеціально ство-
рюються лише на термін вирішення кон-
кретного завдання чи усунення проблеми; 
склад робочих груп варіюється і залежить 
від характеру проблеми, що розглядаєть-
ся; зазвичай до групи входять добре обізна-
ні у проблемній сфері працівники КОНС 
ЗППО, які й відповідають за виконання за-
вдання, що дозволяє в межах робочої групи 
об’єднати досвід працівників, а також поді-
литися ним з іншими учасниками КОНС 
ЗППО; діяльність у робочих групах, за-
безпечена систематичною комунікацією 

між його учасниками, сприяє розвитку ро-
зуміння висунутих припущень і представ-
лених поглядів на критичні організаційні 
питання, формуванню дружньої атмосфе-
ри і командної роботи, що впливає на роз-
виток рівня ефективності КОНС ЗППО в 
цілому; недоліком організаційної структу-
ри такого типу є те, що спрощена організа-
ція робочих груп потребує більше часу для 
прийняття рішення, натомість  значна кіль-
кість працівників в одній групі та їх одно-
часна участь у декількох робочих групах 
породжує серйозну проблему планування 
робочого часу працівників КОНС ЗППО;

– формальне формування організацій-
них процесів – найпоширеніший тип орга-
нізації НПП: здійснюється через формаль-
ні системи управління відомостями, плану-
вання і контролю; такий тип встановлюєть-
ся для спрямування стандартизованих сис-
тематичних функцій і організації деяких 
нестандартних заходів, що потребують не 
лише організаційного досвіду, а й знання 
сучасних методів управління; системність 
організації заходів, побудованих на зна-
ннях окремих працівників КОНС ЗППО, 
стандартизує методи і засоби реалізації 
цих знань, поєднує організацію навчально-
пізнавального процесу курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів зі знання-
ми та відомостями, доступними для всіх 
учасників КОНС ЗППО;

– бюрократичне формування організа-
ційних процесів: контролювання інформа-
ційних потоків (обміну відомостями) між 
учасниками КОНС ЗППО здійснюєть-
ся через складну систему процедур (пра-
вил); зібрані відомості зводяться до необ-
хідного формату, узагальнюються і пере-
даються для регулювання організаційних 
процесів у КОНС ЗППО; характеризуєть-
ся об’єктивністю, безособовістю і незмін-
ністю; недоліком організаційної структу-
ри такого типу є відсутність стандартного 
способу інтерактивного обміну відомостя-
ми (знаннями); прийняття рішень здійсню-
ється покроково за встановленими прави-
лами; процедура оцінювання складається 
з числової оцінки і системи оцінювання; 
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цей тип відрізняється від формалізованого 
здійснення організаційних процесів більш 
сучасним рівнем, жорсткістю і вагомістю 
ролі управлінських функцій, оскільки фор-
малізоване здійснення організаційних про-
цесів є більш об’єктивним, відзначаєть-
ся гнучкістю в опрацюванні об’єктивних 
і суб’єктивних відомостей, тоді як бюро-
кратичне формування організаційних про-
цесів безособове, ґрунтується на нормах і 
правилах.

Навчально-пізнавальний тип. Нав-
чаль но-пізнавальний тип функціональнос-
ті КОНС ЗППО, у межах якого безпосе-
редньо реалізується ефективний НПП кур-
сів підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів, повинен мати, насамперед, іннова-
ційний і випереджувальний характер, що, у 
свою чергу, потребує системного навчання 
працівників КОНС ЗППО.

Це передбачає використання у КОНС 
ЗППО як усталених (фундаментальних) 
для ВНЗ – традиційного (пояснювально-
ілюстративного), проблемного, програмо-
ваного, алгоритмічного, диференціального, 
модульного, контекстного, так і специфіч-
них, обумовлених особливостями процесу 
підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО, 
типів навчально-пізнавального процесу зо-
крема:

– індукційного: знайомство учасників 
КОНС ЗППО, зокрема слухачів, на почат-
ку курсів підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів, нових працівників (у пер-
ші робочі дні) з правилами та функціону-
ванням КОНС ЗППО у тій мірі, яка необ-
хідна для успішного виконання ними своїх 
функцій. Це дозволяє вчасно скоординува-
ти та інтенсифікувати діяльність учасників 
КОНС ЗППО, що досить важливо, насам-
перед, під час безпосереднього здійснен-
ня НПП на курсах підвищення кваліфіка-
ції педагогічних кадрів, термін проведення 
яких короткостроковий (від 5 днів до 3 ка-
лендарних місяців);

– підвищення рівня ІКТ-компетентності: 
допомога учасникам КОНС ЗППО у підви-
щенні рівня ІКТ-компетентності та її вмі-
ла реалізація у предметній сфері як слуха-

чів, так і персоналу КОНС ЗППО сприяє 
розвитку їх професійних компетентностей; 
і навпаки – виважене використання акаде-
мічним персоналом ІКТ при проведенні на-
вчальних занять професійного чи соціаль-
ного напряму дозволяє інтенсифікувати 
НПП курсів підвищення кваліфікації пе-
дагогічних кадрів, а також розширити кру-
гозір інших учасників КОНС ЗППО щодо 
використання ІКТ у своїй професійній ді-
яльності та мотивувати їх до розвитку ІКТ-
компетентностей;

– розширення складу професійних ком-
петентностей: необхідне для здійснення 
діяльності у суміжній предметній (тема-
тичній, професійній) сфері, зокрема, для 
науково-педагогічного працівника, який 
проводить заняття ІКТ-напрямку, важливо 
не лише знати загальну сферу роботи вчи-
теля ЗНЗ, а й володіти основними предмет-
ними компетентностями тієї категорії слу-
хачів, у якій він здійснює НПП. Навчання 
роботі з ІКТ, побудоване на прикладах їх 
застосування у предметній та професійній 
сфері слухача, дозволить підвищити його 
рівень ІКТ-компетентностей, а також мо-
тивуватиме слухача до впровадження ІКТ 
у навчально-виховний процес ЗНЗ; також, 
коли працівники КОНС ЗППО працюють 
в одній предметній області та проводять 
різні за тематикою навчальні заняття, то ще 
до початку (або ж на початку) навчально-
го року колегам доречно ознайомити один 
одного з особливостями і технологією про-
ведення своїх занять, що можна здійснити 
завдяки опрацюванню конспектів, взаємо-
відвідуванню занять, індивідуальному кон-
сультуванню тощо, – це не лише дозволить 
кожному з цих працівників підвищити рі-
вень предметної і професійної компетент-
ності, а й сприятиме розвитку злагодженої 
роботи штату працівників, швидшому при-
йняттю рішення робочою групою за меншої 
кількості її членів та, на випадок відсутнос-
ті працівника, зробити адекватну заміну, 
що досить важливо у забезпеченні повноти 
та неперервності НПП за короткостроко-
вого терміну проведення курсів підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів.
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Науково-дослідний тип. Важливим є 
й те, що підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів у ЗППО здійснюється за ба-
гатопрофільним (за різними спеціальнос-
тями, кваліфікаційними категоріями слу-
хачів) навчально-пізнавальним процесом. 
Характерною особливістю НПП у КОНС 
ЗППО є його розгортання з використан-
ням педагогічно виважених ІКТ. Тому ін-
тенсивність розвитку ІКТ та їх ефективна 
інтеграція у НПП навчальних закладів різ-
них рівнів освіти, а також потреба фахів-
ців у поглибленні, розширенні й оновлен-
ні професійних знань впродовж життя обу-
мовлює проведення комплексу досліджень 
і визначає основні типи науково-дослідних 
робіт (НДР) у КОНС ЗППО за тематикою 
і ґрунтовністю та обсягом НДР.

Типи НДР за тематикою:
– тематика НДР пов’язана з викорис-

танням ІКТ і спрямована на розвиток 
професійних компетентностей учасників 
навчально-виховного процесу у навчаль-
них закладах різних рівнів освіти;

– тематика НДР спрямована на розви-
ток фонду наявних та перспективних ком-
понентів ІКТ-інфраструктури КОНС на-
вчального закладу.

Типи НДР за ґрунтовністю та обсягом:
– упровадження результатів НДР у пе-

дагогічну практику навчального закладу;
– апробація результатів дослідження у 

виступах на міжнародних («Нові інформа-
ційні технології в освіті для всіх» (м. Київ), 
ICTERI (м. Херсон), FOSS Lviv (м. Львів) 
тощо), всеукраїнських («Інформаційні тех-
нології в освіті, науці і техніці» (м. Черка-
си), MoodleMoot Ukraine (м. Київ) тощо), 
міжрегіональних, обласних, загальноінсти-
тутських науково-практичних конферен-
ціях; семінарах (в Інституті інформацій-
них технологій і засобів навчання НАПН 
України, в Інституті інформатики Націо-
нального педагогічного університету іме-
ні М. П. Драгоманова тощо), тематика чи 
форма проведення яких пов’язана з вико-
ристанням ІКТ в освіті;

– публікації у збірниках матеріалів кон-
ференцій, семінарів (зазначених у поперед-

ньому пункті), науково-методичних видан-
нях, що не входять до «Переліку наукових 
фахових видань України» у галузі педаго-
гічні науки;

– публікація у наукових рецензованих 
виданнях, які внесено до «Переліку нау-
кових фахових видань України» у галузі 
«Педагогічні науки» («Інформатика та ін-
формаційні технології в навчальних закла-
дах» [4], «Інформаційні технології в осві-
ті» [5], «Інформаційні технології і засо-
би навчання» [6], «Комп’ютер у школі та 
сім’ї» [9] тощо);

– підготовка методичних рекомендацій, 
навчальних підручників і посібників для 
навчальних закладів різних рівнів освіти;

– підготовка та захист курсової роботи 
чи проекту: як результат самостійного нау-
кового пошуку слухача курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів, обумов-
леного його навчальною і практичною про-
фесійною діяльністю;

– підготовка колективної чи одноосібної 
монографії.

Господарський тип. Господарський тип 
функціонування КОНС ЗППО обумов-
лений першочерговим забезпеченням гос-
подарського комплексу цього середови-
ща щодо створення комфортних життя- і 
здоров’язбережувальних умов діяльності 
учасників у КОНС ЗППО, реалізація яких 
здійснюється через матеріальний і нема-
теріальний типи компонентів інфраструк-
тури господарського комплексу КОНС 
ЗППО.

Матеріальний тип інфраструктури гос-
подарського комплексу КОНС ЗППО – пов-
не забезпечення наявності та підтримка у 
відповідності з санітарно-гігієнічними нор-
мами належного фізичного стану майна:

– нерухомого: навчальні аудиторії (лек-
ційні зали, навчальні майстерні, лаборато-
рії тощо), робочі кабінети та інші побутові 
приміщення загального призначення (хол, 
виставки, гардеробна, вбиральні тощо) – 
приміщення ЗППО в цілому;

– рухомого (меблі, технологічне осна-
щення тощо) майна КОНС ЗППО.

Нематеріальний тип інфраструктури 
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господарського комплексу КОНС ЗППО – 
підтримка технологічних процесів у КОНС 
ЗППО: електричної мережі, водопостачан-
ня, теплопостачання, вентиляції, каналіза-
ції тощо.

ІКТ-тип. Педагогічно-виважений до-
бір ІКТ, що ефективно використовується 
учасниками КОНС ЗППО при здійсненні 
підвищення кваліфікації педагогічних кад-
рів, є характеристичною ознакою КОНС 
ЗППО і охоплює усі типи функціональнос-
ті цього середовища – організаційний, до-
кументаційний, навчально-пізнавальний, 
науково-дослідний і господарський – 
та формує ІКТ-інфраструктуру КОНС 
ЗППО, безперебійна робота якої залежить 
від технічно-програмного забезпечення та 
інформатизації. Це обумовлює виділення 
відповідних типів компонентного складу 
ІКТ-інфраструктури КОНС ЗППО.

Технічно-програмний тип ІКТ-інфра-
структури характеризується забезпечен-
ням, оперативним обслуговуванням і під-
тримкою:

– технічного ІКТ-устаткування (фі-
зична основа для розташування та управ-
ління програмами, електронними освіт-
німи ресурсами): серверів, персональних 
комп’ютерів, мультимедійних дошок, про-
екторів, Інтернету тощо;

– програмного забезпечення: платфор-
ми для розгортання дистанційного навчан-
ня (Moodle), електронного видання (Open 
Journal Systems), електронного репозита-
рію/бібліотеки (EPrints) тощо.

Інформатизаційний тип характеризу-
ється розробкою, використанням і опера-

тивною підтримкою електронних інформа-
ційних ресурсів (ЕІР):

– загальнодоступних світових ЕІР: елек-
тронних бібліотек, електронних наукових ви-
дань, відкритих дистанційних курсів тощо;

– ЕІР спільного використання учасни-
ками КОНС ЗППО: портал КОНС ЗППО, 
журнал обліку поданих і виконаних зая-
вок на попередження та усунення проблем 
у функціонуванні інфраструктури КОНС 
ЗППО тощо;

– функціонально-спеціалізованих (ви-
користовується певною категорією учас-
ників у межах визначеного типу функціо-
нальності КОНС ЗППО) ЕІР.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Отже, типологія компонентного 
складу комп’ютерно орієнтованого навчаль-
ного середовища закладу післядипломної 
педагогічної освіти – це система поділу ком-
понентів КОНС ЗППО на різні типи і ви-
вчення основних характеристик виокрем-
лених типів компонентного складу КОНС 
ЗППО. Прийнявши за класифікаційну оди-
ницю системного вивчення компонентів 
КОНС ЗППО тип функціональності КОНС 
ЗППО, виокремлено і схарактеризовано: до-
кументаційний, організаційний, навчально-
пізнавальний, науково-дослідний, госпо-
дарський та ІКТ типи компонентного скла-
ду КОНС ЗППО. Здійснений типологічний 
аналіз дозволяє раціоналізувати функціо-
нування КОНС ЗППО через конденсуван-
ня можливостей його компонентів.

Подальшого дослідження потребує ви-
вчення специфіки взаємозв’язків компо-
нентів КОНС ЗППО.
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чАс реформ: методологІя І методикА  
освІтнЬого ПроЦесу

ьогодні все більш зрозумілим 
і застосовним стає тверджен-
ня про те, що основні пробле-
ми будь-яких суспільних пе-
ретворень пов’язані з транс-
формацією свідомості всіх со-

ціальних верств. На жаль, і досі в Україні 
керівники і відповідні суспільні інституції 
приділяють недостатньо уваги до цілеспря-
мованої та раціональної трансформації сус-
пільної свідомості, до формування системи 
соціального просвітництва.

Натомість відбувається нестримне куль-
тивування суто західних зразків політич-
ної та економічної культури, що є насам-
перед намаганням відволікти частину на-
селення, особливо молодь, він гострих со-
ціальних проблем, запропонувати їй сис-
тему цінностей, яка б спрямовувала їх ак-
тивність у далекі від реальних політичних 
проблем галузі [2, с. 93].

Утім, поступово формується прошарок 
науковців, прагматичних і відповідальних 
політиків та громадських діячів, що напо-
легливо наголошують на необхідності по-
єднувати великі зміни з формуванням лю-
дини, яка відповідає моделі перетворено-
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Політична освіта – важлива галузь 
життєдіяльності суспільства, від 

ефективного функціонування якої за-
лежить стабільність політичної сис-
теми, доцільність рішень, що ухвалю-

ються, якість життя кожної людини. 
Завдяки програмам політичної осві-

ти виховується громадянин демокра-
тичного зразка, який усвідомлює влас-

не місце і роль у суспільстві, дотри-
мується загальнолюдських ціннос-

тей, обізнаний з політичною реаль-
ністю держави та має необхідні вмін-

ня і навички для участі в прийнятті 
політичних рішень; для забезпечення 
максимального ефекту й користі від 
проведення просвітницьких заходів у 

масштабах країни необхідно реалі-
зовувати освітні програми серед усіх 

верств населення; процес політич-
ного навчання має здійснюватися не 

тільки закладами освіти, але й нефор-
мальними освітніми структурами.
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го суспільства. Адже без такого поєднання 
влада в суспільстві приречена постійно зі-
штовхуватися з напівсвідомим опором тієї 
частини населення, умови існування якої, 
у першу чергу матеріальні, погіршуються в 
результаті перетворень. 

Упродовж усіх років незалежності здій-
снення перетворень у нашому суспільстві 
під гаслом демократизації насправді мало 
відповідали  основним принципам самої де-
мократії, а  народ в абсолютній більшості 
не вірить у те, що влада в державі належить 
саме йому. Поширені викривлені уявлення 
про поняття демократії, ринкової економіки 
тощо. Чимало осіб сприймають їх як сино-
нім вседозволеності та безвідповідальності. 

Тому наша сучасна політична свідомість 
аморфна і суперечлива. Одні і ті ж люди 
можуть одночасно виступати за вільне під-
приємництво та посилення ролі й участі 
держави у виробництві. Велика кількість 
представників старшого покоління, праг-
нучи покращити своє життя, єдину можли-
вість для цього вбачає в поверненні до «ста-
рого порядку». 

Екстраполюючи зазначену вище ситуа-
цію на широкі групи населення, ми може-
мо припустити, що якась частина суспіль-
ства активно протидіє і опирається деяким 
новаціям, у яких зацікавлена, у першу чер-
гу, саме вона. Це є наслідком умілих мані-
пуляцій політиків і керівників усіх рангів – 
і місцевих, і державних. Особливо ця проб-
лема є актуальною для молодого поколін-
ня нашої держави, адже саме воно є най-
ліпшим «матеріалом» різноманітних мані-
пуляцій, свідомих розрахунків щодо вико-
ристання потрібної позиції молоді в «полі-
тичній грі» різними політичними силами 
[3, с. 174].

У сучасній Україні в результаті зміни по-
літичної системи, руйнування старої сис-
теми цінностей перед суспільством поста-
ли складні питання. Серед центральних – 
питання про систему цінностей, яка може 
стати основою злагоди різних соціальних 
груп. Старі моделі політичної поведінки і 
участі, які засвоєні старшим поколінням, 
не збігаються з новими політичними реалі-

ями та дезорієнтують особистість. Нові мо-
делі формуються та засвоюються вкрай по-
вільно.

Саме з цієї причини питання політичної 
освіти набирають неабиякої актуальності. 
Адже саме її засобами забезпечується зна-
йомство та засвоєння на об’єктивній науко-
вій основі вітчизняного та зарубіжного полі-
тичного досвіду. Політична освіта дає мож-
ливість осягнути індивіду порядок функці-
онування політичної системи та озброїтися 
знанням способів впливу на неї з метою реа-
лізації власних та групових інтересів.

Таким чином, можемо сміливо погодити-
ся з твердженням М. С. Іванова про те, що 
«дана система стає не тільки важливим ка-
налом політичної соціалізації, а може роз-
глядатися як один з безпосередніх чинни-
ків самого політичного процесу» [1, с. 39].

Розробка демократичної політичної 
освіти в Україні та її впровадження є акту-
альним ще й через те, що досі мають місце 
намагання перетворити політико-освітній 
вплив на знаряддя партійно-ідеологічної 
індоктринації. Часто буває так, що коли 
мова заходить про політичну освіту і полі-
тичну активність, то мають на увазі перш за 
все мету перемоги на виборах, досягнення 
впливу у суспільстві чи в політичній пар-
тії. Через це і політичну освіту часто розу-
міють як ще одну можливість забезпечити 
успіх у кар’єрі лідера, здобути переваги у 
політичних змаганнях. Політику, політич-
ну діяльність усе ще не сприймають як ді-
яльність з упровадження ідеалів і принци-
пів демократії, з’ясування проблем у жит-
ті громад та мобілізацію ресурсів на їх по-
долання. Відповідним має бути і розуміння 
політичної освіти, її цілей, завдань і очіку-
ваних результатів.

Тому слід зазначити, що мета політичної 
освіти в Україні – формувати й поширюва-
ти те, що є спільним для усіх членів суспіль-
ства у їхньому розумінні справедливості, по-
рядку, свободи, рівності, участі тощо.

Політична освіта має виконувати функ-
цію трансляції до нових поколінь опти-
мальних способів суспільної взаємодії, 
вбираючи світові здобутки та зберігаючи 
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автентичні традиції української культури. 
Сприяючи соціалізації молоді, політична 
освіта має навчати її рольовим моделям по-
літичної поведінки.

Завдання політичної освіти в Україні – не 
формувати прихильність до якоїсь політич-
ної сили, а підвищувати громадянську ком-
петентність і відповідальність особистос-
ті, культивувати фундаментальні цінності й 
принципи демократії, мотивувати до участі 
у розв’язанні суспільних проблем. Політич-
на освіта в українському суспільстві має до-
помогти людині звільнитися від атавізмів то-
талітарного статусу як невіра у власну соці-
альну значущість, не шанування власної та 
чужої гідності, свободи, не відчуття рівності 
у стосунках з владою, власна нерішучість.

Упровадження й розвиток політичної 
освіти має сприяти подоланню таких харак-
теристик політичної свідомості, як нетерпи-
мість, конфронтаційність, абсентеїзм, спри-
яти становленню культури толерантності, 
політичної коректності, стимулювати заці-
кавленість громадян у демократичних змі-
нах у державі, їхню виборчу активність, від-
повідальне і поважне ставлення до резуль-
татів виборів, піднесення рівня професіона-
лізму й відповідальності громадських діячів, 
державних службовців. Вона має охоплюва-
ти всі вікові і соціальні групи населення й 
бути зорієнтованою на формування актив-
ної, автономної, незалежної, уповноваженої, 
непатерналістської особистості, яка почува-
ється і сприймається суспільством як само-
стійна цінність, а інтереси її визнаються прі-
оритетними. В цілому політична освіта має 
бути спрямована на підвищення громадян-
ської компетентності і громадянської відпо-
відальності особи, сприяти аргументовано-
му прийняттю фундаментальних цінностей 
і принципів демократії.

Завдання політичної освіти в Україні 
полягають у «створенні умов для форму-
вання справжнього громадянина, рівень 
знань, ставлень і участі якого відповідає 
вимогам сучасного демократичного сус-
пільства» [5, с. 41].

У зв’язку з цим особливої уваги заслуго-
вує ряд проблем.

Перша з них – розвиток вітчизняної по-
літичної науки, адже ми самі й наші зару-
біжні колеги все ще далекі від того, щоб 
дати задовільні пояснення змінам, оцінити 
підсумки і тенденції політичного розвит ку, 
які проявилися в сторіччі, що завершило-
ся, і в рамках пережитої нами епохи взага-
лі [2, с. 95].

Для просування вперед у вирішенні цих 
та інших проблем політологічного знання 
необхідна переоцінка теоретичних пара-
дигм і методологічних основ усього комп-
лексу наукового вивчення політики, зокре-
ма, подолання стереотипів «старого» світо-
сприйняття та доцільного оволодіння новіт-
німи теоріями і вченнями. На наше переко-
нання, цей рух має пролягати через критич-
ний аналіз кращих досягнень марксистсько-
го методу і наукових результатів радянської 
епохи, їх збагачення і доповнення найцінні-
шими відкриттями і досягненнями інших 
методологічних підходів – від біхевіориз-
му до функціоналізму. Для цього необхідна 
консолідація професійного політологічно-
го співтовариства. Поки що воно існує ско-
ріше потенційно, ніж реально. Політологи в 
Україні, як і раніше, найчастіше сперечають-
ся з ідеологічних, а не теоретичних питань.

На жаль, значна частина політологічних 
праць обтяжена цілою низкою штампів, які 
є свідченням інколи навіть свідомого, не-
критичного сприйняття як минулого, так і 
дійсності. У першу чергу, це стосується по-
ширення міфу про демократичний харак-
тер існуючої політичної системи та полі-
тичного режиму. Можна погодитися з дум-
кою окремих дослідників, що існуюча су-
перечність між конституційною і реально 
існуючою системою політичних відносин 
спричинила наявність низки тенденцій у 
вітчизняній політичній думці стосовно до-
сліджень політичного процесу в Україні.

У зв’язку з таким становищем перед полі-
тологічною освітою стоїть актуальна проб-
лема навчання самостійному аналізу про-
цесів, що відбуваються в українському сус-
пільстві. Саме такий підхід багато в чому 
буде сприяти подоланню репродуктивного 
монологічного характеру мислення і форму-
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ванню відкритої політичної культури, демо-
кратичної освіти, яка припускає сприйман-
ня власних політичних поглядів і інтере сів 
як рівнозначних з інтересами і поглядами 
представників інших позицій [2, с. 96]. 

У нас все ще мало поширена сучасна на-
укова поняттєво-термінологічна система – 
передумова плідності діалогу між захисни-
ками різних позицій. Головний шлях вирі-
шення цієї проблеми – підготовка в багатьох 
ВНЗ України студентів-політологів. Потре-
ба суспільства у фахівцях з політологічною 
освітою навіть у країнах зі стабільними де-
мократичними режимами порівняна тільки 
з потребою в юристах і економістах. Ми пе-
реконані у тому, що для нашого перехідного 
суспільства об’єктивно вона є вищою.

Для посттоталітарної держави є вкрай 
важливою свідома підтримка громадянами 
країни дій, спрямованих на здійснення пе-
реходу до демократії. Одна з можливостей 
досягнення такої підтримки – збалансо-
вана й різнобічна політична освіта, у здій-
сненні якої братимуть участь різноманітні 
учасники: державні органи, політичні пар-
тії, громадські й релігійні організації, діло-
ві кола тощо. Водночас, враховуючи слаб-
кий розвиток недержавних акторів, держа-
ва має взяти на себе основну роботу з орга-
нізації політичної освіти, мобілізуючи дер-
жавні й благодійні ресурси, використову-
ючи міжнародну фінансову й матеріальну 
допомогу, а також досвід і знання провід-
них експертів з інших країн.

Специфіка політичної освіти в Украї-
ні полягає в тому, що вона має бути спря-
мована не стільки на відтворення демокра-
тичних цінностей у суспільстві, скільки на 
формування нової системи громадських 
цінностей. У процесі політичної модерніза-
ції слід культивувати демократичні ціннос-
ті, поширювати відповідні процедури, нові 
правила життя й стилі поведінки в умовах 
недемократичної дійсності. Коли в суспіль-
ному житті бракує демократизму, політич-
на освіта повинна стати чинником розпо-
всюдження демократії.

Проблему ускладнює те, що в Україні 
має місце брак або невизначеність суспіль-

ного замовлення на політичну освіту. Час-
то ідеал демократичного громадянина ото-
тожнюють лише з патріотизмом, а політич-
ну освіту обмежують патріотичним вихо-
ванням, яке визначають виключно на заса-
дах мілітаризму й войовничості. Аби полі-
тична освіта відповідала соціальним вимо-
гам, у демократичному й перехідному сус-
пільствах вона має бути систематичною й 
фаховою, спиратися на наукову розробку 
принципових питань, на коректне визна-
чення її змісту, виходячи з ідеального обра-
зу її мети та реального стану й проблем по-
літичної культури громадян.

Політична активність і участь громадян 
у розв’язанні суспільних проблем, ухвален-
ні суспільних рішень та їх реалізації в кін-
цевому підсумку є очікуваним результатом 
політичної освіти, тож на її формування і 
розвиток має бути спрямовано зміст остан-
ньої. Важливим також (особливо з ураху-
ванням залишків тоталітарної культури) є 
навчання тому, як зберігати власну автоно-
мію у стосунках з іншими людьми та дер-
жавою, ефективно захищати власні інтере-
си – як відчувати й захищати власну сво-
боду. Тільки у цьому разі можна сподівати-
ся на поступовий занепад надто поширених 
у нас адміністративних методів організації 
управління і в системі освіти, і поза нею. 

Очікуваним результатом демократичної 
політичної освіти в Україні має бути гро-
мадянин, якому властиві такі риси: 1) ці-
нування ідеалів свободи, рівності, спра-
ведливості; 2) відчуття власної гідності й 
цінування прав; 3) готовність дотримува-
тися чинних норм і законів; 4) потреба в 
ефективній і стабільній політичній систе-
мі; 5) здатність визначати проблеми сус-
пільного життя, бажання і вміння вимагати 
їх розв’язання; 6) умотивованість і вміння 
впливати на владу.

Серед інших наслідків – підвищення 
професіоналізму державних службовців, в 
основі діяльності яких мають бути ідеали й 
принципи демократії, поважання прав і гід-
ності громадян. Потрібно досягти того, що 
вони вбачатимуть професіоналізм своєї ді-
яльності в тому, щоб забезпечувати якомо-
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га більш ретельне дотримання законів і ре-
гламентів у здійсненні суспільних справ, 
а не прислужуватися якійсь одній із полі-
тичних сил. Очікується також, що політич-
на освіта надасть можливість практичним 
політикам засвоїти сучасні цивілізовані 
методи впливу на громадськість, взаємодії 
з суперниками та союзниками, керуватися 
у своїй діяльності не лише вузькопартійни-
ми цілями, а й завданнями встановлення і 
дотримання в суспільстві принципів демо-
кратії.

Здійснювати політичну освіту – це на-
вчати людей тому, що вони повинні знати, 
вміти, будучи громадянами демократичної 
держави, маючи справу з владою, з її орга-
нами й іншими політичними інституція-
ми, перебуваючи у компетентній взаємодії 
і відповідальній співпраці з ними.

Серед проблем, що існують у розвит-
ку політичної освіти в Україні й потребу-
ють якнайшвидшого розв’язання, – ви-
значення її змісту, застосування відповід-
них йому методів викладання, розробка на-
вчальних програм та посібників, викорис-
тання інформаційних технологій у процесі 
навчання, підвищення кваліфікації викла-
дачів. Крім того, поступова демократизація 
самої системи освіти потребує надання по-
глиблених теоретичних знань щодо сутнос-
ті, передумов і перспектив розвитку демо-
кратії як явища і політичного режиму. Од-
ночасно позитивним було б поширення ви-
кладання навчальної дисципліни «Основи 
демократії» принаймні у вищих навчаль-
них закладах: «У процесі викладання цієї 
дисципліни можливе сприяння розвитку 
політичної активності та набуття відповід-
них навичок, подолання фрагментарності 
політичної свідомості і формування на цій 
основі громадянської політичної культури, 
без чого становлення української політич-
ної нації видається нереальним» [4, с. 179]. 
Для досягнення цієї мети слід розроби-
ти концепцію політичної освіти в Україні, 
яка дозволить: 1) надати політико-освітнім 
процесам демократичного і кваліфікова-
ного, теоретично-обґрунтованого і мето-
дично виваженого характеру; 2) зміцнити 

соціально-політичну стабільність в укра-
їнському суспільстві; 3) підвищити полі-
тичну відповідальність громадських діячів; 
4) стимулювати виборчу активність гро-
мадян, зважене ставлення до претендентів 
на виборах; 5) оптимізувати процеси полі-
тичної соціалізації молоді; 6) залучити і по-
ширити існуючий досвід у галузі громадян-
ської освіти.

Дослідження науковцями проблем фор-
мування системи та змісту політичної де-
мократичної освіти, безумовно, буде спри-
яти подальшому просуванню суспільства 
шляхом демократизації свідомості його 
членів.

Підсумовуючи викладені думки, слід 
виділити такі основні напрями, за якими 
удосконалення системи політичної освіти 
України може сприяти становленню демо-
кратії:

• змістовний (а не тільки навчально-
методичний) розвиток системи освіти в 
напрямі європейської та загальносвітової 
культури (що покращить якість освіти);

• досягнення оптимального балансу між 
функціонуванням національної системи 
освіти та її розвитком у визначеному на-
прямі зі збільшенням ступеня відкритості;

• посилення ідентифікації студентів з 
українською політичною нацією (посилить 
дух патріотизму);

• реальне забезпечення студентів навич-
ками спілкування державною мовою та 
україномовними підручниками, повністю 
відповідними українській дійсності (спри-
ятиме вихованню та освіченості громадян 
України);

• розвиток демократії в освітньо-ви-
ховному процесі та демократичності сві-
домості учнів (студентів) і викладачів (що 
приведе до поширення демократії і в інших 
соціальних сферах);

• розвиток політичної свідомості, полі-
тичної активності та політичної культури 
молоді (сприятиме політичній соціалізації);

• поширення громадянської освіти з ви-
кладанням основ демократії та теоретич-
них засад феномену політичної нації у ви-
щих навчальних закладах (що послужить 
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основою демократизації освітнього просто-
ру в Україні)

Наведені положення підтверджують те, 
що політична освіта, будучи однією з голов-
них складових розвитку громадянського 
суспільства, надаючи людям елементарну 

громадянську компетентність, озброюючи 
їх уміннями, необхідними для життя в де-
мократичному суспільстві, здатна забезпе-
чити істотну протидію політичній дестабі-
лізації, конфронтації й загрозам національ-
ній безпеці.
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остановка проблеми. В умо-
вах інтеграції України до 
світового та європейського 
освітнього простору модер-
нізації потребує підготовка 
майбутнього викладача ви-

щого навчального закладу відповідно до 
світових стандартів. У цьому контексті до-
цільним бачиться вивчення й осмислення 
зарубіжного досвіду формування управ-
лінської компетентності майбутнього ви-
кладача вищої школи.

Аналіз актуальних досліджень. Управ-
лінська компетентність вже протягом три-
валого часу є предметом наукових роз-
відок таких дослідників, як В. Андру-
щенко, В. Бондар, Л. Ващенко, А. Груше-
ва, Л. Даниленко, Г. Дмитренко, Г. Єльни-
кова, М. Захаров, В. Кремень, Ю. Конар-
жевський, Е. Павлютенков, В. Пикельна, 
М. Поташник, Е. Хриков та ін.

Проте, незважаючи на значний інтерес 
з боку науковців до означеної проблеми, 
вивчення зарубіжного досвіду формуван-
ня управлінської компетентності майбут-
нього викладача вищої школи поки що не 
дістало належного висвітлення, що й стало 
метою цієї статті.

Виклад основного матеріалу. Зазначи-
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Таблиця 1
Приклад визначення поняття «управлінська компетентність» [4]

Категорія Компетенція Дефініція Спосіб поведінки

Управління людськими 
ресурсами

• Розвиток 
командного духу

• Сприяння розвиткові взаємодії 
між членами організації, що сприяє 
досягненню спільних цілей

Допомога та повага до всіх членів 
організації.
Спільна місія та формування 
почуття приналежності до 
команди

• Розвиток 
особистості

• Розкриття потенціалу 
особистісного розвитку членів 
організації

Наставництво і передача досвіду.
Оцінка позитивних і негативних 
рис членів організації

Таблиця 2
Складові управлінської компетентності [15, с. 20]

Знання Уміння Ставлення

• розуміння вимог різних учасників 
процесу прийняття рішень;
• розуміння внеску в суспільство 
організації в цілому та окремих її 
членів зокрема;
• усвідомлення ризиків та 
можливостей організації;
• знання нормативно-правової 
бази, що регулює діяльність 
організації

• обґрунтованість і поміркованість суджень;
• критичне мислення;
• навички роботи в команді;
• креативність, інноваційність та оригінальність 
мислення;
• спілкування, що викликає довіру;
• ділові якості;
• уміння слухати;
• уміння регулювати стосунки між учасниками 
процесу прийняття рішень;
• емоційна виваженість

• чесність і порядність;
• бачення довготривалої 
перспективи;
• відкритість мислення;
• заохочення до 
різноманіття;
• переконаність і мужність;
• уміння долати опір;
• здатність мислити 
нестандартно

мо, що управлінська компетентність, на 
думку дослідників з Національного тех-
нічного університету (м. Афіни, Греція) 
[4], є комбінацією прихованих (імпліцит-
них) та експліцитних знань, способів по-
ведінки та навичок, що становлять потен-
ціал для ефективного виконання завдань. 
На їхню думку, компетентність можна та-
кож розглядати через призму таких по-
нять, як категорія, компетенція, дефініція 
та спосіб поведінки. Трактування управ-
лінської компетентності в такий спосіб по-
дано грецькими освітніми теоретиками на 
прикладі такої управлінської компетент-
ності, як управління людськими ресурса-
ми (табл. 1).

На відміну від дослідників з Національ-
ного технічного університету м. Афіни, 
представники Європейської академії біз-
несу в суспільстві (European Academy of 
Business in Society – EABIS) пропонують 
такі складові управлінської компетентнос-
ті, як знання (knowledge), навички (skills) 
та ставлення (attitudes) (табл. 2). 

На основі представлених складових 
управлінської компетентності дослідники 

Л. Уілсон, Г. Ленссен та П. Хаінд визначи-
ли складові корпоративно-відповідальної 
поведінки, що становлять лідерські якос-
ті (leadership qualities), управлінські нави-
чки (management skills) та рефлексивні зді-
бності (reflexive abilities). Така складова, як 
лідерські якості відображає, на думку за-
значених дослідників, моральний аспект 
процесу прийняття рішень. Отже, у цьо-
му контексті маються на увазі особистіс-
ні якості керівників. Управлінські навички 
репрезентують сферу ведення бізнесу і пе-
редбачають володіння набором інструмен-
тальних умінь (ведення діалогу, встанов-
лення партнерства тощо). На відміну від 
лідерських якостей, управлінськими нави-
чками можна оволодіти за достатньо корот-
кий час. Рефлексивні здібності являють со-
бою синтез лідерських якостей та управлін-
ських навичок або сукупність знань, умінь 
та ставлень (табл. 2).

У межах останньої складової Л. Уілсон, 
Г. Ленссен та П. Хаінд виділяють п’ять клю-
чових компетенцій, зокрема: системне мис-
лення; уміння управляти ризиками та зао-
хочувати до різноманітності; уміння знахо-
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дити баланс між глобальними й місцевими 
перспективами; уміння вести конструктив-
ний діалог та знаходити спільну мову; емо-
ційна свідомість [15, с. 22].

Класифікація управлінських компетен-
цій стала предметом наукового зацікавлен-
ня групи дослідників з Департаменту наук 
з управління (Department of Management 
Sciences) м. Ісламабад, Пакистан. Науковці 
виокремлюють п’ять класів управлінських 
компетенцій: функціональні компетенції 
(functional competencies), загальні управ-
лінські компетенції (generic management 
competencies), соціальні навички (social 
skills), пізнавальні вміння (cognitive skills), 
personal characteristics (особистісні якос-
ті). Функціональні компетенції становлять 
знання методології, ноу-хау процесів, тех-
нологій спеціалізованої діяльності, а також 
уміння застосовувати інструменти, машини 
для виконання цієї діяльності. В управлін-
ському аспекті функціональні компетенції 
передбачають знання із загального менедж-
менту якості (Total quality management – 
TQM), менеджменту змін, стратегічного 
менеджменту тощо. Другий клас – загальні 
управлінські компетенції – включає управ-
лінські компетенції, спільні для різних 
сфер управління, що передбачають сукуп-
ність знань, навичок, способів поведінки, а 
також стратегій втручання, які дозволяють 
здійснювати рутинну управлінську діяль-
ність. Соціальні навички охоплюють широ-
ку сукупність навичок та способів поведін-
ки, що дозволяють управлінцям ефектив-
но взаємодіяти в команді. Соціальні компе-
тенції допомагають менеджерам більш про-
дуктивно встановлювати й підтримувати 
здорові бізнесові стосунки як у межах орга-
нізації, так і з зовнішніми учасниками про-
цесу прийняття рішень. Пізнавальні вміння 
передбачають пізнавальну здатність мене-
джерів вести бізнес, зокрема, знаходити ін-
новаційні шляхи розв’язання проблем. Цей 
клас включає такі компетенції, як аналітич-
не мислення, системне мислення, образне 
мислення, креативне мислення тощо. Осо-
бистісні якості становлять базові цінності, 
риси характеру, самооцінку, мотиви, намі-

ри, а також спосіб поведінки управлінця в 
різних ситуаціях. До цього класу компетен-
цій належать: орієнтація на досягнення, ба-
жання вчитися, упевненість у собі, амбіцій-
ність, чесність, урівноваженість та наполег-
ливість [8].

Слід наголосити, що розглянуті вище 
складові управлінської компетентності пе-
реважно стосуються бізнесових організа-
цій. У контексті розвитку управлінської 
компетентності в освітньому середовищі 
значний інтерес становить модель PAKS – 
Personality (Особистість), Ability (Здат-
ність), Knowledge (Знання), Skills (Навич-
ки), що допомагає вищому навчальному за-
кладу у виробництві, засвоєнні та поширен-
ні знань. Кожна зі складових цієї моделі, на 
думку американських дослідників П. Трай-
петі, Дж. Ренйан та Т. Пендея, містить такі 
якості та компетенції:

• Personality (Особистість): наполегли-
вість, конкурентоспроможність, самодос-
татність, висока емоційна витривалість, ви-
сокий рівень енергії;

• Ability (Здатність): розумові здібнос-
ті, дивергентне мислення, дослідницькі 
вміння;

• Knowledge (Знання): технічні, прак-
тичні, знання з предмета, обізнаність з 
останніми тенденціями та дослідженнями 
у сфері наукових інтересів;

• Skills (Навички): комунікативні навич-
ки, навички розв’язання проблем, презен-
таційні навички, педагогічна майстерність 
[12, с. 217].

Незаперечним є факт, що ефективність 
виробництва, засвоєння й поширення знань 
залежить від якості вищої освіти, і від рів-
ня компетентності педагогічного персона-
лу зокрема. В освітньому середовищі члени 
колективу виконують цілу низку ролей, а 
саме: адміністратора, лідера, викладача, на-
ставника, консультанта, оцінювача, редак-
тора, дослідника, організатора, представ-
ника наукової школи тощо. 

Зазначені дослідники в цьому контек-
сті виділяють чотири складові управлін-
ської компетентності педагогічного персо-
налу вищого навчального закладу: знаннє-
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ву (Knowledge), поведінкову (Behavioral), 
дослідницьку (Research) та адміністратив-
ну (Administrative) і пропонують оціню-
вати рівень управлінської компетентності 
викладача ВНЗ за низкою показників, що 
охоплюють різні її складові (табл. 3). 

Американські дослідники Р. Вуд та 
Т. Пейне запропонували власний перелік 
компетенцій, що становлять управлінську 
компетентність викладача ВНЗ: комуніка-
бельність; гнучкість; орієнтація на досяг-
нення; сприяння професійному розвитко-
ві колег / підлеглих; орієнтація на запи-
ти споживачів освітніх послуг; здатність 
до розв’язання проблем; навички роботи в 
команді; аналітичне мислення; лідерство; 
навички встановлення стосунків; навички 
планування та організації [16].

Розглядаючи компетенції, необхідні 
майбутньому викладачеві вищої школи, ка-
надський дослідник Р. Полцієн визначає 
такі: комунікабельність та навички міжо-
собистісної взаємодії; критичне та креатив-
не мислення; особиста ефективність; ціліс-
ність та етичність; володіння методикою 
викладання; суспільна і громадська відпо-
відальність; лідерство; здатність до управ-
ління науковими дослідженнями; здатність 

до мобілізації та трансляції знань; здатність 
до управління кар’єрою [9, c. 2].

У 2001 році ЄС визначив вісім компе-
тенцій випускника, що мали бути інди-
каторами під час моніторингу та оцінки 
навчально-виховного процесу у ВНЗ: ви-
сокий рівень володіння рідною мовою; ви-
сокий рівень володіння іноземною мовою; 
базові знання з математичних та природни-
чих дисциплін; здатність навчатися за допо-
могою інформаційно-комунікаційних тех-
нологій; здатність до тайм-менеджменту, 
розв’язання проблем, пошуку та викорис-
тання інформації; усвідомлення суспіль-
них обов’язків; креативність, навички пла-
нування, мотивація на досягнення; уміння 
цінувати мистецтво, музику та літературу 
[7, c. 29–30].

Значної уваги заслуговує також модель 
компетентності, розроблена групою аме-
риканських учених на чолі з професором 
С. Д. Шеєром. Зауважимо, що п’ятнадцять 
експертів-представників різних науково-
дослідних установ («Національної асоці-
ації агентів з поширення знань» (National 
Association of Extension 4-H Agents – 
NAE4-HA), «Національної асоціації аген-
тів сільського округу» (National Association 

Таблиця 3
Показники рівня управлінської компетентності викладача ВнЗ [12, с. 217]

Знаннєва
Навчальна робота:
• викладання однієї / кількох навчальних дисциплін;
• міждисциплінарне викладання;
• величина студентської групи (менше 30, 31–65, 
більше 65);
• планування та оцінка навчальних курсів;
• оцінювання, складання рейтингу та взаємодія зі 
студентами
Зворотній зв’язок зі студентами
• знання з предмета

Поведінкова
Відвідування 
• тривалість щорічної відпустки / відпустки без збереження 
заробітної плати / творчої відпустки / кількість днів 
тимчасової непрацездатності
Самоаналіз
• слабкі / сильні сторони особистості;
• дотримання кодексу поведінки педагогічного працівника;
• лояльність до інституційної філософії, цілей та завдань ВНЗ;
• допомога іншим;
• мотивування інших на досягнення інституційних цілей та 
завдань

Адміністративна
• очолювання факультету / завідування кафедрою;
• очолювання різних товариств / наукових шкіл;
• управління науковою діяльністю;
• управління вступною кампанією;
• керування студентською діяльністю;
• управління житловими ресурсами;
• управління комп’ютерною інфраструктурою;
• керування бібліотекою / виконання обов’язків 
головного редактора журналу
Організаційні здібності
• організація наукових конференцій / семінарів

Дослідницька
• написання статей до міжнародних наукових видань з 
індексом цитованості;
• написання статей до національних наукових видань з 
індексом цитованості;
• написання статей до міжнародних наукових видань без 
індексу цитованості;
• написання статей до національних наукових видань без 
індексу цитованості;
• дослідження за рахунок спонсорів;
• участь у редакційних колегіях наукових видань, зокрема: 
міжнародних, національних з індексом цитованості; 
національних без індексу цитованості
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of County Agricultural Agents – NACAA), 
«Національної асоціація розвитку спіль-
ноти професіоналів з поширення знань» 
(National Association of Community 
Development Extension Professionals – 
NACDEP), «Асоціація професіоналів з по-
ширення знань у галузі природокористу-
вання» (Association of Natural Resource 
Extension Professionals – ANREP) тощо) 
визначили дев’ятнадцять складових управ-
лінської компетентності викладача вищої 
школи, порівнявши їх зі складовими управ-
лінської компетентності менеджера органі-
зації (табл. 4) [1, c. 70].

Таким чином, складові управлінської 
компетентності викладача ВНЗ, як і будь-
якої організації, подібні до складових 
управлінської компетентності менеджера 
організації. Хоча розробники цієї моделі й 
стверджують, що в академічній моделі такі 
складові, як поширення знань; гнучкість 
та здатність реагувати на зміни; розуміння 
стейкхолдерів та членів громади; управлін-
ня та контроль; безперервне навчання; по-
слуги споживачам відсутні, ми не можемо 
погодитись із таким твердженням, адже в 
сучасних умовах панування неолібераль-
ної ідеології в освітній сфері західних кра-

Таблиця 4
Порівняльна таблиця складових управлінської компетентності менеджера 

організації та викладача ВнЗ (за С. д. шеєром)
Складові управлінської компетентності 

менеджера організації (Модель поширення 
знань у галузі управління людськими ресурсами 

(Extension HRM model)

Складові управлінської компетентності викладача ВНЗ  
(Академічна модель поширення знань у галузі освіти (Academic 

Extension Education Model))

Спільні риси

• комунікабельність • комунікативні навички

• планування, розробка та оцінка програм • планування програми, запровадження програми, оцінка 
програми

• міжособистісні стосунки • навички міжособистісної взаємодії та встановлення 
партнерства 

• різноманітність • культурна чутливість

• мислення та здатність розв’язувати проблеми • здатність розв’язувати проблеми

• професіоналізм • професіоналізм

• навчання поширенню знань • володіння методикою викладання

• інформаційні технології та їх
застосування

• здатність використовувати ІКТ у навчальному процесі

• управління волонтерами • розвиток волонтерства

• знання з предметної галузі • знання з предметної галузі / методики викладання дисципліни

• самоспрямованість • самоуправління

• дослідницька діяльність • навички науково-дослідної роботи

• робота в команді та лідерство • розвиток організаційного лідерства
• розвиток особистісного лідерства

• управління ресурсами • уміння вести звітність, здатність до пошуку додаткового 
фінансування

Відмінності

• поширення знань
• гнучкість та здатність реагувати на зміни
• розуміння стейкхолдерів та членів громади
• управління та контроль
• маркетинг
• безперервне навчання
• послуги споживачам
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їн, коли освіта перетворюється на товар, а 
управління освітою здійснюється на тих 
самих засадах, що й управління бізнесо-
вими організаціями, виокремлені складові 
можна віднести й до компетентності викла-
дача вищої школи.

З’ясувавши погляди зарубіжних освіт-
ніх теоретиків щодо структури управлін-
ської компетентності взагалі та викладача 
ВНЗ зокрема, вважаємо за доцільне про-
аналізувати досвід її формування.

Незаперечним є факт, що викладачі ви-
щої школи в західноєвропейських краї-
нах та США виконують як традиційні лі-
дерські функції, обумовлені певною поса-
дою (декан факультету, завідувач кафедри, 
голова предметної комісії, лідер команди 
тощо), так і нові, часто ситуативні ролі, що 
зумовлено необхідністю швидко реагувати 
на зміни, які відбуваються в навчальному 
середовищі. Так, наприклад, у США роз-
повсюдженим видом лідерства є ментор-
ство (наставництво), коли досвідчені ко-

леги надають допомогу молодим виклада-
чам у їх професійному становленні. У цьо-
му контексті цікавим є досвід Шкіл профе-
сійного розвитку (Professional Development 
Schools – PDS), що передбачає виконан-
ня викладачами нових лідерських ролей і 
функцій (табл. 5). 

Школи професійного розвитку – спіль-
ний проект загальноосвітніх шкіл і вищих 
навчальних закладів – стають місцем підго-
товки вчителів, їх постійного професійно-
го розвитку, а також майданчиком для за-
провадження інновацій та наукових дослі-
джень. Учасники таких проектів наголошу-
ють на необхідності співробітництва вищих 
навчальних закладів та загальноосвітніх 
шкіл, що забезпечує тісний взаємозв’язок 
освітньої теорії та практики та має на меті 
здійснення професійної підготовки найви-
щої якості. Прикладом такого співробіт-
ництва може стати діяльність Школи про-
фесійного розвитку Університету Півден-
ної Кароліни, що охоплює: співпрацю в 

Таблиця 5
ролі та функції американських освітніх лідерів (за р. елмором) [5]

Ролі Функції

Політика
Представники законодавчої 
гілки влади на національному 
рівні, на рівні штату, члени 
шкільної ради 

• визначення цілей;
• затвердження стандартів;
• моніторинг навчальних досягнень;
• моніторинг програм з удосконалення діяльності школи;
• моніторинг ініціативних структур;
• управління винагородами та санкціями

Професіоналізм
Видатні практики, розробники 
програм професійного 
розвитку, науковці

• розроблення стандартів;
• розроблення, пілотування нових методик викладання;
• розроблення моделей професійного розвитку;
• бенчмаркінг

Система
Суперінтенданти навчальних 
округів, допоміжний персонал

• розроблення стратегій удосконалення діяльності освітньої системи;
• розроблення та імплементація ініціативних структур для шкіл, директорів, 
учителів;
• прийняття на роботу, оцінка діяльності директорів шкіл;
• реалізація програм професійного розвитку в межах стратегії вдосконалення 
діяльності освітньої системи

Школа
Директори, допоміжний 
персонал

• розроблення стратегій удосконалення діяльності освітньої системи;
• імплементація ініціативних структур для вчителів, допоміжного персоналу;
• прийняття на роботу, оцінка діяльності вчителів;
• професійний розвиток у межах стратегії вдосконалення діяльності освітньої 
системи;
• управління шкільними ресурсами

Практика
Учителі, учасники програм 
професійного розвитку

• розроблення, проведення, участь у програмах професійного розвитку;
• участь у прийнятті на роботу нових учителів;
• оцінка професійного розвитку;
• консультації та оцінка професійної діяльності колег;
• оцінка навчальної діяльності учнів;
• участь у розробленні нових практик професійного розвитку 
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розробленні курикулуму; спільне тьютор-
ство майбутніх учителів; надання школа-
ми можливості студентам різних років на-
вчання працювати вчителями в школах; 
надання школами приміщення та методич-
них матеріалів, необхідних майбутнім учи-
телям для інтеграції в культуру школи, а 
також часу шкільним учителям для допо-
моги студентам; залучення шкільних учи-
телів до викладання в університеті в якос-
ті викладача, який веде практичні заняття, 
гостьового лектора, співвикладача (у цьому 
випадку навчальний курс читають спільно 
викладач вищої школи та вчитель); залу-
чення вчителів та шкільних адміністрато-
рів до розроблення програм професійної 
підготовки вчителів; участь професорсько-
викладацького складу університету в ді-
яльності шкіл через керування навчаль-
ною та виробничою практикою студентів, 
викладання певних курсів на базі школи, 
спільну роботу з учителями та шкільною 
адміністрацією з удосконалення педагогіч-
ної освіти [13].

Отже, залучені до Шкіл професійного 
розвитку вчительські лідери мають проде-
монструвати компетентність у таких сфе-
рах, як менторство, автономний шкільний 
менеджмент, інноваційне лідерство, вста-
новлення партнерства між ВНЗ та ЗНЗ 
тощо [6]. 

Слід наголосити, що в західних краї-
нах велика увага приділяється розвитко-
ві управлінської компетентності педаго-
гів на робочому місці, адже формальними 
лідерами стають переважно члени педаго-
гічного колективу, які не мають спеціаль-
ної освіти у сфері управління навчальни-
ми закладами. Така ситуація пояснюється 
тим фактом, що донедавна від керівників 
навчальних закладів у більшості європей-
ських країн не вимагалася наявність ква-
ліфікації у сфері управління освітою. Од-
нак протягом останніх десятиліть завдя-
ки руху за підвищення ефективності діяль-
ності навчальних закладів спостерігаєть-
ся тенденція до професіоналізації управ-
ління освітою, тобто підготовка педагогіч-
них працівників передбачає розвиток лі-

дерських якостей. Так, за даними ОЕСР, у 
деяких країнах, де наявність відповідно-
го диплома хоча і не є обов’язковою, про-
те активно заохочується. У Фінляндії, на-
приклад, претенденти на керівні посади в 
навчальних закладах повин ні мати Сер-
тифікат з управління освітою (Certificate 
in Education Administration) або відповід-
ні знання в цій галузі. В Австралії донедав-
на єдиною вимогою до шкільних лідерів 
була наявність чотирирічної вчительської 
підготовки, однак з 2006 року була запро-
ваджена програма професійної підготовки 
шкільних лідерів. У Японії одним із напря-
мів освітніх реформ є розроблення та за-
провадження у ВНЗ програм, де в ме жах 
підготовки вчителів реалізується підготов-
ка освітніх лідерів. Зазначені програми пе-
редбачають набуття лідерами теоретичних 
знань та практичних навичок для вдоско-
налення навчально-виховного процесу в 
закладах освіти [11].

У цьому контексті експерти зі Стен-
фордського інституту освітнього лідерства 
(Stanford Educational Leadership Institute) 
визначають характеристики програм, спря-
мованих на розвиток лідерських якостей у 
майбутніх викладачів у межах їх професій-
ної підготовки: відповідність курикулуму 
стандартам професійної підготовки педаго-
гічних працівників; філософія курикулуму 
базується на засадах інструктивного лідер-
ства і вдосконалення діяльності навчально-
го закладу; активне, студенто-орієнтоване 
навчання, що поєднує теорію та практи-
ку й стимулює рефлексію, а також перед-
бачає використання таких технологій на-
вчання, як: проблемне навчання; експери-
ментальні дослідження; проектне навчан-
ня; ведення журналу; портфоліо, що перед-
бачає зворотній зв’язок і оцінку з боку од-
нолітків, викладачів і самого кандидата; за-
лучення до викладання компетентних ви-
кладачів як з університетського науково-
педагогічного складу, так і практиків, до-
свідчених у сфері управління навчальними 
закладами; соціальний і професійний су-
провід студентів; цілеспрямований відбір 
студентів з лідерським потенціалом для за-
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няття адміністративних посад; підвищення 
вимог до виробничої практики студентів, 
що дозволить потенційним кандидатам на 
керівні посади виконувати лідерські функ-
ції протягом тривалого часу і під професій-
ним наглядом [2].

Необхідність перегляду програм підго-
товки вчителів в Австралії визнана на наці-
ональному рівні. Так, Міністерство освіти, 
науки та професійної підготовки Австралії 
(Commonwealth Department of Education, 
Science and Training) пріоритетним напря-
мом освітньої політики визначило підви-
щення ефективності підготовки педаго-
гічних працівників, що має забезпечува-
тися за таких умов: визнання попередньо-
го досвіду роботи і неформального навчан-
ня; піднесення ролі вчителя як експерта у 
сфері управління знаннями та керівника 
навчально-виховним процесом; застосу-
вання методів педагогічного дослідження 
і проблемно-орієнтованого навчання; роз-
виток навичок співробітництва і команд-
ної взаємодії; викладання предмета з опер-
тям на новітні наукові досягнення та прак-
тичний досвід; урізноманітнення програм 
підготовки вчителів; перегляд ступеневос-
ті вчительської підготовки, зокрема, пер-
шого та другого рівнів; посилення партнер-
ських зв’язків між університетами, школа-
ми, агенціями з працевлаштування та про-
фесійними спілками [3]. 

Констатуючи необхідність розвитку лі-
дерських якостей у майбутніх учителів у 
процесі їх університетської підготовки, ав-
стралійська дослідниця Л. Уотсон наголо-

шує, що пріоритетної уваги потребує вдо-
сконалення таких сфер: управління класом; 
розвиток класних ресурсів; оцінювання та 
звітність; тайм-менеджмент; організатор-
ські навички; прийнятна професійна пове-
дінка; розвиток професійних відносин; розу-
міння очікувань шкільних громад; методики 
та технології навчання студентів зі спеціаль-
ними освітніми потребами; стратегії вдоско-
налення стандартів з покращення числової 
та мовної грамотності; використання ІКТ у 
навчальному процесі тощо [14].

Висновки. Підсумовуючи вищевикла-
дене, зазначимо, що формування управлін-
ської компетентності майбутнього викла-
дача вищої школи в зарубіжних країнах пе-
редбачає, передусім, розвиток лідерських 
якостей, необхідних для виконання фор-
мальних та неформальних лідерських ро-
лей. Складові управлінської компетентнос-
ті викладача вищої школи, як і будь-якої 
іншої освітньої інституції, засновані на за-
садах теорії управління людськими ресур-
сами і включають комунікативні навич-
ки, навички міжособистісної взаємодії та 
встановлення партнерства, культурну чут-
ливість, здатність розв’язувати проблеми, 
професіоналізм, володіння методикою ви-
кладання, здатність використовувати ІКТ 
у навчальному процесі, розвиток волонтер-
ства, знання з предметної галузі / методики 
викладання дисципліни, самоуправління, 
навички науково-дослідної роботи, орга-
нізаційне лідерство, особистісне лідерство, 
уміння вести звітність, здатність до пошуку 
додаткового фінансування тощо.
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У теоретичній моделі, що синте-
зує завдання медіаосвіти і медіа-

критики для ефективного розвитку 
медіакомпетентності та аналі-

тичного мислення майбутніх педа-
гогів, їх цілеспрямованої підготов-
ки до медіаосвіти школярів, пред-
ставлені такі компоненти: 1) по-

чатковий констатувальний компо-
нент: констатація та аналіз рівнів 

медіа компетентності (включаю-
чи розвиток аналітичного мислен-

ня) відносно медіа та медіатекстів 
у певній аудиторії на початковому 

етапі навчання; 2) формувальний 
компонент: теоретична складова 

(блоки теоретичної підготовки ау-

Ключові слова: модель, медіаосвіта, 
медіаграмотність, медіакритика, медіа-
компетентність, аналітичне мислення, 
студенти, вчителі, педагоги, школярі.

диторії в галузі медіаосвіти і меді-
акритики), тобто вивчення ауди-

торією методів і форм медіаосвіти; 
і практична складова (блок ана-

літичної та креативної діяльнос-
ті ауди торії відносно медіа; блок 

технології підготовки аудиторії до 
медіа освіти школярів); 3) підсум-

ковий констатувальний компонент 
(блок проведення тестування ау-

диторії з метою виявлення підсум-
кових рівнів медіакомпетентності 

(включаючи розвиток аналітичного 
мислення) аудиторії; блок аналізу 

результатів тестування аудиторії 
з метою виявлення підсумкових рів-
нів медіакомпетентності (включа-

ючи розвиток аналітичного мислен-
ня) аудиторії; 4) результативний 

компонент: підвищення рівнів меді-
акомпетентності аудиторії, зокре-

ма і на матеріалі аналізу взаємо-
відносин медіа та соціуму й аналізу 
медіатекстів різних видів і жанрів.
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а часів масової аудиторії 
СРСР, котра читає, ознаками 
професійності в медійній кри-
тиці вважалися: «по-перше, 
постійна робота в цій галузі, 
по-друге, більш-менш вузька 

спеціалізація, і, по-третє, авторитетність, за-
гальне визнання. Крім того, необхідним сти-
мулом для професійного зростання праців-
ника завжди буде постійність і підвищен-
ня попиту на його працю» [7, с. 39]. На мою 
думку, більшість з цих ознак професіоналіз-
му в сучасній медійній критиці залишається 
настільки ж актуальною, окрім, хіба що, «за-
гального визнання», тому в сучасній соціо-
культурній та медійній ситуації дуже важ-
ко уявити собі хоча б одного «загальновиз-
наного» медіакритика. Звичайно, він може 
мати авторитет у професійних колах, бути 
затребуваним в контексті щорічного збіль-
шення кількості відвідувань його інтернет-
сторінки, але в сьогоденному перенасичено-
му інформацією світі важко собі уявити ме-
діакритика, настільки ж широко популяр-
ного як, наприклад, В. С. Саппака (1921–
1961) в 1960-х або В. П. Дьоміна (1937–
1993) в 1960–1970-х.

Тим не менше, не слід недооцінювати 
роль медійної критики в сучасному світі, 
оскільки «з різким збільшенням кількості 
джерел інформації з’явилася необхідність 
перевіряти і заново перевіряти отримані 
відомості. При цьому на першому плані – 
культура сприйняття повідомлень, відсів 
неякісних даних, а також так званих «ви-
токів» і «зливів» компромату. ... Громад-
ськість повинна знати, що будь-яка інфор-
мація є маніпулюванням, і має навчитися 
визначати по можливості більше число за-
цікавлених сторін, що стосуються кожно-
го переданого повідомлення. Таким чином, 
кожна людина повинна виробити власний 
критичний погляд на діяльність сучасних 
ЗМІ. У цьому полягає одне з головних зав-
дань медіакритики» [4].

На жаль, медіакомпетентність населен-
ня, в тому числі школярів і студентів, є не-
досконалою, «не можна забувати, що біль-
шість глядачів не володіє таким найважли-

вішим соціально-психологічним інструмен-
том фіксації художніх смислів, як відчут-
тя дистанції, котре необхідне для того, щоб 
звільнитися від пут ідентифікації. Всі, хто 
здатен хоч якось зчитувати та інтерпретува-
ти семіотичні смисли продуктів творчості, 
повинні вміти дистанціюватися від розказа-
ної авторами історії. Проте більшість насе-
лення світу не здатна вийти за межі сюже-
ту. Тому не дивно, що глядачі живуть у тому 
вигаданому світі, який демонструється на 
екрані, сприймаючи його як реальний. Різ-
ницю вони не відчувають» [6].

Більш того, медіа, стурбовані рейтинга-
ми, «торгують фрустраціями, негативни-
ми емоціями і низинними інстинктивними 
прагненнями глядачів, продаючи людей, 
заворожених вогником блакитного екрану, 
рекламодавцям, які «підгортають» їх ре-
кламою. Виходить так: «свобода слова» у 
рекламно-комерційній моделі телебачення 
перетворюється на рекламне рабство, тор-
гівлю «поголів’ям телеглядачів» [14, с. 316-
317].

Ще років 20 тому людині, яка хоче бути 
в курсі широкого спектру думок медіакри-
тики, необхідно було або підписатися на 
десятки друкованих видань, або регуляр-
но відвідувати для їх читання бібліотеки (а 
там були на 90% лише радянські / російські 
видання, західна преса була доступна неба-
гатьом фахівцям). Висловити власну дум-
ку про медійний процес у пресі людина у 
першій половині 1990-х (як і в попередні 
років двісті) могла тільки в тому разі, якщо 
її лист до редакції газети / журналу тією чи 
іншою мірою влаштовував редакцію, і вона 
приймала рішення про його публікацію у 
відповідному розділі листів / відгуків чи-
тачів.

На сьогодні ситуація змінилася ради-
кально: 1) інтернет-версії більшості росій-
ських і зарубіжних газет і журналів доступ-
ні практично будь-кому, але головне – ко-
жен будь-якою мовою може розмістити в 
мережі свої роздуми, думки як про пробле-
ми взаємовідносин суспільства і медіа, так 
і про конкретні медіатексти. Приміром, ме-
режеві портали http://mediaeducation.ucoz.

з
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ru/,  www.kino-teatr.ru,  http://www.afisha.
ru/, http://www.cinematheque.ru/, http://
www.kinopoisk.ru/, www.imdb.com, www.
telekritik.ru, http://mediakritika.by/, http://
www.mediacompolicy.org/articles/media-
criticism/, http://shmacek.faculty.noctrl.
edu/media_criticism_links.htm та багато ін-
ших дозволяють не лише професіоналам 
(http://old.kpfu.ru/f13/rbakanov/index.
php?id=8, http://www.novayagazeta.ru/
profile/412/, http://www.rg.ru/Telenedelia-
s-IUriem-Bogomolovym/, http://bogomol37.
livejournal.com/, http://journalist-virt.ru/
search/?search=вартанов, http://valery-
kichin.livejournal.com/, http://ru-bykov.
livejournal.com/ та ін.), а й медіакритикам-
аматорам вільно висловлювати свої думки 
з будь-якого медійного (і не тільки медій-
ного) приводу. Плюс до цього можна дода-
ти численні блоги, форуми, коментарі, тві-
терні посилання тощо.

При цьому порівняно з масовою медіа-
критикою в друкованих виданнях, мережева 
медіакритика має низку переваг: 1) опера-
тивність публікацій автора і реакції на них 
читачів; 2) можливість організації дискусії 
з обговорюваних питань; 3) можливість для 
будь-якого інтернет-користувача розвивати 
свої аналітичні вміння щодо діяльності ме-
діа та конкретних медіатекстів [5].

Слід зазначити, що багато сучасних га-
зет нерідко уникають такого традиційно-
го в минулому, але «неформатного» сьо-
годні жанру медіакритики, як рецензія. 
Так, у виданнях першого десятиліття XXI 
століття було виявлено «всього 3% рецен-
зійного типу критики від загального об-
сягу всіх аналітичних публікацій про те-
лебачення. Для порівняння: проблемно-
постановочний тип критики міститься в 
62% виступів, описовий – у 18%, коменту-
вальний – в 17%. Причому відсотки рецен-
зійного і коментувального типів критики 
протягом десятиліття знизилися з 22,7% і 
35% на початку десятиліття. Найбільш різ-
кий спад спостерігався рецензійного типу 
критики» [5]. Більш того, «на жаль, на цей 
час все частіше газетні шпальти звільня-
ються від журналістських виступів, покли-

каних сприяти розвитку у читачів розумо-
вої активності та здібностей критичного 
осмислення реальності, «на користь» тек-
стів, спрямованих на задоволення розва-
жальних потреб публіки і її великого (су-
дячи з рейтингів) інтересу до приватно-
го життя відомих людей» [1, с. 39]. Про це 
ж пише і відомий медіакритик С. Муратов: 
«Проблемні та соціально-прогностичні ви-
ступи ставали рідкісні, як алмази. Обся-
ги рецензії стиснулися до обсягів реплік. 
Творчі пошуки на екрані вже не підтриму-
валися експертними оцінками. Вони то-
нули в сумарній думці анонімної більшо-
сті. Потреба в естетичному аналізі відпада-
ла разом із самим предметом аналізу. Зате 
астрономічно виріс попит на анонси, рекла-
ми та плітки про особисте життя екранних 
зірок» [9, с.122].

Зате в мережі, не обтяженій підрахун-
ком друкованих знаків на газетній / жур-
нальній сторінці, рецензій на медіатексти 
дуже багато: деколи на медіатекст, котрий 
щойно з’явився (книгу, фільм, телепереда-
чу тощо), можна прочитати одразу кілька 
десятків ґрунтовних рецензій. 

Загалом стосовно проблем професійної 
медіакритики важко не погодитися з дум-
кою Р. П. Баканова: закритою зоною зали-
шаються багато економічних та політичних 
аспектів діяльності ЗМІ; медіакритика час-
то обмежується переказом сюжетів медіа-
текстів, уникаючи узагальнень, виявлення 
достоїнств / недоліків медіатекстів з точки 
зору художньої майстерності, логіки подачі 
матеріалу, постановки конкретних соціаль-
них проблем; багато медіакритиків не ма-
ють відповідної освіти, часто покладаються 
на власну логіку, знання молодіжного слен-
гу і емоційність [3, с. 280–281].

У 1980–1990-х роках – на початку ХХІ 
століття в Росії і за кордоном було опублі-
ковано чимало книжок, статей, досліджень, 
присвячених проблемам як медіаосвіти, так 
і медіакритики (Д. Брайант і С. Томпсон; 
Г. В. Грачов і І. К. Мельник; І. М. Дзяло-
шинський, Д. В. Жмуров, С. Г. Кара-Мурза, 
А. П. Короченський, С.А. Муратов, Г. Г. По-
чепцов, Д. Рашкофф, Дж. Поттер, Л. Мастер-
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ман, Д. Бекінгем, Р. Хоббс, Ж. Гонне, Е. Бе-
вор, С. Ауфенангер, Б. Бахмайєр та ін.), осві-
ти на матеріалі різних видів медіа (Л. М. Ба-
женова, О. А. Баранов, О. А. Бондарен-
ко, О. Л. Вартанова, В. А. Погоничів, 
М. В. Жижина, А. А. Журін, Л. С. Зазно-
біна, Н. Б. Кирилова, А. П. Короченський, 
І. С. Левшина, С. Н. Пензін, Е. С. Полат, 
Г. А. Поличка, А. В. Спічкін, Ю. М. Усов, 
І. А. Фатєєва, О. В. Федоров, О. В. Ша-
риков, Н. Ф. Хилько, О. Н. Ястребце-
ва, Л. Мастерман, К. Безелгет, Д. Букін-
гем, Е. Харт, Б. Бахмайєр, Ж. Гонне, Ж. Жа-
кіно та ін.). У Росії кількість медіаосвітніх 
досліджень значно збільшилась з часів ра-
дикальної зміни політичного та соціально-
економічного життя в країні (з початку 
1990-х років). Однак роботи, що стосуються 
тематики синтезу медіаосвіти і медіакрити-
ки, досі зустрічаються доволі рідко.

Зарубіжні дослідники (в першу чергу – 
Д. Букінгем, Ж. Гонне, Б. Бахмайєр тощо) 
досліджували цю тему глибше. Проте ні в Ро-
сії, ні за кордоном досі не проводилися дослі-
дження щодо розробки концептуальних ін-
новаційних моделей, що синтезують завдан-
ня медіаосвіти і медіакритики в процесі під-
готовки майбутніх педагогів. На це зверну-
ли увагу багато дослідників (Д. Букінгем, 
К. Безелгет, А. П. Короченський та ін.). 

Зазначимо, що на відміну від зарубіж-
них підходів до розвитку медіаосвіти (тео-
рії інформаційного захисту, розвитку «кри-
тичного мислення», семіотичної, культуро-
логічної теорій тощо) російська освіта про-
тягом багатьох десятиліть – аж до 1990-х 
років – спиралася на естетичний підхід. 
Ключовою фігурою російської медіаосвіти 
1970–1990-х років, ймовірно, можна вва-
жати Ю. М. Усова (1936–2000), який очо-
лював лабораторію екранних мистецтв 
при Інституті художньої освіти РАО. Саме 
Ю. М. Усову (1989) належить пальма пер-
шості в докладній і поетапній розробці ме-
діаосвіти школярів з урахуванням спеці-
ально розробленої моделі розвитку творчої 
особистості учня в контексті аудіовізуаль-
ного сприйняття, уяви, зорової пам’яті, ін-
терпретації, аналізу тощо.

О. В. Шариковим (у 1989–1991 роках) 
було зроблено спробу адаптації західного 
досвіду медіаосвіти до російських умов: ес-
тетичний підхід було замінено соціокуль-
турним. На думку О. В. Шарикова [14], ау-
диторія повинна була вивчати медіатек-
сти незалежно від їхніх художніх якостей, 
спираючись на їхні соціальні, політичні, ін-
формаційні та інші властивості. Певною мі-
рою погляди А. В. Шарикова перегукува-
лися з концепцією британського професо-
ра Л. Мастермана [16], який у своїх роботах 
основну увагу приділяв розвитку критично-
го мислення особистості за допомогою меді-
аосвіти. Всупереч популярному в Росії есте-
тичному підходу в медіаосвіті, Л. Мастерман 
переконаний, що в першу чергу слід розви-
вати критичне мислення аудиторії, вчити її 
розуміти, хто і навіщо створює медіатексти, 
на що вони розраховані тощо [16]. 

Разом з тим до цього часу і в Росії, і за 
кордоном спостерігається змішування по-
нять «медіаосвіта» і «медіаграмотність». 
Чималі різночитання можна виявити і в 
тео ретичних підходах до медіаосвіти і ме-
діа критики, до виділення їх найбільш важ-
ливих цілей, завдань, способів упроваджен-
ня в навчальний процес тощо.

Ось чому ми [15] звернулися до провід-
них російських і зарубіжних медіапедагогів 
з проханням відповісти на спеціальну анке-
ту з метою з’ясування таких питань: 

• Які відомі визначення медіаосвіти та 
медіаграмотності / медіакомпетентності 
мають найбільшу підтримку в «експертній 
групі»? 

• Які медіаосвітні цілі і теорії вони вва-
жають найважливішими?

На наші запитання відповіли 26 медіа-
педагогів з 10 країн. Перший пункт нашої 
анкети пропонував експертам три варіанти 
визначень поняття «медіаосвіта» (опублі-
ковані в авторитетних виданнях), з якими 
їм слід було погодитися або не погодитися. 
У результаті виявилося, що більшість екс-
пертів (96,15%) висловилася на підтрим-
ку такого визначення: «Медіаосвіта (media 
education) пов’язана з усіма видами медіа 
(друкованими та графічними, звуковими, 
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екранними теоріями і різними технологія-
ми; вона дає можливість людям зрозуміти, 
як масова комунікація використовується в 
соціумах, оволодіти здібностями викорис-
тання медіа в комунікації з іншими людьми; 
забезпечує людині знання того, як: 1) ана-
лізувати, критично осмислювати і ство-
рювати медіатексти; 2) визначати джере-
ла медіатекстів, їх політичні, соціальні, ко-
мерційні та / або культурні інтереси, їхній 
контекст; 3) інтерпретувати медіатексти й 
цінності, що розпосюджуються за допомо-
гою медіа; 4) відбирати відповідні медіа для 
створення і розповсюдження своїх власних 
медіатекстів і набуття зацікавленої в них 
аудиторії; 5) отримати можливість вільно-
го доступу до медіа як для сприйняття, так 
і для створення продукції. Медіаосвіта є 
частиною основних прав кожного громадя-
нина будь-якої країни світу на свободу са-
мовираження і права на інформацію і є ін-
струментом підтримки демократії. ... Меді-
аосвіта рекомендується до впровадження в 
національні навчальні плани всіх держав, у 
систему додаткової, неформальної і освіти 
протягом усього життя» [17, с. 273–274].

Як бачимо, це визначення, розроблене в 
рамках конференції ЮНЕСКО, здалося екс-
пертам найбільш повним і переконливим. 
Ми поділяємо думку К. Ворснопа, Дж. Пан-
дженте, І. Розера, Д. Сюсса, В. Гура, В. Мо-
настирського, А. Короченського, С. Пен-
зіна, Л. Усенко та інших медіапедагогів, 
які вважають, що медіаграмотність (media 
literacy) або медіакомпетентність (media 
competence) – результат процесу медіаосві-
ти (media education) особистості.

Наступне запитання анкети стосувалося 
завдань медіаосвіти / медіаграмотності, ко-
трі експерти можуть виділити як основні. 
Результати опитування з цього пункту (у 
порядку зменшення кількості голосів екс-
пертів) такі: 

• розвивати здібності до критичного 
мислення / критичної автономії особистос-
ті – 84,27% голосів; 

• розвивати здібності до сприйняття, 
оцінки, розуміння, аналізу медіатекстів – 
68,88%;

• готувати людей до життя в демокра-
тичному суспільстві – 61,89%;

• розвивати знання соціальних, культур-
них, політичних та економічних смислів і 
підтекстів медіатекстів – 61,54%;

• навчати декодування медіатекстів / 
повідомлень – 59,44%; 

• розвивати комунікативні здібності 
особистості – 57,34%;

• розвивати здібності до естетичного 
сприйняття, оцінки, розуміння медіатек-
стів, до оцінки естетичних якостей медіа-
текстів – 54,90%;

• навчати людину самовиражатися за 
допомогою медіа – 53,85%; 

• навчати людину ідентифікувати, інтер-
претувати медіатексти, експериментувати з 
різними способами технічного використан-
ня медіа, створювати медіапродукти / тек-
сти – 50,00%; 

•  давати знання з теорії та історії ме-
діа та медіакультури (у тому числі такі 
ключові поняття, як «агентство медіа» 
(agency), «категорія медіа» (category), 
«мова медіа» (language), «технологія ме-
діа» (technology), «репрезентація ме-
діа» (representation), «ауди торія медіа» 
(audience) тощо) – 47,90 % [15]. 

Аналіз цих даних показує, що тією чи ін-
шою мірою експерти вважають важливими 
всі вищевказані завдання медіаосвіти, ви-
діляючи при цьому розвиток здібностей до 
критичного мислення / критичної автоно-
мії особистості, до сприйняття, оцінки, ро-
зуміння, аналізу медіатекстів і підготовку 
людини до життя в демократичному сус-
пільстві.

Різниця ж між відповідями російських і 
зарубіжних експертів полягає в тому, що за-
кордонні експерти більшою мірою виділи-
ли мету підготовки людей до життя в демо-
кратичному суспільстві, у той час як росій-
ські експерти більшу увагу приділили роз-
витку здатності до сприйняття (у тому чис-
лі – естетичного), оцінки, розуміння, аналі-
зу медіатекстів. При цьому і ті й інші одна-
ково вивели на перше за значимістю місце 
розвиток здатності до критичного мислен-
ня / критичної автономії особистості.
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Наступне запитання, на яке було запро-
поновано відповісти експертам, стосува-
лося найбільш важливих для них теорій 
медіа освіти / медіаграмотності. Більшість 
експертів (84,61%) назвали головною тео-
рію розвитку критичного мислення / кри-
тичної автономії (що повністю відповідає 
лідерству аналогічного завдання медіаос-
віти у відповідях на попереднє запитання). 
Далі на приблизно однакових позиціях (від 
69% до 57%) знаходяться культурологічна, 
соціокультурна і семітична теорії медіаосві-
ти. Як і слід було очікувати, найменшу по-
пулярність у експертів (15,38%) мала запо-
біжна (яка концентрується на захисті ауди-
торії від шкідливих впливів медіа) теорія 
медіаосвіти. При цьому зарубіжні експер-
ти більшою мірою висловилися на користь 
«практичної» теорії (з опертям на навчання 
практичних умінь роботи з медіатехнікою), 
теорії «споживання і задоволення» (уподо-
бань аудиторії) і ідеологічної теорії, у той 
час як російські медіапедагоги віддали пе-
ревагу естетичній теорії медіаосвіти [15].

Естетична орієнтація російської медіа-
педагогіки має давні традиції, і результати 
нашого опитування підтвердили цей факт. 
Цілком зрозуміла, на наш погляд, і незнач-
на популярність у російських експертів іде-
ологічної теорії медіаосвіти: російська пе-
дагогіка, що знаходилася протягом бага-
тьох десятиліть ХХ століття під жорстким 
ідеологічним пресом, сьогодні загалом не-
гативно ставиться до ідеологізації освіт-
нього процесу, хоча, насправді, ідеологія як 
і раніше (у явному чи завуальованому ви-
гляді) продовжує залишатися впливовою 
силою в будь-якому суспільстві, а отже, не 
може не відбиватися на будь-яких освітніх 
процесах. У цілому створені за соціокуль-
турних умов, відмінних від російських, за-
рубіжні концепції медіаосвіти, що стосу-
ються розвитку аналітичного мислення на 
матеріалі аналізу медіатекстів, не можуть 
бути механічно перенесені в російські умо-
ви, хоча, зазвичай, зарубіжний досвід нами 
ретельно аналізується.

Ось чому ми вважаємо важливим обґрун-
тування, розроблення і практичну апроба-

цію (у результаті формувального експери-
менту) теоретичної моделі, що синтезує за-
вдання медіаосвіти і медіакритики в процесі 
підготовки майбутніх педагогів, що, на нашу 
думку, буде сприяти ефективному розвитку 
медіакомпетентності та аналітичного мис-
лення майбутніх вчителів, їх цілеспрямова-
ній підготовці до медіаосвіти школярів.

Визначення основних понять моделі
Медіаосвіта (media education literacy) –  

«процес розвитку особистості за допомо-
гою і на матеріалі засобів масової комуни-
кації (медіа) з метою формування культу-
ри взаємодії з медіа, творчих, комунікатив-
них здібностей, критичного мислення, по-
вноцінного сприйняття, інтерпретації, ана-
лізу та оцінки медіатекстів, навчання різ-
них форм самовираження за допомогою 
медіатехніки, набуття медіаграмотності. ... 
Позитивним результатом медіаосвіти слід 
вважати медіакомпетентность особистості 
(media competence of personality) – сукуп-
ність її мотивів, знань, умінь, здібностей 
(показники: мотиваційний, контактний, ін-
формаційний, перцептивний, інтерпрета-
ційний (оцінний), практико-операційний 
(діяльнісний), креативний), що сприяють 
відбору, використанню, критичному аналі-
зу, оцінці, створенню та передачі медіатекс-
тів у різних видах, формах і жанрах, аналізу 
складних процесів функціонування медіа в 
соціумі» [12, с. 480].

Медіакритика (media criticism) – галузь 
журналістики, творчо-пізнавальна діяль-
ність, під час якої здійснюються критичне 
пізнання та оцінка соціально значимих, ак-
туальних творчих, професійно-етичних ас-
пектів інформаційного виробництва в засо-
бах масової інформації з акцентом на твор-
чу сторону медійного змісту; це спілкуван-
ня з аудиторією, у процесі якого на основі 
аналізу, інтерпретації та оцінки медіатекс-
тів, жанрово-стильових форм їх втілення 
виявляється вплив на сприйняття медійно-
го змісту, на уявлення про матеріальний та 
духовний світ, що формуються у свідомос-
ті аудиторії [8].

Аналітичне мислення щодо системи ме-
діа и медіатекстів – складний рефлексив-
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ний процес мислення людини, що включає 
асоціативне сприйняття, аналіз і оцінку ме-
ханізмів функціонування медіа в соціумі і 
медіатекстів (інформації / повідомлень), 
у поєднанні з аудіовізуальною уявою, вір-
туальним експериментуванням, логічним 
і інтуїтивним прогнозуванням в медійній 
сфері.

Медіакомпетентність особистості – су-
купність умінь (мотиваційних, контакт-
них, інформаційних, перцептивних, ін-
терпретаційних / оціночних, практико-
операційних/діяльнісних, креативних) від-
бирати, використовувати, аналізувати, оці-
нювати, передавати і створювати медіатекс-
ти в різних видах, формах і жанрах, аналі-
зувати складні процеси функціонування 
медіа в соціумі.

Мета теоретичної моделі: розвиток 
медіакомпетентності особистості, культу-
ри її взаємодії з медіа, творчих, комуніка-
тивних здібностей, аналітичного мислен-
ня, умінь інтерпретації, аналізу та оцінки 
взаємовідносин у соціумі, засобів масової 
інформації, медіатекстів, навчання різних 
форм самовираження за допомогою медіа-
техніки, підготовка майбутніх педагогів до 
медіаосвіти учнів у закладах різних типів.

Завдання теоретичної моделі: розви-
ток в аудиторії таких умінь:

– аналітичних (аналіз взаємовідносин у 
соціумі, медіа, медіатекстів різних видів і 
жанрів, заснований на розвинутому медіа-
сприйнятті);

– історико-теоретичних (самостійне вико-
ристання одержаних знань із теорії та історії 
медіа / медіакультури, з медіакритики);

– практико-креативних (самовираження 
за допомогою медіа, тобто створення і поши-
рення медіатекстів різних видів і жанрів);

– методичних / технологічних (оволо-
діння методами і формами медіаосвіти, у 
тому числі із залученням медіакритики).

Методи практичної реалізації теоретич-
ної моделі:

1) за джерелами отриманих знань – сло-
весні (лекції, бесіди, дискусії, що включа-
ють створення проблемних ситуацій); наоч-
ні (демонстрація медіатекстів, ілюстрації); 

практичні (виконання різноманітних твор-
чих завдань практичного характеру на ма-
теріалі медіа);

2) за рівнем пізнавальної діяльності: пояс-
нювально-ілюстративні (повідомлення пе-
дагогом певної інформації про медіа і меді-
аосвіту, сприйняття і засвоєння цієї інфор-
мації аудиторією); проблемні (проблемний 
аналіз певних ситуацій у сфері медіа та / або 
медіатекстів з метою розвитку аналітично-
го мислення); дослідницькі (організація до-
слідницької діяльності студентів, пов’язаної 
з медіа та медіаосвітою).

При цьому ці заняття проводяться пере-
важно з опертям на аналітичні, практичні, 
ігрові, творчі завдання, рольові ігри.

Основні розділи змісту медіаосвітньої 
програми практичної реалізації тео-
ретичної моделі (які стосуються вивчен-
ня таких ключових понять медіаосвіти, як 
«медіаосвіта», «медіакомпетентність», «ме-
діакритика», «медіаграмотність», «агент-
ства медіа», «категорії медіа», «технології 
медіа», «мова медіа», «репрезентації медіа» 
та «аудиторія медіа» тощо):

• місце та роль медіа та медіаосвіти в су-
часному світі, різновиди і жанри, мова медіа;

• місце та роль медіакритики в сучасно-
му світі, її види і жанри;

• основні терміни, теорії, ключові кон-
цепції, напрями, моделі медіаосвіти і медіа-
критики;

• основні історичні етапи розвитку 
медіа освіти та медіакритики;

• проблеми медіакомпетентності, аналізу 
функціонування медіа в соціумі і медіатекс-
тів різних видів і жанрів (контент-аналіз, 
структурний аналіз, сюжетний/оповідний 
аналіз, аналіз стереотипів, аналіз культур-
ної міфології, аналіз персонажів, автобіо-
графічний (особистісний) аналіз, іконогра-
фічний аналіз, семіотичний аналіз, іденти-
фікаційний аналіз, ідеологічний і філософ-
ський аналіз, етичний аналіз, естетичний 
аналіз, культиваційна аналіз, герменевтич-
ний аналіз культурного контексту);  

• технології медіаосвітніх занять з учня-
ми (з опертям на такі різновиди творчих 
завдань: літературно-імітаційні, театра-
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лі зо вано-ігрові, зображально-іміта ційні, 
літературно-аналітичні тощо).

Галузі практичного впровадження 
тео ретичної моделі (залежно від сту-
пеня адаптації до вікових особливостей 
аудиторії): ВНЗ, коледжі, школи, заклади 
додаткової освіти та ін.

У результаті ми дійшли висновку, що в 
теоретичній моделі, котра синтезує завдан-
ня медіаосвіти і медіакритики для ефектив-
ного розвитку медіакомпетентності та ана-
літичного мислення майбутніх педагогів, їх 
цілеспрямованої підготовки до медіаосвіти 
школярів, мають бути представлені компо-
ненти:

1) початковий констатувальний ком-
понент: констатація та аналіз рівнів ме-
діакомпетентності (включаючи розвиток 
аналітичного мислення) відносно медіа і 
медіа текстів у певній аудиторії на початко-
вому етапі навчання;

2) формувальний компонент: теоретич-
на складова (блоки теоретичної підготовки 
аудиторії в галузі медіаосвіти і медіакри-
тики), тобто вивчення аудиторією методів 
і форм медіаосвіти; і практична складова 
(блок аналітичної та креативної діяльнос-
ті аудиторії відносно медіа; блок технології 
підготовки аудиторії до медіаосвіти школя-
рів);

3) підсумковий констатувальний компо-
нент: блок проведення тестування ауди-
торії з метою виявлення підсумкових рів-
нів медіакомпетентності (включаючи роз-
виток аналітичного мислення) аудиторії; 
блок аналізу результатів тестування ауди-
торії з метою виявлення підсумкових рів-
нів медіакомпетентності (включаючи роз-
виток аналітичного мислення) аудиторії;

4) результативний компонент: підви-
щення рівня медіакомпетентності аудито-
рії, в тому числі – на матеріалі аналізу взає-
мин медіа і соціуму та аналізу медіатекстів 
різних видів і жанрів.

Необхідність констатувальних компо-
нентів нашої теоретичної моделі обґрунто-
вана тим, що як на початку, так і наприкін-
ці реалізації головних структурних блоків 
викладачеві важливо мати чітке уявлення 

про рівень розвитку медіакомпетентності 
тієї чи іншої аудиторії. Спочатку – для ви-
значення обсягу знань для досягнення ме-
діаосвітніх завдань. Загалом  – для визна-
чення ефективності медіаосвітнього курсу.

Оволодіння аудиторією аналітичними та 
креативними вміннями на матеріалі медіа, 
передусім, пов’язане з новими творчими 
можливостями, які відкрилися до початку 
XXI століття у зв’язку з масовим поширен-
ням аудіовізуальної, комп’ютерної техніки. 
Зрозуміло, даний етап передбачає і тради-
ційні для медіаосвіти творчі завдання (на-
приклад, написання статей для преси, міні-
сценаріїв, «екранізації» уривків літератур-
них творів тощо). Проте головне, що відео-
камера, відеомагнітофон, комп’ютер і мо-
нітор дозволяють без будь-яких технічних 
труднощів в ігровій формі «ідентифікува-
ти» себе з авторами творів медіакультури 
(журналістами, медіакритиками, продюсе-
рами, сценаристами, режисерами, актора-
ми, дизайнерами, аніматорами тощо), що 
допомагає розвитку здібностей до аналітич-
ного мислення, творчих здібностей, уяви.

Загалом блок аналітичної та креативної 
діяльності аудиторії відносно медіа перед-
бачає: розгляд внутрішнього змісту клю-
чових епізодів, що найбільш яскраво вияв-
ляють закономірності побудови медіатек-
сту в цілому; спробу розібратися в логіці 
авторського мислення (цілісне відтворен-
ня розвитку основних конфліктів, характе-
рів, ідей і т.д. медіатексту); виявлення кон-
цепції творця/творців медіатексту; оцінку 
ауди торією цієї системи авторських погля-
дів і висловлення нею власної думки щодо 
зазначеної концепції [10, с. 253].

Блоки історико-теоретичної підготовки 
аудиторії у сфері медіаосвіти і медіакрити-
ки, на нашу думку, зовсім не обов’язкові для 
шкільної аудиторії (особливо – молодшого 
віку), але для майбутніх педагогів вельми ко-
рисні. Хоча при цьому знайомитися з теорією 
та історією медіакультури, медіаосвіти, медіа-
критики доцільніше тоді, коли в аудиторії 
вже достатньо розвинені сприйняття, вміння 
аналізу медіа та медіатекстів, креативні під-
ходи. Тоді цілісність процесу розвитку медіа-
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компетентності аудиторії не порушується, а 
розділ «історико-теоретичний блок» базува-
тиметься на підготовленому ґрунті, не пере-
твориться на набір фактів і прізвищ.

Ми вважаємо, що для педагогів (майбут-
ніх і сучасних) блок історико-теоретичної 
підготовки в галузі медіаосвіти і медіакри-
тики, безперечно, необхідний, оскільки без 
знайомства з теорією та історією медіакуль-
тури, особливостями сучасної медіаситуа-
ції, медіаосвіти, медіакритики рівень ме-
дійних знань викладача фактично буде на-
ближений до рівня учнів. Такий педагог не 
зможе відповісти на багато питань школя-
рів, не зуміє кваліфіковано скласти медіа-
освітню програму тощо. При цьому зовсім 
не обов’язково, щоб педагог включав всі 
отримані історико-теоретичні медійні знан-
ня в програму, наприклад, шкільного медіа-
факультативу. Однак такий інформаційний 
запас, безсумнівно, позитивно вплине на 
його загальний культурний рівень.

Під час проведення конкретних занять 
зі студентами в рамках практичного впро-
вадження теоретичної моделі, що синтезує 
завдання медіаосвіти і медіакритики для 
ефективного розвитку медіакомпетентнос-
ті та аналітичного мислення майбутніх пе-
дагогів, їх цілеспрямованої підготовки до 
медіаосвіти школярів, можна скористатися 
циклом наступних питань/завдань, які сто-
суються аналізу медіатекстів [1, с. 25–27]:

– У чому ви вбачаєте новизну цього ме-
діатексту?

– У чому полягають головна мета і проб-
лема, яку аналізує автор, які його спону-
кальні, суб’єктивні мотиви?

– Яке місце посідає ця проблема в ін-
ших медійних текстах у конкретний пе ріод 
часу?

– Який характер має ця проблема: ло-
кальний, всеросійський або міжнародний?

– Чи відображає, на ваш погляд, назва 
сенс усього медіатексту?

– Для кого може бути вигідним/невигід-
ним широке розповсюдження цього медіа-
тексту?

– Для якої цільової аудиторії призначе-
ний цей медіатекст?

– Яку, на вашу думку, реакцію може ви-
кликати цей медіатекст в аудиторії? 

– Чи переконує вас аргументація авто-
ра медіатексту? Чому? Наведіть конкрет-
ні приклади.

– У чому ви погоджуєтесь/не погоджує-
тесь з автором медіатексту?

– Чи використані в медіатексті засоби 
художньої виразності? Якщо так, то які?

– Чи наявні в цьому медіатексті поси-
лання на експертів? Хто ці люди? Наскіль-
ки їхня думка є переконливою?

–  Якщо це друкований медіатекст, то чи 
можна в цьому ЗМІ знайти інші точки зору 
на обговорювану проблему?

– Хто (що) є засновником цього друко-
ваного видання? Яка його тематична спря-
мованість? Яке місце на інформаційному 
ринку воно займає? Хто є прямим і непря-
мим конкурентом у боротьбі за читача?

– Яке загальне співвідношення ін-
формаційних, аналітичних та художньо-
публіцистичних жанрів у цьому ЗМІ? Яким 
чином у ньому висвітлюються соціальні 
проблеми суспільства? Про що видання по-
відомляє найбільш часто/рідко/не інфор-
мує зовсім? Чи наявні авторські рубрики? 
Дайте творчу характеристику кожної з них.

– Чи є у цього ЗМІ інтерактивний 
зв’язок з аудиторією?

– Яким є коло постійних авторів цього 
друкованого або мережевого ЗМІ?

Що ж до творчих, ігрових підходів при 
проведенні занять у підготовці вчителів і 
майбутніх педагогів до медіаосвіти учнів, 
то їхня необхідність, на нашу думку, теж 
не підлягає сумніву, оскільки у грі відбу-
вається подальший розвиток особистості 
(розвиток психіки, інтелекту, аналітичного 
мислення, діловитості, комунікативності 
тощо), активізація і мобілізація додаткових 
резервів людських можливостей. Це стосу-
ється і дидактичних, рольових і спеціаль-
них педагогічних ігор, пов’язаних із вироб-
ленням конкретних умінь, необхідних для 
викладацької професії.

Таким чином, для підготовки педагогів 
до медіаосвіти учнів потрібні специфічні на-
прями, що передбачають вивчення методів і 
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форм медіаосвіти аудиторії і використання 
отриманих знань і умінь у сфері медіаосвіти 
в процесі педагогічної практики.

Для повноцінної реалізації моделі, зви-
чайно, необхідні показники розвитку ме-

діакомпетентності аудиторії майбут-
ніх і/або наявних педагогів, показники 
розвитку професійних знань і умінь, не-
обхідних педагогам для медіаосвітньої 
діяльності [11, 2007]:

Мал 1. Модель, що синтезує завдання медіаосвіти і медіакритики для ефективного 
розвитку медіакомпетентності та аналітичного мислення майбутніх педагогів, їх ціле-
спрямованої підготовки до медіаосвіти школярів
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1) мотиваційний (мотиви контакту з 
медійною сферою, медіатекстами: жан-
рові, тематичні, емоційні, гносеологіч-
ні, гедоністичні, психологічні, моральні, 
інтелектуальні, естетичні, терапевтичні 
та ін.; мотиви медіаосвітньої діяльності: 
емоційні, гносеологічні, гедоністичні, мо-
ральні, естетичні та ін.; прагнення до вдо-
сконалення своїх знань і умінь у сфері ме-
діаосвіти);

2) контактний (частота спілкування/
контакту з медійною сферою і медіатекста-
ми);

3) інформаційний (знання термінології, 
теорії та історії медіакультури (в тому чис-
лі медіакритики), процесу масової комуні-
кації, медіаосвіти);

4) оцінний (вміння інтерпретувати, ана-
лізувати взаємовідносини соціуму і медіа, 
медіатексти на основі певного рівня медіа-
сприйняття);

5) практико-операційний, діяльнісний 
(вміння створювати й поширювати влас-
ні медіатексти; якість медіаосвітньої діяль-
ності в процесі навчальних занять різних 
типів);

6) креативний (наявність творчих здіб-
ностей у різних аспектах діяльності – ана-
літичної, ігрової, художньої, дослідниць-
кої тощо, пов’язаної з медіа; рівень творчих 
здіб ностей у медіаосвітній діяльності);

7) методичний / технологічний (мето-
дичні/технологічні вміння у сфері медіаос-
віти). 

У цілому модель, що синтезує завдання 
медіаосвіти і медіакритики для ефективного 
розвитку медіакомпетентності та аналітич-

ного мислення майбутніх педагогів, їх ціле-
спрямованої підготовки до медіаосвіти шко-
лярів, графічно представлена   нами на мал. 1.

Висновки. У теоретичній моделі, що 
синтезує завдання медіаосвіти і медіакри-
тики для ефективного розвитку медіаком-
петентності та аналітичного мислення май-
бутніх педагогів, їх цілеспрямованої підго-
товки до медіаосвіти школярів, нами пред-
ставлені наступні компоненти: 1) початко-
вий констатувальний компонент: конста-
тація та аналіз рівнів медіакомпетентнос-
ті (зокрема, розвиток аналітичного мис-
лення) відносно медіа і медіатекстів у пев-
ній аудиторії на початковому етапі навчан-
ня; 2) формувальний компонент: теоретич-
на складова (блоки теоретичної підготовки 
аудиторії в галузі медіаосвіти і медіакри-
тики), тобто вивчення аудиторією методів 
і форм медіаосвіти; і практична складова 
(блок аналітичної та креативної діяльності 
аудиторії по відношенню до медіа; блок тех-
нології підготовки аудиторії до медіаосвіти 
школярів); 3) підсумковий констатуваль-
ний компонент (блок проведення тестуван-
ня аудиторії з метою виявлення підсумко-
вих рівнів медіакомпетентності (в тому 
числі розвиток аналітичного мислення) ау-
диторії; блок аналізу результатів тестуван-
ня аудиторії з метою виявлення підсумко-
вих рівнів медіакомпетентності (зокрема, 
розвиток аналітичного мислення) аудито-
рії; 4) результативний компонент: підви-
щення рівнів медіакомпетентності аудито-
рії, в тому числі – на матеріалі аналізу вза-
ємовідносин медіа і соціуму та аналізу ме-
діатекстів різних видів і жанрів.
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рояв у практиці навчально-
виховного процесу механіз-
мів, які перетворюють сис-
тему освіти в знаряддя соці-
ального управління, частко-
во розкривається в змісті сус-

пільних функцій освіти. Так, здавалося б, 
зовні нейтральні навчально-виховні явища 
(процес викладання, стандарти освіти, оці-
нювання знань, відносини між вчителем і 
учнем, школою і батьками тощо) є втілен-
ням волі та економічного інтересу панів-
ної системи соціуму, її норм, цінностей і ці-
лей, які реалізуються за допомогою систе-
ми освіти і виховання. Це не означає, про-
те, що соціальна система, її сфера управлін-
ня і влади покладаються тільки на стихій-
не самоздійснення її інтересів безпосеред-
нім функціонуванням системи освіти і ви-
ховання. Вона прагне і прямо контролюва-
ти, спрямовувати і управляти навчально-
виховним процесом [1, с. 251]. 

Особливий інтерес викликає процес 
трансформації соціальних функцій освіти і 
висунутих зарубіжною (зокрема, західною) 
наукою – педагогікою, філософією, концеп-
ціями менеджменту – цілей навчання і вихо-
вання в нових суспільно-історичних умовах. 
Звичайно, цілі, які містяться в педагогічних 
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У сучасному глобалізованому 
світі актуальною проблемою є 
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теоріях, і цілі, що висуваються інструктив-
ними офіційними матеріалами, не повністю 
збігаються. Тому їх аналіз тим більше необ-
хідний. Адже абсолютної постійності цілей, 
засобів, оцінок тощо за такий тривалий пері-
од бути не могло, але зміни в них також ма-
ють достатню інформативність, бо відобра-
жають процеси, які відбуваються в суспіль-
стві. У результаті дослідження виявляється, 
що у міру розвитку індустріального капіта-
лізму структура освіти, характер управлін-
ня нею, зміст навчальних програм усебічно 
пристосовуються до суспільного виробни-
цтва й активної співучасті школи в ідеоло-
гічній обробці підростаючих поколінь. 

Значні зміни в структурі західної шко-
ли відбулися після Другої світової війни. 
У всіх великих індустріальних країнах спо-
стерігається зростання доступності осві-
ти. Основна причина такого стрибка – 
науково-технічна революція зі всіма її со-
ціальними наслідками для індустріального 
суспільства: розоренням середньої і дрібної 
буржуазії, для якої диплом став єдиним за-
собом збереження або підвищення соціаль-
ного статусу; бюрократизацією суспільства 
і встановленням системи дипломованого 
кар’єризму; «обуржуазнюванням» деяких 
соціальних груп шляхом орієнтації їх на 
товарно-ринкові цінності; знеособленням 
суспільних відносин і прагненням подола-
ти його шляхом «поліпшення розуміння» 
і, нарешті, перетворенням освіти на еконо-
мічний чинник і основний засіб формуван-
ня робочої сили: «Не повинно бути жодно-
го підлітка, з якого б середовища він не по-
ходив, який не зміг би потрапити в ліцей та 
університет, якщо йому дозволяють його 
інтелектуальні здібності» [2, с. 392]. Актив-
но здійснюється «раціоналізація» структу-
ри навчальних закладів і навчальних про-
грам за критеріями індустріально-ринкової 
(капіталізованої) рентабельності: до 40% 
часу відводиться на філософію (ідеологічна 
індоктринація) і природничі науки (фор-
мування робочої сили) проти 24 % на літе-
ратуру [2, с. 393]. 

Проте діє й інша тенденція – розширен-
ня сфери послуг і виникнення водночас ці-

лої групи «комунікативних» або «проміж-
них» професій, які не вимагають ніякої спе-
ціальної підготовки, окрім загальної еру-
диції, кмітливості, здібності до спілкуван-
ня, що орієнтує школу на формування «за-
гальної культури». Виражаючи цю тенден-
цію, офіційні матеріали заповнюються за-
кликами до створення умов для отриман-
ня «загальної культури»: «Ті, хто ввіряє 
себе класичній освіті, надають першорядне 
значення її виховній цінності, сформованій 
нею загальній культурі, прищепленим ду-
хом обізнаності» [4, с. 12]. Доречно водно-
час зазначити, що думка, нібито один з най-
істотніших недоліків західної школи поля-
гає у надмірній спеціалізації освіти, є слуш-
ною у тому випадку, коли школа включена 
у систему підготовки робочої сили і тех-
нічних фахівців, тобто коли система осві-
ти використовується для більшості членів 
суспільства. А основною «справою осві-
ти» навпаки, таким чином, стає «підготов-
ка до усього»: вона повинна надати нібито 
усе необхідне для майбутніх успіхів, і тому 
прихильники ідеології реформ вимагають 
«єдиної» школи, тобто рівного для усіх гро-
мадян права на інтелектуальне і куль-
турне спадкоємство соціуму. Втілюєть-
ся ця ідея під гаслами перетворення освіти 
на засіб соціальної солідарності і класового 
миру: «Нехай наші ліцеї формують молодь 
з єдиними поглядами, охоплену одним ду-
хом, підготовлену одними вчителями і єди-
ними методами і засобами... Це не тільки 
педагогічна, але й со ціальна реформа» [5, 
с. 189]. Водночас існує й установка на ін-
дивідуалізацію навчання – це демократич-
но видозмінена форма виразу попередньої 
орієнтації на формування ознак «аристо-
кратичності». Саме з цієї причини в офіцій-
них настановах переважають заклики: «від-
чувати красу», «формувати і прищеплюва-
ти смак», виховувати «здіб ність до тоншого 
сприйняття світу», вдосконалювати «гім-
настику духу», виховувати «здатність су-
дження», «дух ініціативи», «доступ до за-
гальних ідей» і тощо. Відповідно подаль-
ша реконструкція практичного педагогіч-
ного процесу проходить в таких напрямах: 
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продовжується диференціація структури, 
створюються можливості гнучкішого ма-
неврування в заплутаних «коридорах осві-
ти». Посилюється відбіркова функція до-
шкільного виховання і початкової освіти. 

Особливо підкреслюється, що якщо 
клас / група складається з учнів, дух яких 
уже пройнятий сімейним вихованням, на-
віть виконання лабораторних робіт з приро-
дознавства мусить показати «витонченість 
сприйняття і чутливості» [3, с. 376], «здат-
ність абстрагування і самовираження» – 
якості, сформовані ґрунтовним культурним 
середовищем і сімейним вихованням. 

Загальною закономірністю індустріаль-
ного товарно-ринкового суспільства є ін-
тенсивна капіталізація тих сфер суспіль-
ного життя або форм людської діяльнос-
ті, які забезпечують актуальний прибуток. 
З цього погляду зростання капіталовкла-
день в освіту вельми показове. Воно свід-
чить про реально зростаючий вплив освіти 
на суспільне виробництво, тобто про пере-
творення її на економічний чинник. Попе-
редні періоди радикальних перетворень усе 
сильніше дають про себе знати у сфері осві-
ти та підготовки фахівців. Основний ринок 
праці гнучкий і нестійкий, що призводить 
до більшого попиту на пожиттєвий / не-
перервний доступ до освіти, оскільки люди 
змушені перенавчатися і перекваліфікову-
ватися, щоб знайти роботу або просувати-
ся по кар’єрних щаблях. Тут не тільки ба-
жання людей підвищити свої шанси в кон-
курентному середовищі, а й «рука» уря-
дів, які прагнуть згладити несприятливі на-
слідки створення системи «гнучкої робочої 
сили», щоб забезпечити політичну стабіль-
ність і залучити внутрішні інвестиції, ком-
пенсуючи витрати приватного сектору на 
освіту. Попит посилюється з огляду на не-
довговічність навичок, що видно з приско-
рених темпів розвитку технологій. 

Зміни в попиті на послуги освіти не тіль-
ки стосуються окремих моментів доступу 
до освіти протягом життя людини (спожи-
вача), а й покликані зробити більш гнучкою 
пропозицію у сфері освіти в кожен з цих мо-
ментів. Отже, більш популярною стає мо-

дель «оперативної поставки», яка вперше 
була випробувана в японській автомобіль-
ній промисловості. Це означає, що спожи-
вач може отримувати освітні програми (час-
то короткострокові) у тому вигляді і в той 
час, коли в цьому виникне необхідність. 
Збільшення гнучкості пропозиції на рин-
ку освітніх послуг вимагає шукати нові за-
соби для постачання цих послуг. Це призво-
дить до більш частого використання і засто-
сування високотехнологічних засобів, таких 
як Інтернет та супутникове телебачення, 
тому що користувачі сподіваються, що з їх-
ньою допомогою вони зможуть упоратися з 
гнучкістю пропозиції і попиту, не вдаючись 
у зай ві витрати. Що саме по собі породжує 
ще більший попит на освіту, яка розповсю-
джується за допомогою високих технологій. 

Проект із заснованого на знаннях ре-
структурування можна вважати останньою 
тенденцією в глобальній суспільній та еко-
номічній перебудові. Її провокує нескін-
ченна боротьба за конкурентоспромож-
ність, засоби якої – експлуатація новітніх 
технологій виробництва, розширення ви-
робництва або спроба зайняти певну нішу 
на ринку. В освіти в цьому реструктуру-
ванні є два основні аспекти. Перший з них 
пов’язаний з вирішенням проблем гнуч-
кості ринку праці. В основному освіта по-
винна підвищити продуктивність праці в 
конкретній державі або регіональному бло-
ці. При гнучкій та динамічній економіці це 
завдання ускладнюється подвійно, тому що 
механізми, покликані підвищити продук-
тивність, можуть постійно переміщуватися 
і змінюватися. По-друге, освіта при такому 
реструктуруванні є, в принципі, одним із 
секторів промисловості, які підлягають ко-
мерціалізації, тобто теж має спрямовувати-
ся на отримання прибутку.

Основний засіб зробити освіту головною в 
підвищенні продуктивності праці на ниніш-
ній стадії заснованого на знаннях глобально-
го реструктурування світової системи – це 
партнерство з комерційними структурами. 

Необхідність чітко реагувати на вимо-
ги ринку праці і засноване на знаннях ре-
структурування – дві проблеми, актуаль-
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ні для багатьох країн світу. Більшість роз-
винених країн, і навіть деякі з тих, де тіль-
ки розвивається ринкова економіка, у вирі-
шенні обох завдань бачать можливість до-
сягти максимальної конкурентоспромож-
ності на міжнародному ринку. У результаті 
багато хто сприймає освіту як комерційно 
вигідний сектор економіки, здатний при-
носити 2 трильйони доларів на рік. Розмі-
ри цього ринку означають, що приватний 
сектор кровно зацікавлений в експлуатації 
освіти. Для цих цілей у Канаді був організо-
ваний щорічний міжнародний форум фірм 
та інвесторів, які бажають розробляти цей 
ринок. У центрі уваги світового ринку осві-
ти знаходяться комерційні угоди – купівля 
і продаж продукції, прав, послуг та систем, 
а також пошук партнерів, інституційних мо-
делей та експертиз, які найкращим чином 
відповідали б конкретним потребам.

Необхідність надати пропозиції велику 
гнучкість призвела до пошуку нових тех-
нологій для поширення освіти. В остан-
ні роки можна було спостерігати зростан-
ня популярності інтернет-університетів 
і розповсюдження продукції освіти за до-
помогою електронних засобів, таких як Ін-
тернет і супутникове телебачення. Ці засо-
би вписуються в концепцію «оперативнос-
ті», дозволяючи забезпечити «оперативну 
поставку» продукту, і на сьогодні станов-
лять великий інтерес для урядів, універси-
тетів та ділових структур. Рівень складнос-
ті таких засобів широко варіюється. Спро-
щені варіанти, на зразок тих, які вже ви-
користовуються університетом Фенікса, 
штат Арізона, удаються до електронної по-
шти для розсилки лекцій та конспектів і за-
стосовують інтернет-технологію чатів для 
організації онлайн-семінарів. Більш склад-
ні моделі використовують інтерактивні ін-
терфейси в мережі, і можна припустити, 
що наступна хвиля цифрового телебачен-
ня теж буде інтерактивною. Як один з при-
кладів такого ускладненого виду комуні-
кації можна назвати провайдер, створений 
двома випускниками Кембриджа з метою 
навчання за допомогою електронних засо-
бів. «Боксмайнд» (Boxmind) надає доступ 

до онлайн-лекцій, які читають всесвітньо 
визнані вчені, до наукових джерел, діючи 
при цьому в режимі «оперативної постав-
ки». Інтерфейс Боксмайнда ділить екран 
на чотири різні вікна. В одному йде віде-
оролик з лекцією, в іншому – змінюють-
ся зображення, які її ілюструють. Двоє ін-
ших вікон подають текст і посилання на за-
кладки в лекції. Є ще список гіперпосилань 
на процитовані в лекції документи і багато 
пов’язаних з ними джерел, які можна зна-
йти в мережі. До них можна перейти відра-
зу, зупинивши лекцію. Боксмайнд – це не 
інтернет-університет як такий, але все ж він 
створений для того, щоб допомагати освіт-
нім установам і корпораціям використову-
вати на повну силу електронні засоби по-
ширення навчального матеріалу. Звичай-
но, формат Боксмайнд дає уявлення про 
те, як може працювати складна платформа 
інтернет-університету.

Зацікавленість ринків дистанційної осві-
ти, що розвиваються у подібних проектах, 
підтверджується створеними програма-
ми на китайській – у 2003 р. і на іспанській 
(для Латинської Америки) – у 2006 р. мо-
вах. Компанія Томсонс – парасолькова кор-
порація для безлічі відгалужень організації 
в різних регіонах світу, що дозволяє їм під 
приводом внутрішньоорганізаційної тор-
гівлі концентрувати прибуток у регіонах 
з низьким оподаткуванням і обходити ре-
гламентацію з торгівлі і якості. У компанії 
є підприємства, які займаються супутнико-
вим телебаченням, і їх основна освітня фі-
лія Thomson Learning на сьогодні постав-
ляє освітні програми корпоративним клі-
єнтам.

У глобальному вимірі існують різні під-
ходи до того, щоб налагодити гнучку систе-
му дистанційного навчання через Інтернет, 
особливо в Англії. У Сполучених Штатах 
досяг значного успіху у цьому починанні 
університет Фенікса, який пропонує отри-
мання дипломів онлайн. На сьогодні в цьо-
му університеті навчається 15 000 студен-
тів, і всі лекції та семінари проходять у ме-
режі, електронною поштою або в чатовому 
режимі.
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Основні дослідницькі інституції Аме-
рики, такі як університети Берклі, Мічи-
ганський, Колумбійський тощо, пов’язані з 
провідними постачальниками знань у при-
ватному секторі, наприклад Time Warner, 
Disney Corporation, Microsoft, Cisco та ін. 
Вони вступають у партнерські відносини, 
метою яких є розвиток стратегій та під-
тримки, необхідних для наступу на сві-
товий ринок вищої освіти у ХХІ ст. Інші 
спільні підприємства – це Пірсонс, що во-
лодіє Financial Times Group і пропонує 
програми інтернет-навчання в асоціації з 
різними ВНЗ, які включають університет 
Херіот-Ватт в Единбурзі. Відкритий уні-
верситет Великобританії об’єднується з 
американською компанією UNEX, яка ор-
ганізовує інтернет-університет під ім’ям 
Cardean, матеріали для якого надходять 
з різних вишів з усього світу, включаючи 
Лондонську школу економіки. Корпора-
тивних університетів у США теж значна 
кількість: 1600 вже існують, а в Австралії є 
ряд інститутів, таких як Western Governers 
University і Motorola University, які про-
понують повноцінне дистанційне навчан-
ня онлайн. Є ще Корейський віртуальний 
університет з кількома мережевими інсти-
тутами. У країнах «третього світу» Світо-
вий банк і ЮНЕСКО спонсорують Афри-
канський віртуальний університет, який 
об’єднує 22 африканські інституції і ви-
кладачів відомих вишів Північної Амери-
ки, Африки і Європи за допомогою передач 
по супутниковому ТБ і відеозаписів на ка-
сетах.

Основний висновок, який випливає з 
вищесказаного, – це вимушена конкурен-
ція ВНЗ один з одним на все розширюва-
ній міжнародній арені освітніх послуг. Роз-
виток гнучкого дистанційного навчання з 
використанням електронних технологій у 
контексті лібералізації з подачі Генераль-
ної угоди з торгівлі послугами призведе до 
підриву територіальної та місцевої бази ви-
шів. Провідні університети зможуть боро-
тися за студентів у будь-якому куточку сві-
ту. Можливо, виникне тенденція до органі-
зації місцевих філій університетів, які вод-

ночас будуть мати зв’язки по усьому світу, 
як, наприклад, уже діючий університет Фе-
нікса. Однак, беручи до уваги витрати на 
забезпечення цих зв’язків, існує велика ві-
рогідність створення стратегічних альянсів 
між університетами, що дозволить їм ви-
тримувати конкурентну боротьбу на сві-
товому ринку. У результаті можливе різке 
збільшення ресурсів для ВНЗ і зниження 
витрат шляхом раціоналізації, тому що все-
редині таких альянсів буде поступово від-
падати необхідність для кожного окремо-
го вишу дублювати весь спектр послуг. Та-
ким чином, альянси зможуть скористатися 
перевагою репутації одного з ВНЗ, що вхо-
дить в альянс, у конкретній галузі знання і 
зосередити спільні зусилля на його просу-
ванні. Тоді інші члени альянсу стануть про-
сто філіями цього вишу, пропонуючи лише 
частину послуг, наприклад, семінари або 
наукову підтримку.

Курс навчання буде розроблятися в одно-
му з вишів альянсу, а лекції будуть читати-
ся по інтернету або цифровому ТБ, причо-
му їх викладання будуть прагнути (і праг-
нуть) володарів «імен» у цій сфері. Такі 
альянси, можливо, об’єднаються зі стійкими 
і розвиненими комерційними структурами, 
які мають досвід і хист у постачанні освіт-
нього продукту та володіють необхідним ін-
терфейсом, тобто з великими компаніями у 
сфері комунікаційних технологій.

Раціоналізація як результат формуван-
ня стратегічних альянсів може призвести 
до кількісного і якісного скорочення посад, 
оскільки викладачів, професорів, не зайня-
тих у провідних ВНЗ, можна буде найма-
ти на тимчасовій основі і в якості асистен-
тів. Це потягне за собою подальші наслідки 
для асистентів та лаборантів, тому що ра-
ціоналізація зведе нанівець попит на їхні 
послуги. Те, що попит набуде більш корот-
кострокового характеру, викличе велику 
гнучкість і посилить ієрархізацію робочої 
сили в академічній сфері. Почнеться зрос-
тання числа короткострокових контрактів 
та контрактів з фіксованим терміном, а та-
кож збільшення числа контрактів, які пе-
редбачають консультаційну роботу. На тлі 
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розширення Євросоюзу це може означати, 
що англомовні вчені з менш розвинених 
європейських країн зможуть безпосеред-
ньо конкурувати з вченими країн ЄС, тим 
самим здійснюючи понижуючий вплив на 
зарплату. Розвиток телекомунікацій може 
також призвести до того, що, як у випадку 
з освітнім компонентом університету Фе-
нікса, викладачів можна буде наймати з 
усього світу, щоб вони могли працювати в 
комп’ютерній мережі. Це також сприятиме 
зростанню глобальної конкуренції на рин-
ку праці з уже знайомими нам наслідками 
в тому, що стосується вакансій, зарплати, 
термінів та умов найму.

Не кожному ВНЗ вдасться витрима-
ти конкуренцію на цьому ринку. Виникне 
якась ієрархія вишів, поділ їх на ті, які змо-
жуть забезпечити вихід на світовий ринок, і 
на менш амбітні і гірш укомплектовані. Така 
ієрархія призведе до появи відокремленого 
транснаціонального класу менеджерів гло-
бальної економіки, і за останні 30 років тен-
денції до цього вже відзначалися в багатьох 
дослідженнях. Це буде дещо нагадувати си-
туацію розколу між постачальниками вищої 
освіти з вишами різного рівня, які працюють 
на різні рівні інтегрованого, але все ж зна-
чною мірою розшарованого світового рин-
ку робочої сили. А це, у свою чергу, означає 
диференціацію плати за навчання, яку бу-
дуть стягувати ВНЗ, працюючи на різні рів-

ні певного ринку. Працівники сектору вищої 
освіти теж відчують на собі вплив структур-
ного розшарування ВНЗ. 

Вплив зростаючого попиту на пожит-
тєвий доступ до освіти для перепідготов-
ки, особливо з боку комерційних структур, 
означає, що структура забезпечення вищої 
освіти зазнає радикальних змін. Поступово 
будуть усе більше і більше змушувати ВНЗ 
за допомогою фінансового «батога» скла-
дати програми так, щоб вони відповідали 
потребам ринку. Вищим навчальним закла-
дам доведеться, замість надання розрахова-
ної на певний (декількарічний) термін по-
слуги на початку кар’єри, перейти на поста-
чання все більш комерційно орієнтованих 
короткострокових курсів у різні моменти 
кар’єрного зростання своїх «споживачів». 
Також ВНЗ, можливо, доведеться змагати-
ся за контракти з великими корпораціями і 
роботодавцями. Постійно мінливий харак-
тер ринку означає, що ВНЗ будуть змушені 
давати «гарантію» або якимось чином об-
межувати в часі надані ними послуги з про-
фесійної підготовки, і така практика вже 
є в університеті Південної Флориди. Це 
означає, що якщо від студента будуть по-
трібні протягом певного гарантійного пе-
ріоду після закінчення навчання якісь зна-
ння, які йому не надали в період навчання, 
то він зможе пройти перекваліфікацію без-
коштовно.
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вітова організація торгів-
лі (СОТ) останніми роками 
проштовхує лібералізацію 
торгових послуг, серед яких 
цінним компонентом є ри-
нок освітніх послуг, вартість 

якого, за різними оцінками, сягає від 40 до 
50 млрд доларів США (не набагато менше, 
ніж ринок фінансових послуг).

Супротивники лібералізації стверджу-
ють, що вища освіта не може й не повин-
на бути об’єктом торгових угод, присто-
сованих до комерційних товарів та інших 
послуг глобальної економіки. Крім того, 
угоди СОТ гарантуватимуть іноземним 
постачальникам послуг ті самі права, що 
й внутрішнім постачальникам у рамках 
будь-якої національної системи освіти, 
що підриватиме можливості національних 
урядів здійснювати регуляторну політику 
у своїх країнах [1; 2]. Проте практика свід-
чить, що так само, як корпорації не чека-
ли проходження через СОТ усіх необхід-
них бюрократичних процедур, щоб пере-
нести свої фінансові операції на території 
інших країн, так і університети провідних 
англомовних держав, попри відсутність 
будь-яких міжнародних угод, уже почали 
використовувати свої бренди та надава-
ти послуги за кордоном. Прогнозоване не-
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ймовірне зростання кількості студентів на 
міжнародному рівні, разом із розширен-
ням технологічних можливостей та консо-
лідуючою функцією англійської мови як 
lingua franca, перетворює сферу офшорної 
освіти на стабільну й невичерпну золоту 
жилу для інвесторів.

Як і з будь-якими іншими видами това-
рів або послуг, що можуть легко долати кор-
дони, у цій царині було чимало заламувань 
рук з приводу потенційного браку гарантій 
якості. Критики стверджували, що гідна 
освіта, без сумніву, перебуватиме під загро-
зою, якщо глобальний освітній ринок буде 
нерегульованим. Набагато рідше в цих дис-
кусіях порушувалося питання про вплив на 
умови праці викладачів чи про етичність та 
бажану ідентичність установ. А як глобалі-
зація впливає на безпеку та цілісність за-
собів до існування, які тісно пов’язані з лі-
беральними освітніми ідеалами на кшталт 
меритократичного доступу, передачі знань 
«обличчям до обличчя» (face-to-face) і без-
корисливим прагненням до знань? Чи ці 
ідеали цілковито вимруть у підприємниць-
кій гонитві за часткою на глобальному рин-
ку освітніх прибутків, чи виживуть лише в 
тісному ринковому закутку як елітарний 
заповідник для тих, хто має змогу платити 
за таку рукотворну увагу?

Не відчуваючи жодного сорому, коли 
мова йде про підприємницьку поведінку, 
Нью-Йоркський університет наполегливо 
шукає визнання у ролі глобального гравця. 
Упродовж 1990-х рр. він зарекомендував 
себе як національний лідер з «висилання» 
американських студентів за кордон. На цей 
час 25% велетенського студентського скла-
ду (багато хто з цих студентів називає свою 
alma mater «Global U») навчається за од-
нією з восьми програм навчання за кордо-
ном – у Лондоні, Парижі, Мадриді, Берліні, 
Празі, Флоренції, Шанхаї та Аккрі. Адміні-
страції доручено до 2011 р. збільшити цю 
кількість до 50%, запровадивши нові про-
грами в Буенос-Айресі та Тель-Авіві, а ще 
одна, найімовірніше, відновить свою діяль-
ність у Мехіко. Професорський склад Нью-
Йоркського університету ритуально опла-

кує якість пропозиції на багатьох закордон-
них «острівкових» навчальних програмах 
або бідкається, що студенти проводять час 
за кордоном у освітньо-туристичній буль-
башці, дбайливо захищеній від будь-яких 
контактів із місцевою, неамериканською 
культурою та середовищем.

Набагато менше обговорюється фінан-
сове обґрунтування цих та інших закордон-
них операцій Нью-Йоркського університе-
ту та загальна логіка швидкого розширення 
наявної глобальної університетської мере-
жі протягом останніх років. Частково ці ас-
пекти відкидаються через брак фінансової 
прозорості у приватних університетах та 
редуковані функції деканатів з навчальної 
роботи. Але щоб підійти до теми адекват-
но, слід ознайомитись із тим, як і чому аме-
риканські, британські та австралійські уні-
верситети перетворюються на глобальні. 
Це спроба окреслити основні виміри цьо-
го загального руху, схарактеризувати Нью-
Йоркський університет у секторі, який, по-
при жваве зростання, не є навіть добре за-
документованим, уже не кажучи про спро-
би глибшого його розуміння.

У якийсь момент під час страйку аспіран-
тів у Нью-Йоркському університеті (голов-
ний кампус якого розташовується в райо-
ні Ґрінвіч-Віллідж) адміністрація закладу 
звернулася до представників Об’єднаних 
Арабських Еміратів із пропозицією ство-
рити кампус в Абу-Дабі. Університетське 
містечко побудують з нуля за кошти уряду 
ОАЕ та пожертви в розмірі 100 мільйонів 
доларів (за деякими оцінками), і воно пере-
йде до Нью-Йоркського університету після 
підписання угоди. Наукові ступені будуть 
включати повний спектр «вільних наук» 
і будуть надаватися переважно громадя-
нам ОАЕ. Для університетів із престижни-
ми назвами подібні пропозиції від урядів 
країн, що розвиваються, стають уже звич-
ними. Оскільки джерело таких пропози-
цій не має сумнівної репутації, перспекти-
ва придбання заморських територій за мі-
німальних фінансових та адміністративних 
витрат вітається як безцінна «можливість» 
для отримання прибутку.
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Емірати та сусідній Катар є особливо 
успішними у справі приваблення закор-
донних університетів подібними щедрими 
пропозиціями й беруть участь у запеклих 
торгах, метою яких є перевершити одне од-
ного, щоб додати до власного культурно-
го капіталу якомога більше корпоративних 
брендів. Ще до того, як Нью-Йоркському 
університету було запропоновано створити 
кампус, музеї Лувр та Гуггенхайм, а також 
Сорбонна вже зблизились із представника-
ми уряду в Абу-Дабі.

У місті Дубаї, наприклад, існує цілий 
комплекс «Knowledge Village» з офшорни-
ми кампусами пакистанських, російських, 
канадських та індійських університетів, на 
додачу до американських, британських та 
австралійських. У Катарі в місті Доха по-
будували «Місто освіти» площею в 2500 
акрів, де розташувалися відділення кількох 
топових університетів США (Карнеґі Мел-
лон, Корнел, Джорджтаун тощо). Усі ви-
трати взяв на себе фонд, що належить ко-
ролівській родині Катару.

Студенти на Близькому Сході мають усі 
підстави вважати, що їм будуть не особ-
ливо раді в Сполучених Штатах після по-
дій 11 вересня, тоді як філософський світо-
гляд, побудований на «війні з терором», за-
безпечив адміністраторів додатковим набо-
ром аргументів на виправдання своєї при-
сутності в Близькосхідному регіоні. Бага-
то хто з викладачів був, безперечно, пере-
конаний аргументами у стилі Томаса Фрід-
мана (Томас Фрідман – відомий прибічник 
та популяризатор ідей економічної, полі-
тичної та культурної глобалізації), згідно 
з якими для студентів на Близькому Схо-
ді більше годиться західна гуманітарна 
освіта, ніж навчальні програми уславлених 
мед ресе. Однак усі, хто має хоча б наймен-
ше уявлення про стан справ у регіоні, чудо-
во усвідомлюють, що згадані країни є ква-
зіфеодальними монархіями, що безжально 
придушують будь-які прояви екстреміст-
ського ісламізму, нарівні з іншими система-
ми вірувань, і через це в жодній мірі не не-
суть відповідальності за розквіт терору на 
Близькому Сході і за його межами.

Таким чином, дискусія відбувається за 
тим самим сценарієм, що й у випадку Нью-
Йоркського університету: чи справді кра-
ще зробити спробу вплинути на політич-
ний клімат у неліберальних суспільствах, 
сприяючи розвитку університетських зон 
свободи слова, чи прагнення вплинути на 
студентську еліту в таких суспільствах є 
наївним, а в гіршому разі навіть колоніаль-
ним інстинктом? Незважаючи на будь-яку 
університетську політику зарубіжних мі-
сій, не так просто знайти різницю між дея-
кими з нових офшорних наукових центрів 
та промисловими зонами вільної торгівлі, 
у яких іноземні корпорації отримують гос-
тинну зустріч із щедрим набором податко-
вих пільг, митних привілеїв і дешевої, май-
же безкоштовної, землі. У багатьох місцях 
західні університети справді будують свої 
філіали в зонах вільної торгівлі.

У Дубаї зарубіжні університети пере-
важно навчають рекрутів розумової праці 
в інших комплексах, що належать до Віль-
ної зони – у так званих «Інтернет-сіті», 
«Медіа-сіті», «Студіо-сіті», «Дубаї-Тех» та 
в «Аутсорсинг-зоні». У Катарі коледжі ма-
ють ті самі пільги, що й глобальні високо-
технологічні компанії, які користуються 
перевагами звільнених від податків та мита 
капіталовкладень у рамках закону про зони 
вільної торгівлі. Деякі з найбільших місць 
вільної торгівлі в Китаї почали залучати 
імениті коледжі з метою скорочення дефі-
циту кваліфікованої робочої сили, що об-
межує закордонний потік робочих місць і 
технологій. Ліверпульський університет, 
перший освітній заклад, що заснував до-
чірній кампус у Промисловому парку Суч-
жоу (який отримує більше прямих інозем-
них інвестицій, ніж будь-яка інша терито-
рія в Китаї), пропонував посади початково-
го рівня із зарплатами від $ 750 у місяць.

Улітку 2006 р. адміністрацію Нью-
Йоркського університету гостро розкрити-
кували за хронічну нестачу консультацій із 
викладачами в процесі прийняття рішень, 
а події, пов’язані зі страйком аспірантів, 
лише підлили масла у вогонь. У резуль-
таті керівники закладу відчули потре-
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бу поширити проект, розроблений в Абу-
Дабі, серед членів Ради сенату виклада-
чів (Faculty Senate Council). (За рік перед 
тим рішення про створення спільного під-
приємства з Американським університетом 
у Парижі, у новому місці на острові Сеґвін 
(Seguine), приймалося майже без консуль-
тацій із викладацьким складом). Але й цьо-
го разу президент Джон Секстон заборонив 
представникам факультету обговорювати 
пропозицію за межами Ради і, зокрема, роз-
голошувати місцезнаходження майбутнього 
філіалу. Президент Секстон, хоча й устано-
вив режим квазіцензури серед викладачів, 
сам узяв на себе сміливість публічно обго-
ворювати пропозицію під час презентацій 
на різноманітних конференціях. Тим часом 
для консультацій із цього стратегічного рі-
шення він створив комітет дочірнього кам-
пусу під керівництвом свого друга, спеціа-
ліста з питань банкрутства, Тома Джексона, 
який перед цим протягом одинадцяти років 
був президентом Рочестерського універси-
тету й не мав прямого стосунку до справи. 
Проректор і Рада сенату викладачів створи-
ли власні комітети і відправили в Абу-Дабі 
делегацію з викладачів та вищих адміністра-
торів для дослідження й узгодження по-
дальших деталей пропозиції.

Від самого початку вплив викладацько-
го складу на проект Абу-Дабі був дуже об-
меженим, і, враховуючи попередній досвід 
непрозорої діяльності адміністрації, мало 
хто очікував, що коло залучених до кон-
сультацій осіб суттєво розшириться з пли-
ном часу. Деяким фахівцям, що мали тіс-
ні зв’язки з адміністрацією, запропонува-
ли високі посади в комітеті дочірнього кам-
пусу, але вони дистанціювалися від справи 
одразу після того, як отримали більш до-
кладну інформацію про місце будівництва. 
Ті експерти та інші викладачі, які, зрештою, 
прий няли запрошення (деяким представ-
никам викладацького складу дозволили 
відвідати місце будівництва), зосередили 
свій скептицизм з приводу проекту на об-
меженнях академічної свободи, що можуть 
бути встановлені країною-реципієнтом. Чи 
дозволять показувати зображення оголено-

го тіла на заняттях з історії мистецтва? Чи 
дозволять студентам – представникам сек-
суальних меншин організовуватися за ін-
тересами? А що як студенти почнуть під-
тримувати радикальні прояви ісламізму? 
Порушувалися також проблеми опорту-
нізму проекту та потенційного складу сту-
дентів у країні, де величезний клас (до 80% 
працездатного населення) низькооплачу-
ваних найманих робітників-мігрантів об-
слуговує потреби крихітної міської еліти. 
Не існувало жодних правових підстав вва-
жати, що королівському спонсору можна 
цілком довіряти і що він дотримуватиметь-
ся угоди у всіх деталях; зрештою, не було 
також і гарантій того, що підприємство не 
перетвориться на величезну грошову яму.

На перший погляд проект Абу-Дабі по-
ставив Нью-Йоркський університет на по-
розі рішення, яке інші коледжі вже зроби-
ли: чи надавати наукові ступені за кордо-
ном місцевим громадянам? Чи аргументи 
на користь цього кроку повинні розгляда-
тися у світлі досвіду інших коледжів, і як 
таке рішення вплине на характер і ресурс-
ну карту установи? Відкрите обговорення 
цього питання могло посприяти виправ-
ленню нездорового стану системи управ-
ління викладацьким складом. Це могло б 
також змусити адміністрацію забезпечити 
певний рівень прозорості у прийнятті по-
літичних рішень. Але Нью-Йоркський уні-
верситет фактично вже давно переступив 
цей поріг, а в ширшому світі вищої освіти 
межа між наданням освітніх послуг на до-
машньому та закордонному ринку стала 
вже геть розмитою – подібно до розмиття 
межі поміж приватним і публічним чи не-
комерційним і комерційним.

Це розрізнення значить іще менше, якщо 
поглянути на нього з точки зору того, як 
слід визначати експортну складову торгівлі 
освітніми послугами. СОТ, наприклад, ви-
значає чотири категорії, що охоплюються 
цим поняттям. Режим 1 включає експорт за 
кордон послуг, що не передбачають безпо-
середнього контакту зі студентом – напри-
клад, дистанційне навчання. Режим 2, спо-
живання за кордоном, переважно охоп лює 
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студентів, що навчаються за межами своєї 
краї ни. Режим 3 – комерційна присутність 
чи, по суті, прямі іноземні інвестиції у ви-
гляді дочірніх відгалужень від освітніх уста-
нов. І, нарешті, режим 4 – це переміщення 
фізичних осіб; прикладом чого можуть бути 
професори, що викладають за кордоном.

На сьогодні та в найближчій перспекти-
ві зростання відбувається переважно в ре-
жимі 1 та режимі 3, і, найвірогідніше, це 
пов’язано з відчутним спадом зростання в 
режимі 2. Статистики виправдовують своє 
ремесло (trade), а також базові принци-
пи вільної торгівлі, показуючи, як ці сце-
нарії зростання і скорочення пов’язані між 
собою. У відповідь, за загальним фінансо-
вим принципом, організації намагатимуть-
ся збалансувати свої бюджети, просуваючи 
розширення в одній сфері, щоб компенсу-
вати втрати в іншій. Це той спосіб, у який 
глобальні фірми навчилися діяти, оцінюю-
чи та порівнюючи відносну рентабельність 
інвестицій у різних частинах світу, як у сві-
ті реальних доходів, так і в більш спекуля-
тивній галузі розбудови брендів на майбут-
нє. Бухгалтерські відділи університетів по-
чали жонглювати своїми бюджетами ана-
логічним чином. Широкий потік прибутків 
від об’єкта на Близькому Сході розгляда-
ється як спосіб фінансування збиткових гу-
манітарних програм у себе вдома. І так само 
науковий центр всередині країни, що здат-
ний заробляти кошти на федеральних гран-
тах, можна використати для фінансування 
азіатських інститутів, які вважаються над-
звичайно важливими для побудови бренду 
в регіоні.

В інтерв’ю викладачів та адміністрато-
рів Нью-Йоркського університету та інших 
навчальних закладів вимальовується чіт-
кий спосіб говоріння про цей вид фінансо-
вого жонглювання (хоча й не існує способу 
представити цю риторику в строгих катего-
ріях кількісного аналізу). Власні глобаль-
ні програми Нью-Йоркського університе-
ту є еклектичною сумішшю підприємств, 
що охоплюють кілька шкіл та підрозділів, 
кожне з яких має свій власний фінансовий 
човен для плавання. Якщо дивитися в ціло-

му, програми не дотримуються якогось чіт-
кого загального правила про демаркацій-
ну лінію між внутрішньою та закордонною 
освітою, не кажучи вже про систематичну 
філософію освіти.

Хоча їм бракує цілісних обрисів, мож-
на простежити чітку тенденцію експонен-
ціального зростання і поширення освіт-
ніх послуг по всіх континентах, почина-
ючи, історично, із закордонних навчаль-
них програм у Мадриді та Парижі («Ста-
ра» Європа), і на регіональних ринках, від-
критих для прямих іноземних інвестицій. 
Хоча всі вісім закордонних навчальних 
центрів перш за все призначені для сту-
дентів Нью-Йоркського університету, які 
протягом одного семестру навчаються за 
кордоном, вільні місця, якщо та коли такі 
з’являються, можуть зай няти студенти ін-
ших закладів. Крім того, на сьогодні існує 
аж 60 літніх програм у Бразилії, Канаді, 
Китаї, Кубі, Чехії, Англії, Франції, Німеч-
чині, Гані, Греції, Ірландії, Італії, Мексиці, 
Нідерландах, Росії, Південній Африці, Іс-
панії, Швеції та Швейцарії. Всі вони роз-
роблені для студентів, які не навчаються у 
Нью-Йоркському університеті. Від чвер-
ті до половини студентів Нью-Йоркського 
університету протягом осіннього та весня-
ного триместрів немає у Нью-Йорку, що 
дозволяє університету збільшити набір чи 
скоротити чималі витрати на надання гур-
тожитку, що знаходиться в самому центрі 
Манхеттена.

Будь-який із цих варіантів має вели-
чезний вплив на доходи і здається основ-
ним мотивом не лише для політики уні-
верситету в цій сфері, але й для інших ко-
леджів, що намагаються наслідувати при-
клад успішної фінансової діяльності Нью-
Йоркського університету. 1998 р., менш 
ніж за десять років після того, як тогочас-
ний президент Джей Оліва зобов’язався 
створити глобальний університет, що від-
повідав би прагненням Еда Коха перетво-
рити Нью-Йорк на глобальне місто, Нью-
Йоркський університет випередив усі інші 
американські виші за кількістю студентів, 
що навчаються за кордоном. До нього та-
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кож вступає найбільше іноземних студен-
тів. На міжнародному рівні Оліва відомий 
як засновник Ліги світових університетів 
(League of World Universities); на зустрі-
чах ректорів, що регулярно проводилися в 
Нью-Йорку, обговорювали, яким чином ре-
агувати на виклики глобалізації, а наступ-
ник Оліви Секстон зробив собі ім’я на но-
ваторській програмі з глобального пра-
ва, яку він розробив, перебуваючи на по-
саді декана юридичного факультету Нью-
Йоркського університету.

За роки, що минули з того часу, Нью-
Йоркський університет знову опинився 
на передовій, здійснивши спроби запропо-
нувати програми дистанційного навчан-
ня онлайн (одна з них, NYU Online, стала 
жертвою сумнозвісної «бульки доткомів» 
(у 1995–2000 рр. ринок інтернет-компаній 
(«доткомів») зазнав величезного спекуля-
тивного зростання на біржі, відображаю-
чи передчасну віру інвесторів у фінансові 
перспективи інтернету. Бульбашка лопну-
ла у 2000 р.), втративши 20 млн дол., хоча 
її наступниця процвітає); водночас кож-
ну зі шкіл заохочують налагоджувати гло-
бальні зв’язки. Школа бізнесу Стерн Нью-
Йоркського університету вступила у парт-
нерські відносини з Лондонською школою 
економіки та паризькою Ecole des hautes 
études commerciales (Школою вищих ко-
мерційних студій), запропонувавши спіль-
ну програму магістра ділового адміністру-
вання (Executive MBA), а правнича школа 
запровадила магістерську програму з пра-
ва (LLM) у Сінгапурі для азійських сту-
дентів. Масштаби проекту спільного під-
приємства з Американським університе-
том у Парижі підняли ставки до нового рів-
ня. Хоча до проекту швидше за все буде за-
лучено лише незначну меншість студен-
тів Нью-Йоркського університету, його по-
тенціал для зростання пов’язаний із набо-
ром більш ніж тисячі іноземних студентів, 
що нині навчаються в Американському уні-
верситеті.

Найбільш помітним прикладом є ши-
роко відома за надання послуг за кордо-
ном Школа післядипломної та професійної 

освіти при Нью-Йоркському університеті, 
у якій щороку навчається понад 50 тисяч 
дорослих за більш ніж 125-ма напрямами. 
Із 1994 р. Школа пропонує навіть акаде-
мічні онлайн-програми: спершу за допомо-
гою «Віртуального коледжу», а тепер через 
NYU Online. Школа була одним із перших 
університетських закладів у Сполучених 
Штатах, що зареєструвався у програмі Мі-
ністерства торгівлі під назвою «BuyUSA», 
яка є «електронним ринком, що налаго-
джує зв’язки між американськими експор-
терами та кваліфікованими агентами, по-
купцями і закордонними партнерами». За 
словами одного з помічників деканів Шко-
ли, ця програма допомогла закладу знайти 
партнерів та агентів у країнах, на які вони 
«в іншому випадку ніколи не звернули б 
уваги».

Приклади проникнення Школи на ки-
тайський ринок включають у себе навчаль-
ні семінари для управлінців у видавничій 
галузі та програми у сфері фінансування 
нерухомості, призначені для брокерів і за-
будовників, які активізувалися під час ки-
тайського будівельного буму. Школа піс-
лядипломної та професійної освіти є над-
звичайно прибутковим підрозділом Нью-
Йоркського університету. Навчання майже 
повністю здійснюється з використанням 
тимчасової робочої сили, заробітна пла-
та якої у жодному разі не відображає щед-
рого врожаю прибутків, зібраного з кур-
сів з таких неортодоксальних дисциплін, 
як «Благодійність і мобілізація коштів», 
«Планування життя», «Їжа і вино», «Неру-
хомість».

Не дивно, що Школа була однією з пер-
ших освітніх установ у країні, що отрима-
ла «Президентську експортну нагороду» за 
успіхи у просуванні американських освіт-
ніх послуг за кордоном. У торговому ба-
лансі США освіта є п’ятою за обсягом екс-
портною послугою (12 млрд доларів при-
бутку в 2004 р.) і має чи не найбільший по-
тенціал для зростання. У Новій Зеландії та 
Австралії, серед інших лідерів у галузі тор-
гівлі, освіта посідає відповідно третє та чет-
верте місце у переліку найприбутковіших 
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експортних послуг. Враховуючи посилен-
ня глобальної конкуренції за висококвалі-
фіковані робочі місця, освітні послуги де-
далі частіше стають товаром номер один у 
країнах із високими темпами розвит ку. Мі-
ністерство торгівлі допоможе будь-якому 
університетові Сполучених Штатів роз-
горнути подібну діяльність на домашньо-
му ринку чи за кордоном – майже так само, 
як воно допомагає корпораціям. Його ко-
мерційна служба за доступну ціну обла-
штує стенди на міжнародних ярмарках 
освіти, знайде міжнародного партнера для 
одного з підприємств вашого університе-
ту, допоможе зробити його бренд упізнава-
ним на новому ринку, проведе дослідження 
ринкової кон’юнктури і, в рамках преміум-
послуги «Платиновий ключ», запропонує 
шестимісячні консультативні послуги з на-
лагодження роботи закордонного кампусу 
та візьметься за його маркетинг в одній із 
понад 80-ти країн.

Діяльність Міністерства торгівлі США 
повністю узгоджується з програмою СОТ 
із лібералізації торгівлі, у рамках якої вища 
освіта підпадає під юрисдикцію Генераль-
ної угоди з торгівлі послугами. Генераль-
на угода, як і решта ініціатив СОТ, була 
прописана відповідно до принципу, згід-
но з яким вільна торгівля є найкращою 
запорукою найвищої якості за найниж-
чу ціну. Угоду підписали 1995 р., а послу-
ги з надання вищої освіти додали до пере-
ліку в 2000 р., значною мірою завдяки тис-
ку з боку представника США в СОТ, якого 
підтримали представники Австралії, Нової 
Зеландії та Японії. Розширення угоди на-
штовхнулося на запеклий опір з боку біль-
шості провідних діячів у сфері вищої освіти 
країн-членів СОТ: найвідомішими прикла-
дами спротиву є спільна декларація чоти-
рьох великих наукових організацій Північ-
ної Америки та Європи у 2001 р. і Декла-
рація Порту-Алегрі, підписана іберійськи-
ми та латиноамериканськими асоціаціями 
у 2002 р.

Сторони, які підписали ці дві декларації, 
погодилися на тому, що лібералізація тор-
гівлі може послабити здатність урядів ін-

вестувати в державну вищу освіту, що осві-
та є не товаром, а одним із базових прав лю-
дини і що громадський контроль над осві-
тою повинен виділяти її з загального ряду 
інших послуг. Утім, спільна протидія цих 
професійних організацій не надто вплину-
ла на 45 країн (Європейський Союз раху-
ється як одна країна), які станом на січень 
2006 р. вже приєдналися до частини угоди, 
що стосується освітньої сфери. І справді, 
якби раунд перемовин у рамках СОТ у міс-
ті Доха не застопорився через жорсткі роз-
біжності в питаннях торгівлі сільськогос-
подарською продукцією, Генеральна уго-
да давно б завершила свою справу, встано-
вивши суворі обмеження на права окремих 
урядів у сфері регулювання освіти на своїй 
території.

Подібні обмеження найсильніше вда-
рять по країнах, що розвиваються, – вони 
втратять суттєві важелі національного ре-
гуляторного захисту від хижацького насту-
пу постачальників послуг із багатих кра-
їн. Насправді новий службовий мандат в 
рамках Угоди дозволяє «заявникам», та-
ким як США, Нова Зеландія та Австралія, 
об’єднуватися задля здійснення багато-
стороннього тиску на бідніші країни з ме-
тою змусити їх імпортувати освітні послу-
ги (уряди-«заявники» – це ті уряди, що бе-
руть участь у процесі запиту-пропозиції на 
засіданнях СОТ).

Офіційно угода про торгівлю послугами 
не стосується тих послуг, що «надаються в 
рамках компетенції органів державної вла-
ди», тобто неприбутковими освітніми орга-
нізаціями, але більшість зацікавлених кра-
їн воліють не помічати різниці між неко-
мерційним та комерційним (for-profit). Іс-
нують вагомі підстави очікувати на посту-
пову, якщо не різку, лібералізацію у всіх га-
лузях, якщо торговельний режим, установ-
лений угодою, буде відновлено. Зрештою, у 
межах культури вільної торгівлі СОТ будь-
які державні установи автоматично розгля-
даються як несправедливі урядові моно-
полії, що за найменшої можливості повин-
ні бути передані до рук приватних комер-
ційних структур – і все це іменем «повно-
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го ринкового доступу». З точки зору викла-
дацької праці ця тенденція передбачає по-
силення незахищеності та непередбачува-
ності, відсутності будь-яких гарантій зай-
нятості, депрофесіоналізації і постійного 
послаблення влади викладачів у закладах, 
позбавлених поваги до академічної свобо-
ди та зобов’язань перед громадськістю.

Навіть за формальної відсутності такого 
торговельного режиму ми вже чітко бачи-
мо наслідки лібералізації ринку на всіх рів-
нях вищої освіти: примусове впроваджен-
ня комерційних моделей управління, коли 
кожен факультет повинен довести свою 
прибутковість; централізацію влади й по-
силення управлінської бюрократії; майже 
повну відмову від контролю за науково-
дослідницькими інститутами, пов’язаними 
з промисловістю; тимчасову зайнятість 
більшості працівників академічної сфе-
ри, для яких базові професійні принципи, 
такі як академічна свобода, мало чим від-
різняються від міражу в пустелі; зростан-
ня розриву між зарплатнею президентів і 
дріб’язковими виплатами викладачам, що 
дедалі більше нагадує систему компенса-
цій у звичайних біржових корпораціях. Усе 
це відбулося без встановлення відповідних 
формальних вимог. Лише можна уявити 
наслідки впровадження торговельного ре-
жиму СОТ, де на юридичному рівні ствер-
джується, нібито нормативні стандарти, що 
стосуються процедур акредитації, ліцензу-
вання та кваліфікації, можуть створювати 
перешкоди для вільної торгівлі послугами.

Імовірно, ми переживаємо перші етапи 
формування способу виробництва, позначе-
ного квазізбіжністю наукового співтовари-
ства та корпоративного бізнесу, залученого 
до виробництва знання. Ні те, ні інше біль-
ше не є тим, чим воно було колись; вони пе-
ретворюються на нові види, які поділяють 
спільні характеристики й обмінюються ба-
гатьма з них. Ці зміни є невід’ємною части-
ною економічного середовища, у якому вони 
функціонують, де, з одного боку, суспільні 
надбання ненав’язливо перетікають у ринок 
ідей, і кар’єра, захищена стабільними про-
фесійними нормами, перетворюється на за-
робіток за контрактом, обмежений підпри-
ємницькими ризиками; з іншого ж боку, на-
пружена гризня за вигідний патент чи право 
власності виряджається в шати захисту кре-
ативних працівників, а невтомне полювання 
за ідеями на динамічних ринках перетворю-
ється на маскарад у костюмах демократиза-
ції та міжнародного обміну.

Було б надто просто зробити висновок 
про те, що глобальний університет у проце-
сі свого формування буде наслідувати еле-
менти поведінки транснаціональних кор-
порацій. Набагато складнішим завданням є 
спроба осягнути наслідки коеволюції фірм, 
що працюють зі знанням, і наукових уста-
нов. Однак розуміння цього останнього за-
вдання може виявитись іще важливішим, 
якщо ми будемо змушені виробити прак-
тичні освітні альтернативи в рамках цивілі-
зації, що годується з розумової праці, покра-
щуючи свою економічну життєздатність.
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ЗАруБІЖний досвІд

нтерактивні технології – по-
рівняно новий підхід до орга-
нізації навчальної діяльності. 
Слово «інтерактив» походить 
від англійського «interact», 
що складається з двох по-
нять: «іnter» (взаємний) та 

«act» (діяти). Тож інтерактивне навчання 
спрямоване на сприяння взаємодії і співро-
бітництву в процесі пізнання, на співтвор-
чість тих, хто навчає, і тих, хто навчається. 
Інтерактивність у навчальному процесі пе-
редбачає залучення методів, які стимулю-
ють пізнавальну активність, самостійність, 
творчість. 

До інтерактивних методів одні дослід-
ники відносять такі, як: дискусія, еврис-
тична бесіда, «мозковий штурм», рольо-
ві, «ділові» ігри, тренінги, кейс-метод, ме-
тод проектів, групову роботу з ілюстратив-
ним матеріалом, обговорення відеофільмів 
тощо [3], інші серед інтерактивних методів 
виокремлюють: мозковий штурм, круглий 
стіл, «ситуація», «мікрофон», «коло ідей», 
робота в малих групах, «займи позицію», 
прес-метод, «акваріум», подорож, рольові 
ігри тощо. 

В інформаційно-аналітичному огляді 
«Інтерактивні методи навчання в освітніх 
закладах вищої професійної освіти» [6] ви-
окремлено такі основні інтерактивні форми 
навчання: творчі завдання; робота в малих 
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групах; ігри, що навчають (рольові, ділові та 
освітні ігри, імітації;); використання громад-
ських ресурсів (запрошення фахівця, екс-
курсії); соціальні проекти та інші позаауди-
торні методи навчання (змагання, інтерв’ю, 
фільми, спектаклі, виставки); вивчення і за-
кріплення нового матеріалу (інтерактивна 
лекція, робота з наочними посібниками, ві-
део- та аудіоматеріалами, «той, хто навчаєть-
ся, в ролі викладача», «кожен навчає кожно-
го», мозаїка («ажурна пилка»), використан-
ня запитань, сократичний діалог); тестуван-
ня; розминки, зворотній зв’язок; дистанцій-
не навчання; обговорення складних і диску-
сійних питань і проблем («займи позицію», 
шкала думок); розв’язання проблеми («де-
рево рішень», «мозковий штурм», «аналіз 
казусів», «перемовини і медитація», «драби-
ни і змійки»); тренінги.

Активні групові методи також умовно 
об’єднують у три основні блоки:

1) дискусійні методи (групова дискусія, 
розбір випадків з практики, аналіз ситуа-
цій морального вибору, моделювання прак-
тичних ситуацій, метод кейсів та ін.); 2) ігро-
ві методи: а) дидактичні, імітаційні й твор-
чі ігри, в тому числі ділові (управлінські); 
б) рольові ігри (поведінкове научіння, ігро-
ва психотерапія, психодраматична корек-
ція); в) мозковой штурм; г) контрігра (тран-
сактний метод усвідомлення комунікатив-
ної поведінки); 3) сенситивний тренінг (тре-
нування міжособистісної чуттєвості і сприй-
няття себе як психофізичної єдності) [5]. 

Інтерактивні технології навчання укра-
їнські дослідники О. Пометун та Л. Пиро-
женко поділяють на чотири групи: парне 
навчання (робота студента з викладачем чи 
однолітком один на один), фронтальне на-
вчання, навчання у грі, навчання у диску-
сії [10]. 

На думку Ю.В. Гущина, інтерактивні ме-
тоди навчання якнайбільше відповідають 
особистісно-орієнтованому підходу, оскіль-
ки передбачають спів-навчання (колектив-
не, навчання у співробітництві), причому і 
той, хто навчається, і педагог є суб’єктами 
процесу пізнання. «Інтерактивне навчання 
основане на власному досвіді тих, хто на-
вчається, їхній прямій взаємодії з галуззю 
професійного досвіду, котрий засвоюється» 
[2, с. 2]. Навчання з використанням інтер-
активних освітніх технологій передбачає 

відмінну від звичної логіку освітнього про-
цесу: не від теорії до практики, а від форму-
вання нового досвіду до його теоретичного 
осмислення через застосування [2]. 

Аналіз праць засвідчує, що основна ха-
рактеристика «інтерактиву» – це спеціаль-
на форма пізнавальної діяльності, коли про-
цес пізнання організовано так, що практич-
но всі присутні заохочені до нього, мають 
можливості розуміти і рефлектувати з при-
воду того, що вони знають і думають [6], це 
спосіб багатосторонньої комунікації в освіт-
ньому процесі. При інтерактивній формі на-
вчальної діяльності відбувається колектив-
не занурення в обговорювану проблему. 

Розвиток інноваційних підходів органі-
зації навчання, інтерактивність навчаль-
ного процесу нині відбувається з викорис-
танням засобів масової комунікації – ме-
діа. Часто синонімом до «медіа» (від лат. 
media – засоби) виступає поняття «засо-
би масової комунікації». Медіаосвітні тех-
нології передбачають включення в систе-
му освіти різних медіапродуктів, розро-
бляння нових методичних і технологічних 
форм навчання. І тут доречно звернутися 
ще до одного відносно нового поняття «ме-
діапродукт». Тлумачно-словотвірний слов-
ник Т. Ф. Єфремової надає дуже корот-
ке його визначення: «Медіапродукт – про-
дукт у сфері засобів масової інформації» 
[4]. Молода українська дослідниця Кате-
рина Нагорна пропонує власне визначення 
цього поняття: медіапродукт – це резуль-
тат навчальної або практичної медіадіяль-
ності людини, що має на меті донести пев-
ну інформацію до цільової аудиторії, від-
різняється наявністю ідеї, єдністю фор-
ми та змісту, цілісністю, завершеністю, має 
яскраве емоційне начало, тобто це – про-
дукт практичної діяльності (опрацювання 
досвіду і спостережень) із використанням 
медіа, зрозумілий для подальшого вико-
ристання, єдиний для посилання на нього. 
Сьогодні цифровий формат припускає на-
явність у медіапродукті додаткової харак-
теристики – мультемедійності та інтерак-
тивності. Часто «медіапродукт» є синоні-
мом до поняття «медіатекст» [8, с. 226]. 

Задум будь-якого продукту, ідеї втілю-
ється у певній формі, у певному жанрі. 
Жанр (від фр. genre – «манера, різновид») 
у мистецтвознавстві – рід твору, що харак-
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теризується сукупністю формальних і  зміс-
товних особливостей. У кожній галузі ху-
дожньої діяльності жанрова диференціація 
особлива – залежно від специфіки виду мис-
тецтва. Та все ж існують загальні для всіх 
мистецтв принципи жанрової диференціа-
ції, які лише по-своєму відбиваються в кож-
ному виді. Жанр – це змістовно-формальна 
єдність, це певним чином окреслений зміст, 
що «відшукав» найбільш зручну форму для 
свого втілення, зазначає І. Л. Михайлин. 
Споживач інформації, продукту звикає ба-
чити дійсність «очима жанру» – це обу-
мовлює його очікування у зв’язку з певни-
ми способами її вираження. Жанри в жур-
налістській, літературній, мистецькій, на-
уковій творчості існують об’єктивно, неза-
лежно від бажань практиків і думок теоре-
тиків. Зазвичай – це «великі групи текстів, 
які наділені спільними ознаками, а жанро-
логія – це наука про типологію текстів» [7]. 
Завдяки своїм усталеним ознакам жанри ві-
діграють самі по собі важливу комунікатив-
ну роль при спілкуванні. І ми можемо назва-
ти чимало форм наукового спілкування, які 
можна було б об’єднати поняттям «жанр». 

Отже, наукове спілкування у жанрі «на-
укова конференція» («науковий форум», 
«симпозіум» та ін.), на нашу думку, можна 
розглядати як інтерактивну медіаосвітню 
технологію, мета якої – не тільки обмін до-
сягненнями, набутим досвідом, окреслення 
шляхів подальшого розвитку проблеми, що 
обговорювалася, а й підвищення професій-
ної компетентності фахівців (у разі, коли 
йдеться про студентські конференції – 
майбутніх фахівців). Як «медіапродукт» 
(за аналогією до усних наукових журна-
лів) сучасне наукове зібрання має розмаїт-
тя різних форм (що, до речі, також свідчить 
на користь понять «жанр», «рубрика»). 

Тож проілюструємо сказане вище кіль-
кома конкретними прикладами з наукових 
зібрань, у яких нам пощастило брати участь 
і які було присвячено медіа- та інформацій-
ній грамотності. 

Європейський форум з медіаграмотності 
проходив у травні 2014 року в Штаб-квартирі 
ЮНЕСКО в Парижі й фінансувався Євро-
пейською Комісією та ЮНЕСКО, був орга-
нізований спільно з Проектом EMEDUS 
і Gabinete dе Comunicaciоn у Educacion 
(UAB) у рамках Глобального Альянсу з 

Партнерства в Медійній та інформацій-
ній грамотності (GAPMIL) [9; 12]. У ре-
зультаті поглибленого дослідження, про-
веденого в 27 європейських країнах, про-
ект EMEDUS запропонував рекоменда-
ції щодо вдосконалення медіаосвіти в кож-
ному з цих ареалів. Передбачалося, що за-
хід збере представників урядів, керівників 
мас-медіа, експертів, викладачів, працівни-
ків засобів масової інформації, медіагалузі, 
науковців, фондів з метою розповсюджен-
ня медійної та інформаційної грамотності 
в Європі, що обговорення політики медіа-
інформаційної грамотності (MIL) на євро-
пейському рівні сприятиме в цьому напря-
мі співпраці та ініціативі на національному 
та європейському рівні. 

MIL-Форум – продукт міжнародного 
співробітництва між ЮНЕСКО, Європей-
ською комісією (ЄК), Автономного уні-
верситету Барселони та інших партнерів 
у рамках Глобального альянсу з партнер-
ства зі ЗМІ та інформаційної грамотнос-
ті (GAPMIL). У заході взяли участь понад 
350 осіб з усієї Європи та з більш як 15 кра-
їн за її межами. Серед учасників були екс-
перти MIL, педагоги, представники засобів 
масової інформації, промисловості, фон-
дів, аудіовізуальної влади, медіаорганіза-
цій, організацій громадянського суспіль-
ства, інформаційні та технологічні фахів-
ці, а також очільники політичних і регулю-
вальних органів. Основна мета Форуму по-
лягала у сприянні просування рекоменда-
цій з включення медіаосвіти в шкільні про-
грами європейських держав і розвитку іні-
ціатив у галузі неформальної освіти та осві-
ти для уразливих груп населення. (Заува-
жимо принагідно, що про професійно орі-
єнтовану медіаосвіту майбутніх фахівців-
немедійників у вищій школі не йшлося, 
тож ми подали відповідні пропозиції щодо 
включення їх до підсумкового документу). 

Форум проходив у режимі пленарних 
та секційних сесій у вигляді дебатів серед 
представників різних установ, експертів, 
фахівців галузі, навчальних закладів та за-
собів масової інформації, а також серед по-
літичних і регулювальних органів. Перед-
бачалося заохочення створення спільної 
платформи, яку складає європейський Гло-
бальний альянс партнерства з медіа- та ін-
формаційної грамотності (GAPMIL). 
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Пленарні засідання на Форумі вів моде-
ратор, який надавав слово 5–7 основним до-
повідачам, які викладали своє бачення про-
блеми, винесеної в назву засідання. Після 
виступів доповідачі відповідали на запитан-
ня. В обговоренні позицій доповідачів че-
рез вільний мікрофон могли взяти участь 
усі бажаючі. На дев’яти секційних засідан-
нях, що нагадували звичні нам «круглі сто-
ли», обговорювалися актуальні проблеми, 
наперед оголошені оргкомітетом Форуму: 
Сесія 1 – Формальна освіта: новий навчаль-
ний план; Сесія 2 – MIL та міжкультур-
ний діалог; Сесія 3 – Дослідження та оцін-
ка в медійній та інформаційної грамотності; 
Сесія 4 – Регулювальні органи та MIL; Се-
сія 5 – Сім’я, ЗМІ та MIL; Сесія 6 – MIL і 
наслідки для політики; Сесія 7 – Сприян-
ня Filmграмотності; Сесія 8 – Інформальна 
освіта, соціальна інтеграція і MIL; Сесія 9 – 
Медіапромисловість і MIL. 

Цікавим, зокрема, було обговорення сис-
теми міжнародного співробітництва у роз-
витку медіа- та інформаційної грамотнос-
ті і інтеркультурного діалогу (МІГІД), яка 
втілюється за допомогою програми МІГІД 
у мережі двостороннього співробітництва 
університетів (UNITWIN), заснована на 
ініціативі ЮНЕСКО і Альянсу цивілізацій 
ООН (UNAOC). Ця програма була створе-
на, щоб служити каталізатором і посеред-
ником для інноваційних проектів, спрямо-
ваних на зниження поляризації між нація-
ми і культурами на основі взаємного спів-
робітництва, оскільки нинішні глобальні 
виклики вимагають невідкладного реагу-
вання і дій для гарантування мирного спів-
існування, гармонії та взаємодії між людь-
ми з різними культурними традиціями, че-
рез упровадження культурного та мовного 
розмаїття і інтеркультурного діалогу. Засо-
би масової інформації мають багато мож-
ливостей для міжнародного діалогу за умо-
ви надання їм свободи і незалежності, тож 
саме тому міжнародні організації наразі 
приділяють значну увагу розвитку медіа- 
та інформаційної грамотності [1]. 

Мережа UNITWIN нині складається з 
восьми університетів з різних географічних 
регіонів. Університети, що входять в мережу 
UNITWIN, активно досліджують можли-
вості інтеграції МІГІД у вищу освіту. Зокре-
ма, це нові спецкурси для студентів: в Уні-

верситеті Вест-Індії впроваджено два спец-
курси – «Навчання інформаційної грамот-
ності» та «Інструкції з інформаційної гра-
мотності»; в Університеті Циньхуа студен-
тів знайомлять з основами збору інформа-
ційних матеріалів і особливостями створен-
ня новин за допомогою курсу «Навчання 
студентів-нежурналістів створення новин». 
Тут також приділяється увага впроваджен-
ню в процес навчання однієї з основних кон-
цепцій медіа- та інформаційної грамотнос-
ті – «активного розслідування» – через уве-
дення методів заохочення активності сту-
дентів при проведенні лекцій та зменшення 
ролі педагога. В Університеті Сан-Паулу ак-
тивно використовуються медіакласси. Тех-
нологічний університет Квінсленда впро-
ваджує практику проведення дискусій про 
медіа- та інформаційну грамотність у дитя-
чих садках, а також займається розробкою 
такого онлайн-курсу, який був би доступ-
ним для педагогів будь-якої країни світу. В 
Університеті Темпл, США, існує Центр ме-
діа- та інформаційної грамотності, тут також 
планують створення Медіаклубу, який мож-
на було б відвідувати у вільний від занять 
час. Автономний університет Барселони до-
сліджує МІГІД і можливості її впроваджен-
ня в систему освіти в контексті політики з 
ураху ванням її впливу на всі сфери життя 
суспільства. 

Основним завданням мережі UNITWIN, 
крім сприяння співробітництву між 
університетами-членами, є створення по-
тенціалу в кожній країні світу для просу-
вання сфери медіа- та інформаційної гра-
мотності і інтеркультурного діалогу, а та-
кож забезпечення свободи слова, свободи 
інформації та вільного потоку ідей і знань. 
Діяльність мережі включає в себе розроб-
ляння університетами різних країн широ-
кого спектру так званих МІГІД-проектів, 
а також обмін досвідом та досягненнями в 
галузі медіа- та інформаційної грамотнос-
ті між різними країнами. В цілому ця ініці-
атива ґрунтується на передумові, що якщо 
громадянам з усього світу поліпшити їх ко-
мунікативні здібності та здатність до кри-
тичного мислення, вони зможуть зроби-
ти свій внесок у розвиток демократичного 
суспільства та забезпечення миру і гармо-
нійних відносин між представниками різ-
них культур і націй [1; 9]. 
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З кожного заявленого напряму на Фо-
румі пропонувалися питання для обгово-
рення. Наприклад, їхній перелік з пробле-
матики «MIL та міжкультурний діалог» ви-
глядає так: Чи усвідомлюємо ми роль засо-
бів масової інформації в якості інструмен-
ту для створення міжкультурного діалогу? 
Чи є нові медіа та соціальні медіа способом 
розширення можливостей людей і створен-
ня більш широкого розуміння міжкультур-
них і національних реалій? Як критичне ро-
зуміння (та інші поняття, пов’язані з розши-
ренням прав і можливостей) матеріалів за-
собів масової інформації може допомогти 
впоратися з забобонами і нерівністю відтво-
рюваних на певних інформаційних та розва-
жальних каналах, і як воно може посилити 
соціальну інтеграцію? Чи достатньо ефек-
тивні медіаосвіта і спільні ініціативи ЗМІ, 
які прагнуть сформувати діалог, розумін-
ня і розширення прав і можливостей у гро-
мадян, що займаються національними або 
міжнародними конфліктами? Як сприяти 
такій акції? Як забезпечити інструменти (як 
технічні, так і академічні) й пояснити важ-
ливість розуміння інформації та підготов-
ки якісного змісту в цих видах контекстів? 
Міграційні рухи та міжкультурний діалог. 
Чи є новими виклики в умовах економічної 
кризи? Як сприяти медіаосвіті в період кри-
зи для того, щоб створити нові можливості? 
У цьому сенсі чи можливо нові технології 
спрямовувати у процеси включення та об-
говорення таких тем, як міжкультурний діа-
лог? Що має бути взято до уваги? тощо.

Тоді як ключові можливості створюють-
ся для людей у всьому світі в сучасному 
цифровому середовищі, існує також низка 
нових проблем, таких як перевантаження 
інформацією, етичні питання. Суспільство 
в цифровий вік вимагає MIL-компетенцій, 
тому прийнята на форумі Декларація за-
кликає до участі всі зацікавлені сторони 
для ефективного просування MIL для всіх 
громадян, закликає всіх учасників – жур-
налістів і ЗМІ, бібліотекарів, аудіовізуаль-
ну владу, педагогів і приватний сектор – 
працювати разом. 

Форум був покликаний дати імпульс на-
ціональним політикам і стратегіям по MIL 
для підтримки вільних, незалежних і плюра-
лістичних засобів інформації, а також дати 
можливість громадянам ефективно реагува-

ти на питання конфіденційності, безпеки та 
етики в епоху цифрових технологій. Зацікав-
лені сторони визначили проблеми у встанов-
ленні політики MIL для досягнення цих ці-
лей. Професор Хосе Мануель Перес Тореро, 
завідувач кафедри журналістики та комуні-
кації з Автономного університету Барсело-
ни, лідер цієї дослідницької ініціативи, заува-
жив: «Медіа [та інформаційна] грамотність – 
це не просто одна спільна мета. Це каталіза-
тор для залучення інновацій в освіті, зв’язку, 
культурі й політиці... це можливість оновити 
навчання і викладання». 

Загальна думка учасників: перший євро-
пейській MIL Форум мав величезний успіх. 
Якість втручання в обговорювані проблеми 
учасників сприяла обміну знань. Як зазна-
чив один з учасників, «...конференція була 
чудовою. MIL перебуває на порозі глобаль-
ного прориву...». 

На заключному пленарному засідан-
ні було вирішено, що Форум проходитиме 
щорічно в якості платформи для Європей-
ського відділення GAPMIL. Учасники пер-
шого європейського Форуму з медіа- та ін-
формаційної грамотності (MIL) прийня-
ли Паризьку декларацію з MIL в цифрову 
эпоху [12]. Декларація підтверджує важ-
ливість MIL і закликає до нових акцентів у 
медіа-інформаційній грамотності в сьогод-
нішньому цифровому середовищі, а також 
до співпраці між ключовими суб’єктами 
і групами різних зацікавлених сторін для 
просування MIL для всіх. При її обгово-
ренні визнавалось, що MIL-компетенції та 
технологічні компетенції доповнюють одне 
одного. Водночас має значення, яка тех-
нологія доступніша для громадян. І навіть 
більш важливо зосередитися на тому, що 
громадяни хочуть робити з інформацією 
або як вони реагують на неї, на засоби ма-
сової інформації і технології, як це впливає 
на бажання громадян брати участь у само-
реалізації, культурному обміні і в їх праг-
ненні бути етичними. Здатність успішно 
використовувати інформацію і засоби ма-
сової інформації в різних контекстах вима-
гає певних MIL-компетенцій. Декларація 
закликає до ефективного просування MIL 
для всіх громадян, закликаючи всіх заці-
кавлених учасників працювати разом. 

Спираючись на підсумки Європейсько-
го форуму, ЮНЕСКО, Національний ав-
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тономний університет Мексики і Авто-
номний університет Барселони домовили-
ся у грудні 2014 року спільно організувати 
й провести перший в Латинській Америці 
і Карибському басейні MIL-Форум. Під-
готовка до цієї події велася за тим же алго-
ритмом, що й до Форуму в Парижі. 

І ще кілька слів про професійну етику 
організаторів.

Щоб «згадувати хороші часи на зустрі-
чі ЮНЕСКО», організатори підготували і 
розіслали учасникам форуму фотогалерею 
з подій Форуму. Не встигли ми пережити всі 
паризькі враження (і не тільки від Форуму 
в Штаб-квартирі ЮНЕСКО), як електрон-
на пошта принесла лист-подяку «Дякує-
мо за участь!», підписаного Хосе Мануелем 
Пересом Тореро, голов ним координато-
ром EMEDUS проекту, директором дослід-
ницької групи Gabinete де Comunicaciоn у 
Educacion. Подяка була відправлена всім 
учасникам «за активну участь і ентузіазм 
на Форумі». Зазначалося, що Форум від-
крив завдяки нам великі перспективи на 
шляху прокладання медіа-інформаційної 
грамотності. У листі йшлося про споді-
вання організаторів розраховувати на під-
тримку учасників Форуму в організації і 
проведенні майбутніх проектів і зустрічей. 
Зазначалося також, що цей перший Форум 
зафіксував необхідність регулярного обго-
ворення актуальних проблем для популя-
ризації мереж співпраці і нових спільних 
зусиль, пов’язаних із проблематикою дослі-
джень, політикою і тематичних уподобань. 
Наголошувалося на можливості об’єднати 
зусилля для актуалізації цілісного підходу 
щодо впровадження медіаосвіти і визначи-
ти спільні цілі у розвитку медіа грамотнос-
ті. 

Проблеми інформаційної грамотності пе-
ребували в центрі інших наукових зібрань. 
Так, Перша Європейська конференція з ін-
формаційної грамотності (ECIL) відбува-
лася 22–25 жовтня 2013 р. у Стамбулі (Ту-
реччина), друга – 20–23 жовтня 2014 року в 
Дубровнику (Хорватія). ECIL – це міжна-
родна конференція, до складу організацій-
ного та програмного комітетів якої входять 
понад сто відомих експертів із понад шіст-
десяти країн світу. Організаторами конфе-
ренції виступили Департамент інформацій-
ного менеджменту Університету Хаджетте-

пе (Туреччина) і Департамент інформацій-
них і комунікаційних наук Університету 
Загреба (Хорватія). Мене було запрошено 
увійти до складу Standing Committee. 

У першому науковому зібранні взяли 
участь 367 учасників з 57 країн світу. Най-
більша кількість учасників представля-
ла США (46 осіб), Туреччину (37), Англію 
(24), Норвегію (19). 9 країн були представ-
лені по одному учаснику. Кількість учасни-
ків і країн у другій конференції була тро-
хи меншою. Як і торік, найбільша кількість 
учасників була з США (41особа), а також 
із Хорватії (38), Англії (19), Німеччини 
(14), Об’єднаних Арабських Еміратів (13). 
15 країн були представлені по одному учас-
нику. Від України в цих конференціях взя-
ли участь по дві особи: Л. А. Найдьонова і 
Г. В. Онкович – у Стамбулі, О.В. Каліцева 
і Г. В. Онкович – у Дубровнику. На відміну 
від попередніх наукових форумів, у конфе-
ренції в Дубровнику значна кількість допо-
відей виголошувалася двома-чотирма мов-
цями, причому часто вони представляли різ-
ні країни. І що цікаво – програма другої кон-
ференції була роздрукована у вигляді пла-
кату, що наочно відтворювало картину дня.

Інформаційна грамотність (ІГ), медіа-
грамотність (МГ) і безперервне навчання 
(упродовж усього життя) були основною 
темою конференцій ECIL, спрямованих на 
об’єднання зусиль учених і фахівців у га-
лузі інформації, медіа, педагогів, політиків, 
підприємців і всіх інших зацікавлених сто-
рін з різних країн світу для обміну знаннями 
та досвідом. Обговорювалися актуальні пи-
тання, останні події, досягнення теорії і пе-
редової практики за такими основними те-
мами (перерахуємо їх, щоб продемонструва-
ти поступ відносно нового явища науково-
го знан ня): Інформаційна грамотність (ІГ) 
та навчання протягом усього життя; ІГ у 
теоретичному контексті (моделі, стандар-
ти, показники та ін.); ІГ і пов’язані з нею по-
няття (наскрізні компетенції, медіаграмот-
ність, трансграмотность, метаграмотность, 
електронна грамотність, комп’ютерна гра-
мотність, цифрова грамотність, наукова гра-
мотність, візуальна грамотність та ін.); Ме-
діа та інформаційна грамотність (МІГ) як 
нова концепція; Дослідження ІГ (методи і 
прийоми); Пошук інформації та інформа-
ційна поведінка; Кращий досвід у сфері ІГ; 
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Мережева ІГ і робота в мережі; Політика ІГ 
і політика розвитку; ІГ і бібліотеки (бібліо-
теки коледжів та університетські бібліоте-
ки, шкільні бібліотеки, публічні бібліотеки, 
спеціальні бібліотеки); ІГ та бібліотечно-
інформаційна освіта; ІГ та управління зна-
ннями; ІГ у різних дисциплінах; ІГ у різних 
культурах і країнах; ІГ у різних контекстах 
(юридичному, медичному та ін.); ІГ та осві-
та (Болонський процес та ін.); Планування 
стратегії ІГ (просування і маркетинг, підго-
товка інструкторів, партнерство, співпраця 
в рамках професії, педагогічної освіти, ін-
теграції в навчальні програми); Навчання 
ІГ (технології та методи навчання, педаго-
гічне проектування, розробляння навчаль-
них програм, вимірювання та оцінка, веб-
навчання, електронне навчання); Навчан-
ня ІГ у різних секторах (середня, вища осві-
та, професійна освіта); ІГ на робочому міс-
ці; Інформаційна грамотність для дорослих; 
ІГ для проблемних (уразливих ) груп; ІГ для 
полікультурних спільнот; ІГ і етичні та со-
ціальні питання; ІГ і демократія; ІГ і цифро-
вий розрив; ІГ і нові технології та інструмен-
ти (Web 2.0, Web 3.0, мобільні технології).

Конференція передбачала різні типи 
(«рубрики») участі, такі як: 

• ключова доповідь;
• постери; 
• представлення передового педагогічно-

го досвіду; 
• семінари; 
• панельні дискусії; 
• формати «PechaKucha»; 
• майстер-класи запрошених педагогів-

практиків; 
• тренінги;
• презентації видань;
• форум докторантів тощо. 
Кожен формат мав різні вимоги та обме-

ження за обсягом, розподілом часу та зміс-
том. Це розмаїття форм для спілкування і 
навернуло нас на думку, що на часі вести 
мову про конференцію як про інтерактив-
ну медіаосвітню технологію.

До початку конференцій були видані 
тези усіх учасників, де зазначалися й країна 
автора, й місце роботи, й контактна адреса. 
Деяким доповідачам було запропоновано 
підготувати розгорнуті публікації, які було 
видруковано у престижних європейських 
виданнях. Зокрема, наша доповідь про ме-

діадидактику вищої школи побачила світ у 
журналі “Communications in Computer and 
Information Science» відомого європейсько-
го видавництва «Springer» [11].

Конференції, до організації яких залу-
чались професійні фірми, були дуже доб-
ре підготовлені. Всі доповідачі, заявле-
ні в програмі, представляли свої доповіді-
презентації. Приваблювало розмаїття нау-
кових дійств. Надзвичайно цікавим є фор-
мат «PechaKucha» (презентація 20 слайдів 
по 20 секунд кожен, після п’яти презента-
цій – запитання, відповіді й обговорення), 
майстер-класи, зустрічі з «класиками» (зо-
крема – з автором поняття «інформаційна 
грамотність» Paul G. Zurkowski), постери 
(деякі з них у зменшеному форматі мож-
на було взяти з собою), розіграш у лотерею 
нових і актуальних книжок з інформацій-
ної грамотності, презентація видавництв 
тощо. Та найкраще – можливість спілку-
вання з колегами, обмін досвідом. 

Цікавою була й запропонована культур-
на програма – і в Стамбулі, і в Дубровнику 
є що дивитись. 

У Вищій школі економіки (Москва) у бе-
резні 2014 р. відбувалася Міжнарод на нау-
кова практична конференция «NewsLiteracy 
і проблеми сучасної медіа освіти». Її було 
організовано факультетом медіакомуніка-
цій НДУ ВШЕ у рамках проекту зі створен-
ня першого в Росії Центру новинної грамот-
ності. До участі було запрошено дослідни-
ків з Росії, країн СНД, Європи, США, Ки-
таю, Індії. 

Новинна грамотність (News Literacy) – 
один з найбільш перспективних векторів 
розвитку такого важливого сегмента гума-
нітарного знання, як медіаосвіта. Прискіп-
лива увага до цієї теми – не лише загаль-
носвітова, але й певний російський тренд: 
у 2013 р. Міністерство зв’язку і масових ко-
мунікацій РФ внесло медіаосвіту до перелі-
ку пріоритетних напрямів развитку медіа-
галузі. Основна мета науково-практичної 
конференції «News Literacy і проблеми су-
часної медіаосвіти» – обмін актуальною 
науково-практичною інформацією за заяв-
леною проблематикою між дослідниками і 
педагогами вищої школи країн-учасниць, 
а також розвиток відповідного викликам 
часу кадрового потенціалу російської осві-
ти та науки, обумовлений потребою сус-
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пільства в становленні медіаосвіти в ціло-
му та його важливішого вектора – новинної 
грамотності зокрема. 

Основними темами конференції були: 
Індустріальні, політико-економічні та етич-
ні виклики новинної журналістики XXI 
століття; Новинна грамотність: сутність, 
проблеми та перспективи; Вектори розвит-
ку сучасної медіаосвіти; Екологія журна-
лістського фаху.

У межах теми News Literacy обговорюва-
лись такі проблеми: Новина в історичній ре-
троспективі і сучасному соціумі: закономір-
ності виробництва, поширення і споживан-
ня; Проблема ідентифікації новинного пові-
домлення (новина в сучасному медіапросто-
рі); Журналістика новин і журналістика ду-
мок; Методики оцінювання джерел інфор-
мації; Технології аналізу і декодування но-
винних повідомлень сучасних медіа та ін. 

Всі заявки проходили експертизу оргко-
мітету та попередній відбір. На основі те-
матичної експертизи заявок було сформо-
вано пленарні засідання, секції та круглі 
столи конференції. 

Окремі виступи на конференції засвідчи-
ли появу нових напрямів у розвитку сучас-
ної медіаосвіти – медіаекології та медіаосо-
ціології. І якщо медіаекології було присвя-
чено кілька доповідей, то про медіасоціо-
логію як окремий напрям не йшлося. Це 
ми зауважили під час обговорення допові-
дей у блоці, де представлялися соціологіч-
ні дослідження з використанням матеріа-
лів ЗМІ, порівняльний аналіз користувачів 
сучасних ЗМІ (по векторах «місто – село», 
«південь – північ»).

Окремі засідання секцій було присвя-
чено досвіду впровадження медіаосвіти у 
шкільних та позашкільних закладах освіти 
(за участю шкільних педагогів) і презента-

ції студентських напрацювань до диплом-
них робіт, підготовлених у ВШЕ. 

Вища школа економіки – сучасний і ав-
торитетний навчальний заклад у Росії, з ді-
яльністю якого учасників конференції зна-
йомили її організатори. Чимало корисного 
зі стимулювання наукової діяльності викла-
дачів і студентів можна було б перейняти в 
Україні. І ще – в Університеті є надзвичайно 
цікавий музей просто неба – «МедіаДвір», з 
яким можна ознайомитися за посиланням: 
[http://5th.moscowbiennale.ru/ru/program/
special_projects/mediadvor.html].

У Паризькій Декларації з медіа- та інфор-
маційної грамотності в цифрову еру (Париж, 
2014), закрема, зазначається, що значення 
медіа- та інформаційної грамотності в тому, 
що вона має справу з величезним розмаїттям 
засобів масової комунікації. Саме вони ма-
ють особливий потенціал: викликають ціка-
вість, сприяють взаєморозумінню, розвива-
ють критичне мислення своєї аудиторії, зо-
крема молодіжної; поважають свободу ви-
словлювання думок, захищають недоторкан-
ність приватного життя, заохочують до між-
культурного і міжрелігійного діалогу, пред-
ставляють інтереси жінок збалансованим і 
нестереотипним способом, сприяють інвес-
тиціям для творчості й інновацій, виявляють 
таланти та сприяють їхньому розвитку. 

Огляд міжнародних форумів, у центрі 
яких перебували проблеми медіа- та ін-
формаційної грамотності, засвідчує, як 
стрімко розвиваються ці нові явища гума-
нітарного знання. А самі наукові зібрання, 
проведені в різних країнах, стали чудовою 
ілюстрацією того, що сучасні наукові фо-
руми проходять у різних видах і формах. 
Тож на часі говорити й про наукову кон-
ференцію як про інтерактивну медіаосвіт-
ню технологію.
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остановка проблеми та 
її актуальність. З момен-
ту підписання Україною Бо-
лонської декларації пройшло 
майже 10 років. На жаль, ака-
демічна мобільність, яка, без-

умовно, є необхідною умовою створення 
Європейського простору вищої освіти,  так і 
не отримала належної підтримки з боку дер-
жави та носить більшою мірою спонтанний 
характер. Сьогодні загальний рівень ака-
демічної мобільності внаслідок відсутнос-
ті офіційних даних щодо кількості україн-
ських студентів, які їдуть навчатися за кор-
дон, важко оцінити.  Тому для України міг 
би бути ціннім досвід країн Скандинавії (Іс-
ландії, Фінляндії, Норвегії, Данії та Шве-
ції), які мають давні традиції міжнародної 
студентської мобільності, зокрема і ступе-
невої: вже у 1950 році 30% норвезьких сту-
дентів навчалися за кордоном [12]. 

Ці країни демонструють найвищі показ-
ники середнього рівня академічної мобіль-
ності серед країн Європейського Союзу. 
Вони пропагують однакові цінності щодо 
академічної мобільності студентів і пропо-
нують подібні системи підтримки навчан-
ня власних студентів за кордоном. Очевид-

УДК 37.014.54:316.44(48)     
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У статті аналізується досвід 
країн Скандинавії щодо регулю-

вання процесів академічної мобіль-
ності на державному рівні, зокре-
ма її законодавчо-нормативне за-
безпечення на національному рівні 

та механізми державної фінансової 
підтримки. Робиться висновок про 

необхідність для України розроб-
лення цілісної концепції академіч-
ної мобільності, яка відповідала б 

сучасним реаліям міжнародних від-
носин; удосконалення міграційного, 

трудового законодавства, актив-
ного запровадження в навчальний 

процес англійської мови.
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ність, кредитна академічна мобільність, 
ступенева академічна мобільність.
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но, що відмінності систем підтримки між-
народної академічної мобільності в сканди-
навських країнах випливають з різних еко-
номічних умов.

Аналіз наукових праць, присвячених 
розв’язанню проблеми 

Вивчення процесів академічної мобіль-
ності в скандинавських країнах стало пред-
метом дослідження переважно зарубіжних 
учених. У цьому плані варто назвати роботи  
М. Саарикаліо-Торпа (М. Saarikallio-Torp) 
[7], Дж. Вієрз-Дженсена (J. Wiers-Jenssen) 
[13], Дж. Міклебуста (J. Myklebust) [4]. 
Здебільшого в них ідеться про стратегії і 
перспективи розвитку академічної мобіль-
ності в цьому регіоні, аналізуються статис-
тичні дані, мотивації суб’єктів до навчан-
ня за кордоном, механізми фінансової під-
тримки тощо. Як правило, академічна мо-
більність у скандинавських країнах аналі-
зується в контексті загальних досліджень, 
які стосуються різних аспектів цього яви-
ща. Також є поодинокі дослідження, при-
свячені розгляду академічної мобільнос-
ті окремих скандинавських країн. Так, од-
нією з останніх є наукова праця М. Ставрук 
«Зміст і організація академічної мобільнос-
ті студентів у Фінляндії» [1].

Натомість мобільність студентів країн 
Скандинавії ще не стала предметом спеці-
ального дослідження вітчизняних учених. 

Мета статті. Метою роботи є вивчен-
ня досвіду скандинавських країн щодо ре-
гулювання процесів академічної мобіль-
ності на державному рівні, зокрема її 
законодавчо-нормативне забезпечення на 
національному рівні та механізми держав-
ної фінансової підтримки. 

Аналіз процесів академічної мобіль-
ності в країнах Скандинавії проведений 
на матеріалі результатів опитування кож-
ної країни-учасниці Болонського процесу 
щодо різних аспектів академічної мобіль-
ності, які увійшли до їх національних допо-
відей за 2012 рік і  були представлені на Бу-
харестській конференції міністрів, відпові-
дальних за вищу освіту. Матеріали для про-
ведення опитування були підготовлені ро-
бочою групою з питань мобільності (BFUG 
Working Group on Mobility) з метою під-
готовки проекту Стратегії мобільності в 

ЄПВО [2]. Аналіз цих даних дає уявлен-
ня про розвиток академічної мобільності 
в Європейському регіоні, зокрема і про її 
законодавчо-нормативне забезпечення на 
національному рівні.

Виклад основного матеріалу. У кра-
їнах Скандинавії інтернаціоналізація ви-
щої освіти є частиною їх державної освіт-
ньої політики, спрямованої на вирішення 
соціально-економічних і політичних проб-
лем. Академічна мобільність розглядаєть-
ся як ключовий фактор успішності інтегра-
ційних процесів. Практично всі скандинав-
ські країни з метою реалізації своїх інтегра-
ційних прагнень прийняли державні доку-
менти, що посилюють міжнародне співро-
бітництво у сфері вищої освіти – страте-
гії або програми інтернаціоналізації вищої 
освіти, у яких збільшення рівня академіч-
ної мобільності студентів і науковців роз-
глядається одночасно як невід’ємна складо-
ва інтернаціоналізації та кінцева мета цього 
процесу. Водночас академічна мобільність 
може регулюватися й іншими нормативно-
правовими документами як державного 
(наприклад, закони), так і інституційно-
го рівнів (стратегії або програми розвитку 
університетів).  

Ісландія. Розвиток академічної мобіль-
ності в Ісландії визначається загальною 
стратегією розвитку країни, невід’ємною 
складовою якої є міжнародне співробітниц-
тво, а також на рівні програмних докумен-
тів університетів, зокрема Університету Іс-
ландії, де зазначена вимога для студентів, 
які навчаються на докторському рівні, один 
семестр або рік навчатися в закордонному 
вищому навчальному закладі.   

Данія. У формуванні державної політики 
в галузі вищої освіти Данії беруть участь три 
міністерства, яким підпорядковані різні типи 
вищих навчальних закладів. Кожне з відомств 
розробило стратегічний документ відповідно 
до сфери свого регулювання. Щодо вхідної 
мобільності у 2007 році уряд Данії опублі-
кував План дій щодо міжнародного просу-
вання Данії на міжнародному ринку освітніх 
послуг як країни-імпортера іноземних сту-
дентів. Реалізацію плану було покладено на 
Агентство Данії з міжнародної освіти під ке-
рівництвом Міністерства науки, технологій 
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та інновацій. Міністерство науки, технологій 
та інновацій також роз робило стратегію нау-
кового співробітництва – «Стратегію співро-
бітництва, заснованого на знаннях, між Да-
нією та Китаєм» («Strategy for Knowledge 
Based Collaboration between Denmark and 
China») [11] (2008), зокрема й академічно-
го обміну між країнами. У 2009 році Мініс-
терство освіти Данії опублікувало страте-
гію вихідної академічної мобільності бака-
лаврів, які навчаються за професійно орієн-
тованими програмами, «Поступове просу-
вання навчання та стажування закордоном» 
(«Stepping up study and internship abroad») 
[9]. У червні 2013 року була прийнята урядо-
ва програма інтернаціоналізації вищої осві-
ти Данії «Посилення внутрішнього потенціа-
лу в контексті перспектив міжнародного роз-
витку – збільшення студентів, які отримують 
освіту закордоном, внутрішньої інтернаціо-
налізації навчального процесу; удосконален-
ня володіння іноземною мовою» (Enhanced 
insight through global outlook – more students 
studying abroad, stronger international learning 
environments and better foreign language skills) 
[10], яка визначає показники інтернаціоналі-
зації вищої освіти Данії, що мають бути до-
сягнуті до 2020 року.  

 Норвегія. Стратегія інтернаціоналізації 
усіх рівнів освіти в Норвегії, зокрема і ви-
щої, визначена в Білій книзі (2008–2009) 
«Інтернаціоналізація освіти в Норвегії» 
(White Paper No. 14 (2008–2009) to the 
Storting: Internationalisation of Education 
in Norway) [12[. У цьому документі при-
діляється велика увага сприянню навчан-
ня норвезьких студентів за кордоном і за-
лученню іноземних студентів, визначають-
ся проблеми навчання іноземців (отриман-
ня дозволу на проживання; національного 
ідентифікаційного коду (PIN), необхідно-
го для сплати податків; страхового полісу; 
мовні, фінансові бар’єри тощо) та визнача-
ються шляхи їх подолання.  

Фінляндія. У 2001 році у Фінляндії була 
прийнята Стратегія інтернаціоналізації ви-
щої освіти, у якій було проаналізовано стан 
і динаміку різних видів академічної мобіль-
ності за період 1997–2000 роки (Strategy for 
the internationalisation of Higher Education 
Institutions in Finland 2009-2015) [8] та ви-

значені цілі розвитку академічної мобіль-
ності в кількісних показниках. Логічним 
продовженням цього документа та освіт-
ньої політики в цілому стала  у 2009 році 
Стратегія інтернаціоналізації вищих на-
вчальних закладів у Фінляндії на період 
2009–2015 років, де академічна мобільність 
визнається однією з п’яти цілей інтернаціо-
налізації, визначені показники академічної 
мобільності, які мають бути досягнуті до 
2015 року, та низка заходів з метою досяг-
нення цих показників.  

Швеція. У Швеції академічна мобіль-
ність є предметом правового регулюван-
ня законів (Закон Королівства Швеції від 
2009 року «Знання без кордонів – вища 
освіта в еру глобалізації» («Knowledge 
without borders – higher education in the era 
of globalisation» (Govt. Bill 2008/09:175) 
[3] та Закон Королівства Швеції від 2004 
року «Новий світ – новий університет» 
(New world – New University (Govt. Bill 
2004/2005:162) [5].

Державні стратегії та інші документи 
скандинавських країн, які визначають роз-
виток академічної мобільності цих країн, 
практично не містять конкретних цілей різ-
них видів студентської мобільності та зде-
більшого обмежуються загальними фраза-
ми щодо необхідності покращення її рівня. 
Так, документи Швеції, Ісландії та Норве-
гії фіксують лише наміри країни підвищу-
вати усі види мобільності. Данія відповідно 
до цільових індикаторів Болонського про-
цесу встановила необхідність досягнення 
до 2020 року 20-відсоткового рівня* для ви-
* Примітка: Орієнтир академічної мобільності «20% усіх випус-
кників вищої школи з досвідом навчання за кордоном до 2020 
року» був визначений у Комюніке Левен/Лувен-ла-Нев (2009). 
Надалі Стратегія мобільності в Європейському просторі вищої 
освіти до 2020 року «Мобільність для кращого навчання», при-
йнята в рамках Бухарестської конференції міністрів, відповідаль-
них за вищу освіту, та третього Болонського політичного фо-
руму «Поза Болонським процесом: створення та взаємозв’язок 
національного, регіонального та міжнародного просторів вищої 
освіти» («Beyond the Bologna process: Creating and connecting 
national, regional and global higher education spaces») (Бухарест, 
2012) не тільки підтвердила раніше сформульовані в Лувен-ла-
Нев цілі, а й конкретизувала їх та доповнила іншими. Зокрема, 
було зазначено, що вимірюванню підлягає лише фізична мо-
більність на усіх трьох циклах вищої освіти Болонського про-
цесу. У якості цільового індикатора мобільності були прийня-
ті періоди навчання за кордоном протягом будь-якого з трьох 
циклів (кредитна мобільність не менше 15 кредитів або три 
місяці), а також перебування за кордоном, яке завершується 
отриманням ступеня (ступенева мобільність).  
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хідної академічної мобільності професій-
них бакалаврів, які навчаються за профе-
сійно орієнтованими програмами першо-
го циклу [9]. Нещодавно прийнята урядо-
ва програма «Посилення внутрішнього по-
тенціалу в контексті перспектив міжнарод-
ного розвитку – збільшення студентів, які 
отримують освіту закордоном, внутрішньої 
інтернаціоналізації навчального процесу; 
удосконалення володіння іноземною мо-
вою» [10] встановила необхідність досяг-
нення до 2020 року 50-відсоткового показ-
ника усіх випускників вищих навчальних 
закладів Данії з досвідом навчання за кор-
доном практично в три рази за десятиріччя 
(у 2011 році цей показник становив 17%). 
Унікальність цієї урядової програми інтер-
націоналізації полягає в тому, що вона не 
тільки визначила загальні показники вихід-
ної академічної мобільності до 2020 року, 
а й країн-партнерів, яким надала пріори-
тетного значення. Передбачається, що чи-
сельність данських студентів, які навчали-
ся в таких розвинутих країнах, як Бразилія, 
Китай, Індія, Мексика, Індія, Південна Ко-
рея (країни БРІК), та чисельність студен-
тів, які навчалися в неангломовних країнах 
порівняно з 2011 роком (563 особи та 2167 
осіб відповідно) повинна щорічно збільшу-
ватись щонайменше на 15%. Також у доку-
менті зазначено 20-відсоткове збільшення 
порівняно з 2012 роком кількості спільних 
міжнародних навчальних програм подвій-
них дипломів як засобу посилення міжна-
родного співробітництва. 

Фінляндія єдина серед скандинавських 
країн сформулювала показники різних ти-
пів академічної мобільності до 2015 року. 
Так, рівень вхідної ступеневої академічної 
мобільності студентів повинен становити 
20 тисяч осіб (або 7% від загальної кількос-
ті усіх студентів). Показники річного рівня 
вхідної кредитної мобільності у дзеркаль-
ному відображенні повторюють показни-
ки зовнішньої кредитної – 8000 осіб (6% 
від загальної кількості усіх студентів) для 
університетів та 8000 осіб (8% від загальної 
кількості усіх студентів) на бакалаврсько-
му рівні для політехнічних вищих навчаль-
них закладів. Досвід Фінляндії унікальний 
також у зв’язку з чітко визначеними по-

казниками вхідної та вихідної академічної 
мобільності науково-педагогічного складу 
(academic staff) до 2015 року. Рівень вхідної 
міжнародної академічної мобільності для 
університетів повинен становити 4000 осіб 
(або 29% від загальної кількості усіх викла-
дачів і науковців) та для політехнічних ви-
щих навчальних закладів – 3000 осіб (або 
47% від загальної кількості всіх викладачів 
і науковців). Щонайменше 4000 працівни-
ків фінських університетів (або 29% від за-
гальної кількості всіх викладачів і науков-
ців) та 4000 працівників політехнічних ви-
щих навчальних закладів (або 62% від усьо-
го науково-педагогічного складу) повинні 
отримати досвід перебування в закордон-
них університетах (табл. 1).

Забезпечення рівного доступу молодих 
громадян до вищої освіти, незалежно від 
рівня матеріального забезпечення їх ро-
дин, є базовим принципом освітньої полі-
тики скандинавських країн. Варто зазначи-
ти, що в цих країнах студент розглядаєть-
ся як доросла людина, економічно незалеж-
на від своїх батьків. Більше 80% студентів 
у скандинавських країнах живуть окремо 
від батьків [7]. Такий підхід щодо фінан-
сової незалежності молодшого поколін-
ня від старшого – членів однієї родини – 
є чи не унікальною рисою «нордичної мо-
делі» освітньої політики. Державна фінан-
сова підтримка студентів має адресний ха-
рактер і надається безпосередньо конкрет-
ному студенту. Варто відзначити, що в ці-
лому плата за навчання у вищих навчаль-
них закладах цих країн або низька, або вза-
галі відсутня.

Незважаючи на окремі відмінності меха-
нізмів фінансової студентської підтримки 
в країнах Скандинавії, в усіх країнах вона 
стосується також і студентів, які навчають-
ся за кордоном, оскільки навчання в зару-
біжних університетах вважається не менш 
цінним, аніж навчання в рідній країні. Це 
означає, що студенти, які навчаються в ін-
шій країні, можуть претендувати на фінан-
сову підтримку на загальних умовах. Зо-
крема, усі  країни Скандинавії, за винятком 
Фінляндії, виділяють матеріальну допомо-
гу на оплату повної або часткової вартості 
навчання за кордоном.  
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Кр
аї

на

Документ, який визначає 
перспективи розвитку 

академічної мобільності 
студентів

Сформовані цілі щодо усіх форм академічної 
мобільності студентів

Сформовані цілі щодо кредитної 
мобільності

Сформовані цілі щодо 
ступеневої
мобільності

Пріоритетні країни/
регіони вихідної/вхідної 
академічної мобільності 

студентів

Іс
ла

нд
ія

Стратегії націоналізації 
університетів, зокрема 
відповідний документ 
Університету Ісландії 
(Рейк’явік) 

В Університеті Ісландії діє вимога для студентів, які 
навчаються на докторському ріні, один семестр або 
рік навчатися в закордонному вищому навчальному 
закладі

__ __ __

Д
ан

ія

– Action Plan for the Global 
Marketing of Denmark (2007) 
by the Danish Government;
– «Strategy for Knowledge 
Based Collaboration between 
Denmark and China» (2008) 
by the Ministry of Science, 
Technology and Innovation;
– «Stepping up study and 
internship abroad» (2009) 
by the Danish Ministry of 
Education;
– «Enhanced insight through 
global outlook – more 
students studying abroad, 
stronger international learning 
environments and better 
foreign language skills» (2013) 
by the Danish Government

__

20% до 2020 року усіх форм вихідної мобільності

До 2020 року 50% усіх, хто отримав вищу освіту, 
повинні мати досвід навчання або стажування за 
кордоном.
До 2020 року щорічне зростання на 15 % студентів, 
які мають досвід навчання або стажування в 
розвинених країнах (включаючи країни БРІК). 
До 2020 року щорічне зростання на 15% студентів, 
які мають досвід навчання або стажування в 
неангломовних європейських країнах  

__ __

Для вхідної мобільності: 
Німеччина, Польща, 
США, Китай, Індія

Для вхідної та вихідної 
мобільності – Китай.

Зростання вихідної 
мобільності до 
розвинених країн 
(включаючи країни 
БРІК) та неангломовних 
європейських країн

Н
ор

ве
гі

я White Paper No. 14 
(2008–2009) to the Storting: 
Internationalisation of 
Education in Norway

__ __ __ __

Ф
ін

ля
нд

ія

Strategy for the 
internationalisation of Higher 
Education Institutions in 
Finland 2009–2015 (2009)

  Вхідна та вихідна кредитна мобільність 
повинна до 2015 року щорічно 
збільшуватись: у політехнічних 
університетах на 8000 студентів (8% 
від загальної кількості студентів) на 
бакалаврському рівні;
в університетах на 8000 (6% від 
загальної кількості студентів) 

Вхідна ступенева 
мобільність повинна 
збільшитись до 
2015 року  на  20000 
іноземних студентів 
або 7% іноземних 
студентів в загальній 
кількості студентів

__

Ш
ве

ці
я

«Knowledge without borders 
– higher education in the era 
of globalisation» (Govt. Bill 
2008/09:175);
New world – New University 
(Govt. Bill 2004/2005:162)

Задеклароване прагнення  щодо збільшення   усіх 
форм мобільності

__ __

Усі регіони є 
пріоритетними щодо 
вихідної мобільності 
студентів
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У майже всіх країнах Скандинавії фі-
нансова підтримка студентів надається у 
вигляді грантів, стипендій і позик, окрім 
Ісландії, де студенти на навчання за кор-
доном отримують лише позики. Варто за-
значити, що така підтримка, крім Фінлян-
дії, надається виключно за рахунок держав-
них коштів.

Деякі країни Скандинавії встанови-
ли обмеження на надання зазначеної ма-
теріальної допомоги, які стосуються на-
вчання в певних країнах, регіонах; навчан-
ня за програмами, часові рамки тощо. Зо-
крема, Данія встановила часові обмеження 
(4 роки) на надання фінансової підтрим-
ки, якщо студент навчається не в сканди-
навській країні.  

Студенти, які вирішили навчатися за 
кордоном, як і ті, що навчаються вдома, мо-
жуть розраховувати на фінансування до-
даткових витрат, зокрема транспортних, 
витрат на проживання та харчування. Іс-
ландія, Норвегія та Швеція покривають 
транспортні витрати. За рахунок цих ко-
штів норвезький студент може здійсни-
ти 2 подорожі на рік з країни навчання до 
Норвегії. Існують певні вікові обмеження 
щодо виділення таких коштів. 

Норвегія та Ісландія за певних умов 
пропонують державну фінансову підтрим-
ку для оплати мовних курсів. Так, Ісландія 
надає позики на вивчення мови на курсах, 
якщо студент навчається не в англомовній 
країні або не в скандинавській країні, крім 
Фінляндії.    

Країни Скандинавії, як і більшість ін-
ших європейських країн, при вирішенні пи-
тання оплати за навчання іноземними сту-
дентами розглядають студентів з країн Єв-
росоюзу як студентів-громадян своєї краї-
ни [6]. Зокрема, у Фінляндії, Швеції, Данії 
для таких студентів навчання є безкоштов-
ним. Ця норма діє також в Ісландії за умо-
ви, якщо студент-громадянин з іншої кра-
їни Євросоюзу проживає в Ісландії остан-
ні 3 роки. Очевидно, що оплата навчан-
ня іноземних студентів лягає тяжким ван-
тажем на держаний бюджет країн, де вони 
навчаються. Тому з метою зменшення на-
вантаження на бюджет Данія у 2006–2007 
навчальному році вирішила запровадити 

платне навчання для іноземців-негромадян 
країн Євросоюзу. Подібне рішення гото-
ві прийняти Фінляндія та Швеція, де кіль-
кість іноземних студентів з 2000 по 2009 
рік зросла на 226% та 155% відповідно.

Серед країн Скандинавії, у яких інозем-
ні студенти-громадяни країн не Євросою-
зу сплачують за своє навчання, Фінляндія 
та Норвегія встановлюють однакову плату 
за навчання для студентів-громадян своєї 
країни та студентів-іноземців. 

Крім розвиненої системи фінансової 
підтримки академічної мобільності, країни 
Скандинавії вдаються до інших державних 
заходів з метою її підтримки та розвит ку. 
Це, зокрема, зміни до міграційного законо-
давства, візова політика, розширення мож-
ливостей для працевлаштування під час 
навчання та після його закінчення, актив-
не запровадження освітніх програм англій-
ською мовою та інші заходи, спрямовані на 
залучення іноземних студентів. 

З метою підтримки міжнародної акаде-
мічної мобільності студентів уряд Данії за-
провадив виплату додаткової фінансової 
допомоги університетам у вигляді грантів 
за кожного мобільного студента будь-якої 
національності, який бере участь у програ-
мах академічних обмінів.  Станом на 2010 
рік її сума становила 670 євро.

За результатами опитування інозем-
них студентів у країнах Скандинавії щодо 
стримуючих факторів вхідної академічної 
мобільності до цих країн, які представлені 
в національних доповідях країн-учасниць 
Болонського процесу, з’ясувалося, що най-
більшими складнощами вони вважають 
проблеми з вивченням скандинавських 
мов. Тому університети країн Скандинавії 
з метою залучення іноземних студентів ці-
леспрямовано запроваджують у навчаль-
ний процес англійську мову як засіб між-
народного наукового спілкування. За ста-
тичними підрахунками [6], саме ці країни 
пропонують найбільшу кількість навчаль-
них програм англійською мовою. Зокре-
ма, у Норвегії у 2009 році нараховувалося 
більше 3500 англомовних навчальних про-
грам, 200 з яких магістерські [12]. Отже, 
головними факторами позитивної динамі-
ки зростання їх чисельності є активна дер-
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жавна підтримка академічної мобільності, 
у рамках якої розроблена ціла низка захо-
дів, які враховують необхідність подолан-
ня мовного бар’єру і спрямовані на забез-
печення високої якості вищої освіти, від-
сутність або помірна плата за навчання 
для іноземних студентів у країнах Скан-
динавії.

Висновки та рекомендації. Результати 
дослідження процесів академічної мобіль-
ності студентів країн Скандинавії дають 
можливість зробити висновок, що зрос-
тання рівня інтернаціоналізації вищої осві-
ти, зокрема й академічної мобільності сту-

дентів, можливе за умови цілеспрямованої 
державної підтримки, формування опти-
мальних правових умов і відповідних мо-
тиваційних стимулів. Враховуючи пози-
тивний європейський досвід законодавчо-
нормативного забезпечення розвитку ака-
демічної мобільності, можна зробити ви-
сновок про першочерговість для України 
розроблення цілісної концепції академіч-
ної мобільності, яка б відповідала сучасним 
реаліям міжнародних відносин; удоскона-
лення міграційного, трудового законодав-
ства, активного запровадження в навчаль-
ний процес англійської мови. 
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остановка проблеми. Євро-
пейські стандарти щодо за-
безпечення прозорості й 
якості вищої освіти зумов-
люють необхідність приве-
дення основних освітньо-

кваліфікаційних рівнів фахівців, а також 
освітньо-професійних програм їх підго-
товки у вітчизняних вищих навчальних за-
кладах у відповідність до нових вимог (За-
кон України «Про вищу освіту», «Націо-
нальна доктрина розвитку освіти України 
у ХХІ столітті», «Концепція базової фун-
даментальної освіти в Україні»). У зв’язку 
з цим у вітчизняній теорії та практиці пе-
дагогіки вищої школи значно актуалізува-
лася проблема професійної підготовки ба-
калаврів загалом [1, с. 35] та, зокрема, ба-
калаврів романо-германської філології як 
фахівців сфери міжкультурної комунікації 
й шкільної іншомовної освіти [2, с. 89]. З 
огляду на це, особливо цінним є сучасний 
зарубіжний досвід, який накопичено в сис-
темі університетської освіти провідних єв-
ропейських країн. 

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій. Університетська освіта Німеччини за-
вжди привертала увагу вітчизняних і зару-
біжних дослідників. Предметом дисерта-
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фесійної підготовки бакалаврів романо-
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ної університетської освіти Німеччини 
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ційних праць українських науковців стали 
проблеми: становлення, розвитку та рефор-
мування вищої (Г. Поберезька), професій-
ної (Н. Абашкіна), педагогічної (Н. Махи-
ня, Л. Пуховська), білінгвальної (М. Пев-
знер, А. Ширін), іншомовної (В. Гаманюк, 
О. Кузнєцова), неперервної (Т. Десятов) 
освіти Німеччини; підвищення кваліфіка-
ції педагогічних працівників Німеччини 
(Т. Вакуленко, Л. Чулкова); удосконален-
ня професійної підготовки майбутніх учи-
телів (О. Грівкова, Л. Полуніна, Л. Сліпен-
ко) і викладачів (В. Базова) іноземних мов 
в університетах Німеччини. 

Однак питання сучасного стану про-
фесійної підготовки бакалаврів романо-
германської філології в системі універси-
тетської освіти Німеччини вітчизняними 
науковцями не досліджувалися. Врахову-
ючи, що незаперечним і вартим уваги є ні-
мецький досвід з багатими традиціями уні-
верситетської освіти, у якій першими сту-
дентами Гейдельберга був складений зна-
менитий студентський гімн «Gaudeamus», 
ми звернулися до самостійного досліджен-
ня означеної проблеми. 

Метою статті є висвітлення змісту й осо-
бливостей організації професійної підго-
товки бакалаврів романо-германської фі-
лології в системі сучасної університетської 
освіти Німеччини під дією чинників євро-
інтеграції. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз єв-
ропейських документів [6; 7; 8] свідчить про 
те, що Німеччина належить до перших євро-
пейських держав, які підписали в 1999 році 
Болонську декларацію про створення за-
гальноєвропейського освітнього простору. 
Однак, будучи одним з ініціаторів і актив-
них учасників процесу європейської інте-
грації в галузі освіти, Німеччина, починаю-
чи з 1999 р., досить обережно реформува-
ла свою систему вищої освіти відповідно до 
основних цілей Болонського процесу, праг-
нучи зберегти свої освітні традиції. Для цьо-
го було спеціально створено авторитетну 
робочу групу, до якої увійшли представни-
ки Федерального міністерства освіти і нау-
ки Німеччини, різних наукових фондів, фі-

нансованих державою, а також представни-
ки Федеральної спілки роботодавців, проф-
спілки працівників науки і освіти, Феде-
ральної атестаційної ради, Німецького клу-
бу академічного обміну, Ради ректорів ви-
шів і Вільної спілки студентства [3, с. 6].

До моменту відкриття загальноєвропей-
ського освітнього простору, що відбувся у 
м. Левен та м. Відні в 2009 р., практично всі 
університети Німеччини перейшли на нову 
систему організації навчання. Для забез-
печення гармонізації системи вищої осві-
ти, особливо її «прозорості», у всіх німець-
ких вищих навчальних закладах було вве-
дено однотипний освітній цикл: бакалав-
рат – магістратура – докторантура, а також 
єдину систему освітніх кредитів (залікових 
одиниць ECTS), що легко піддаються пере-
рахуванню в умовах розширення академіч-
ної мобільності студентів.

За міжнародною мобільністю студентів 
лідером визнано Університет імені Отто 
Фрідріха, розташований у місті Бамберг, що 
має тісні партнерські відносини з багатьма 
зарубіжними університетами [9]. Один із 
найстаріших вищих навчальних закладів 
Баварії, заснований у 1647 році як Акаде-
мія Ottoniana, в університет він був пере-
йменований у 1979 році. Крім того, згада-
ний університет став одним із перших у Єв-
ропі, де дистанційний вид навчання став за-
стосовуватися в практиці всіх факультетів і 
спеціальностей, причому досить успішно. 
Дистанційне ж навчання відіграє все біль-
шу роль у модернізації професійної освіти 
бакалаврів, оскільки воно дозволяє знизи-
ти витрати на проведення аудиторних за-
нять, підвищити якість навчання за раху-
нок застосування сучасних засобів, створи-
ти інноваційне освітнє середовище тощо.

Освітня програма Університету імені 
Отто Фрідріха чітко профільована: це гума-
нітарні та соціальні науки, доповнені при-
кладними комп’ютерними спеціальностя-
ми. Факультет гуманітарних і культурних 
досліджень, який є найбільшим в універси-
теті (на ньому навчається більше 5300 сту-
дентів), налічує великий список спеціаль-
ностей: від лінгвістичних і літературознав-
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чих дисциплін із філософії та історії до ар-
хеології та географії. Особливістю факуль-
тету є високий рівень реалізації практико-
орієнтованих технологій навчання студен-
тів, які ґрунтуються на фундаментальних 
теоретичних знаннях, що є запорукою ви-
сокої якості підготовки кваліфікованих фа-
хівців [10].

Одне з пріоритетних місць в освітній ді-
яльності факультету гуманітарних і куль-
турних досліджень по праву займає Інсти-
тут германістики, у якому щорічно навча-
ється близько 1300 студентів денного від-
ділення під керівництвом 10 професорів 
із цієї спеціальності, які входять до скла-
ду кафедри літературознавства та кафедри 
засобів масової інформації. Інститут забез-
печує підготовку бакалаврів за чотирма 
основ ними напрямами: «Мовознавство ні-
мецької мови», «Новітня німецька літера-
тура», «Старонімецька література», «Лінг-
водидактика, література та засоби масової 
інформації».

Так, бакалаврат Інституту германістики 
(Bachelor Germanistik) здійснює підготов-
ку бакалаврів за двома основними напря-
мами: «Літературознавство» і «Мовознав-
ство». При цьому освітня програма підго-
товки бакалаврів за цими напрямами забез-
печує засвоєння фундаментальних і систе-
матизованих знань у галузі німецької мови 
та літератури; освоєння бакалаврами базо-
вих, комбінованих і поглиблених змістових 
модулів із профілюючих дисциплін, таких 
як «Новітня німецька література», «Медіа-
вістика німецької мови», «Мовознавство», 
а також передбачає підготовку бакалаврів 
для вступу до магістратури за обраною спе-
ціальністю [10].

Проте в бакалаврат Bachelor Germanistik 
зараховують не всіх бажаючих абітурієн-
тів. Умовою для вступу є наявність атеста-
та про закінчення середнього навчально-
го закладу (як правило, гуманітарної гім-
назії), на базі оцінок якого беруть до ува-
ги бали за випускні іспити й загальний бал 
атестата. Крім того, вступ на спеціальність 
Bachelor Germanistik передбачає знання 
абітурієнтом латинської та англійської мов. 

Успішність в оволодінні останньою оціню-
ється, як мінімум, в обсязі вимог програм із 
п’ятирічним терміном її вивчення.

Навчання за програмою Bachelor 
Germanistik становить 6 семестрів. Згід-
но з індивідуальним вибором студентів на-
вчання в бакалавраті можна починати як 
з літнього (1 березня), так і з зимового (1 
жовт ня) семестру, про що свідчить розклад, 
який завчасно вивішують на сайті Інститу-
ту германістики відповідно до термінів на-
вчання [10]. Студенти бакалаврату мають 
також можливість вибору ракурсу навчан-
ня, оскільки германістику можна вивчати 
як основну дисципліну (BA – Hauptfach, 
75 ECTS), тобто фундаментально, і як при-
кладну (BA – Nebenfach, 45 ECTS) дисци-
пліну. Крім того, бакалаври можуть здій-
снювати свій персональний вибір освітньо-
го маршруту, виходячи з різних комбіна-
цій вивчення германістики спільно з інши-
ми предметами, що надає варіативний ком-
понент освітнього стандарту Університету. 
Навчальна програма з досягнення академіч-
ного рівня Bachelor Germanistik базується 
на модульній системі організації навчання 
та оцінювання академічних досягнень сту-
дентів. Модуль передбачає набір студентом 
певної кількості кредитів (ECTS), що за-
вершується складанням іспиту.

Програма Bachelor Germanistik при ви-
борі германістики як основної дисципліни 
передбачає освоєння бакалаврами освітньої 
програми, представленої трьома основ ними 
предметами: «Нова німецька література», 
«Давня німецька філологія» та «Мовознав-
ство». Навчальна програма кожного з цих 
предметів складається з базового (почат-
кового) і основного модулів, успішне скла-
дання яких обов’язкове протягом перших 
двох семестрів навчання. У межах предме-
та «Аналіз тексту» бакалаврам пропонують 
для оволодіння практико-орієнтовані мо-
дулі (базовий і основний), тісно пов’язані 
з дисциплінами «Літературознавчий ана-
ліз» і «Дидактика німецької мови та літера-
тури». Із дисципліни «Аналіз тексту» скла-
дання обов’язкового та основного модулів 
не потрібне.
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Програма Bachelor Germanistik при ви-
борі германістики як прикладної дисцип-
ліни передбачає вивчення тих самих нау-
кових дисциплін. Однак бакалаврам нада-
ється можливість складання модулів із цих 
предметів у межах їх академічної свободи, 
тобто за особистим вибором. Але спільним 
для зазначених вище двох освітніх марш-
рутів є те, що за кожен вид навчальної ро-
боти студент бакалаврату отримує однако-
ві ECTS-бали. При цьому діють такі пра-
вила:

– студент не отримує ECTS-бали без по-
свідчення про певний вид навчальної робо-
ти, виконаної ним;

– один ECTS-бал відповідає 30-го-
динному обсягові роботи, виконаної сту-
дентом самостійно. При цьому врахову-
ються всі види робіт;

– за кожен семестр студент повинен на-
брати близько 30 ECTS-балів, а в цілому за 
термін навчання в бакалавраті – 180 ECTS-
балів [10].

Вивчення профільних дисциплін досить 
добре збалансоване за п’ятьма семестрами 
навчання і передбачає поетапне й система-
тичне занурення бакалаврів-германістів у 
предмет майбутньої професійної діяльнос-
ті, починаючи з базового модуля, через про-
ходження комбінованого модуля до осво-
єння поглибленого модуля. При цьому в 
навчальному плані підготовки бакалаврів-
германістів передбачено проходження спе-
ціальної – модульної практики, мета якої 
полягає у сприянні розвитку їх пізнавальної 
самостійності, формуванню в них навичок 
самоосвіти та вміння працювати з ураху-
ванням індивідуальних способів опрацю-
вання навчального матеріалу за наведени-
ми вище дисциплінами. Серед завдань мо-
дульної практики бакалавра-германіста ви-
окремлюють такі:

– актуалізація, засвоєння й систематиза-
ція знань із теоретичних основ профільних 
дисциплін і розвиток умінь, які відповіда-
ють належному рівню професійної компе-
тентності майбутнього германіста, необхід-
них для успішного вирішення професійних 
завдань;

– забезпечення необхідного рівня теоре-
тичної і практичної підготовленості до ви-
рішення професійних завдань та виконан-
ня відповідних виробничих функцій;

– розвиток у бакалаврів умінь і зді-
бностей, а також готовності до професій-
ної телекомунікації через мережу Інтернет 
[4, с. 64].

Характерним є також те, що бакалавр-
ська робота, розрахована на 12 ECTS-балів, 
передбачає 5 годин щотижневої самостій-
ної роботи студента протягом останнього 
семестру навчання та відвідування трьох 
консультацій у наукового керівника. Вона 
повинна мати обсяг 30–40 сторінок і за-
хищатися 1 годину в присутності комісії, 
яка складається з 2 викладачів факульте-
ту та 3 викладачів, які працюють в інших 
вишах. При цьому акцентується увага на 
тому, що бакалаврська робота є результа-
том прикінцевого етапу навчання студента 
за освітньою програмою бакалавра романо-
германської філології як фахівця з інозем-
них мов та сфери міжкультурної комуніка-
ції, яка передбачає:

– систематизацію, закріплення й розши-
рення теоретичних знань за відповідним 
напрямом та набуття навичок практичного 
застосування цих знань при вирішенні кон-
кретних науково-дослідних і професійних 
завдань;

– розвиток навичок проведення са-
мостійної роботи і оволодіння методи-
кою проведення теоретичних, проектно-
конструкторських і технологічних дослі-
джень при вирішенні конкретних профе-
сійних завдань;

– набуття досвіду систематизації отри-
маних результатів досліджень, аналізу та 
оптимізації проектних рішень, формулю-
вання висновків і набуття досвіду їх пуб-
лічного захисту [10].

Загальними вимогами до випускної ба-
калаврської роботи є такі:

– кваліфікаційна робота бакалавра по-
винна являти собою теоретичне або експе-
риментальне дослідження, пов’язане з ви-
рішенням загального завдання проектуван-
ня або окремих, приватних завдань, що ви-
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значаються особливостями його підготов-
ки за обраним напрямом;

– тема повинна бути актуальною, міс-
тити елементи новизни і враховувати пер-
спективи розвитку досліджуваної галузі 
наукового знання;

– структура кваліфікаційної роботи по-
винна мати вступ, розділи основного тек-
стового матеріалу, висновки, список літе-
ратури, додатки.

Варто зауважити, що високу якість про-
фесійної підготовки бакалаврів і магістрів з 
романо-германської філології здавна гаран-
тував Берлінський університет імені В. Гум-
больдта (Humboldt-UniversitÉt zu Berlin) – 
найстаріший із чотирьох університетів Бер-
ліна (Alma Mater Berolinensis), заснований 
16 серпня 1809 року за ініціативою Віль-
гельма фон Гумбольдта [11]. У 1828 році 
отримав назву Університету Фрід ріха Віль-
гельма на честь прусського короля Фрідріха 
Вільгельма III, за царювання якого було за-
сновано, а в 1949 році перейменовано виш 
на честь наукових заслуг братів Гумболь-
дтів, став одним із найбільших європей-
ських наукових та освітніх центрів протя-
гом ХІХ–ХХ століть. Підтвердженням цьо-
му служать такі факти: якщо в 1810 році 
першими професорами університету, ко-
трі поділяли ідеї В. Гумбольдта, стали Ав-
густ Бек (філологія), Альбрехт Теер (сіль-
ське господарство), Карл Фрідріх фон Са-
віньї (юриспруденція), Крістоф Вільгельм 
Хуфеланд (медицина) і Карл Ріттер (гео-
графія) і було зараховано 256 студентів, то в 
1994 році в зимовому семестрі кількість абі-
турієнтів становила 25 750 осіб на 3455 на-
вчальних місць, а в 2008 – 34 612.

Навчання в Берлінському Гумбольд-
тівському університеті з кожним роком 
ставало більш престижним, а з моменту 
возз’єднання Німеччини в 1990 році уні-
верситет набув статусу земельного, а не 
міського, що було зумовлено докорінними 
змінами в навчальному процесі, які зараз 
практично завершені. Цьому багато в чому 
сприяли:

– потужна інтелектуальна база, закла-
дена засновниками університету, у вигля-

ді системи освіти, яка злагоджено й чітко 
працює і яка базується на принципах ака-
демічної свободи та єдності дослідження, 
навчання і викладання, яку не змогли зруй-
нувати ні дві світові війни, ні повоєнна роз-
руха;

– високий культурний імідж професор-
ського складу, серед представників якого 
видатний німецький філософ Ф.В. Шел-
лінг, ідеями котрого було захоплене не одне 
покоління студентів, а також великі філо-
софи Фіхте, Геґель і Фейєрбах, які читали 
лекції в стінах Берлінського університету;

– наукові досягнення кращих його ви-
пускників – 29 нобелівських лауреатів; 
до цих пір прославляють університет іме-
на Г. Гейне, А. фон Шаміссо, Л. Фейєрба-
ха, О. фон Бісмарка, К. Маркса, Ф. Мерін-
га, В. Лібкнехта і К. Лібкнехт, А. Вегенера, 
А. Саломона, К. Тухольського, а також ве-
ликі вчені – М. Планк, А. Ейнштейн, Р. Кох 
і Р. Віхров;

– широкий спектр дисциплін і обладна-
ні за останніми технічними вимогами на-
вчальні аудиторії корпусів одинадцяти фа-
культетів і декількох міждисциплінарних 
центрів та інститутів;

– доступність навчання та спеціаль-
на програма опікунства для студентів-
іноземців (14% складають іноземні студен-
ти з більш ніж 100 країн світу), низькі ціни 
на житло і відсутність плати за навчання 
[11].

Нині вступникам до Гумбольдтівсько-
го університету пропонується 224 навчаль-
ні програми з найрізноманітнішими курса-
ми в діапазоні від мистецтвознавчих спеці-
альностей до електротехніки – така широта 
програми навчання. Крім активного викла-
дання теорії, передбачається не менш ак-
тивна і обширна практика. Дипломи при-
своюються за 16 професіями. Серед них 
професії перекладача і філолога, що охоп-
люють 12 іноземних мов (давньогрець-
ка, арабська, китайська, англійська, фран-
цузька, італійська, латина, польська, росій-
ська, чеська, іспанська, угорська, турецька), 
з яких 4 – східноєвропейські. Бакалавр-
ський і магістерський ступені присвоюють 
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за 60 напрямами, з яких деякі виз нають 
другою спеціальністю. 

Із переліку структурних підрозділів 
Гумбольдтівського університету провідне 
місце належить II факультету філософії, 
науково-освітню діяльність якого забезпе-
чує професорсько-викладацький склад ка-
федр німецької літератури, німецької мови 
та лінгвістики, англістики, американісти-
ки, романістики, класичної філології, ін-
ститут Північної Європи [12]. При орга-
нізації професійної підготовки бакалаврів 
за напрямом «Германістика» і спеціальніс-
тю «Німецька мова як іноземна» діє прин-
цип «академічної свободи», що означає, 
перш за все, незалежність освітньої полі-
тики факультету від будь-яких вищих ін-
станцій, а для студентів – самостійність у 
виборі предметів для складання персональ-
ного освітнього маршруту. При цьому не-
має жорстких навчальних планів, однако-
вих для всіх бакалаврів, однак існують чіт-
ко структуровані модулі з кожної спеціаль-
ності, які передбачають відвідування ними 
певної кількості аудиторних занять і вико-
нання конкретних видів навчальної та са-
мостійної роботи.

Самостійно-дослідницька діяльність ба-
калаврів розглядається в контексті провід-
них ідей В. Гумбольдта [5, c. 61]. Її суть уба-
чають у рефлексивному пізнанні, що су-
проводжується інтенсивним застосуван-
ням сил власного розуму за допомогою са-
мостійної чи спільної діяльності викладача 
й студента як суб’єктів наукового пізнан-
ня. В основу викладання покладено прин-
цип, який виключає передачу незмінного 
за своїм складом багажу знань, зафіксова-
них у роботах авторитетних учених. Вважа-
ється постулатом дидактичної взаємодії те, 
що не певна істина, а лише самостійне до-
слідження дозволяє опанувати предмет до-
сліджуваної науки. У сучасній інтерпрета-
ції це означає, що в навчанні слід спирати-
ся не на ілюстративно-пояснювальні, а ви-
ключно на проблемні, евристичні та дослід-
ницькі методи.

Так, наприклад, у Берлінському універ-
ситеті імені В. Гумбольдта за напрямом під-

готовки бакалаврів-германістів із можли-
вістю спеціалізації «Німецька як іноземна і 
друга мова» передбачено проходження 2–3 
базових модулів, кожен з яких охоплює ви-
вчення десяти предметів на вибір. Із перелі-
ку цих предметів потрібно обов’язково від-
відати половину. При цьому кожен студент 
бакалаврату має право самостійно обира-
ти предмети, які його цікавлять, і складати  
власний навчальний графік. Для того щоб 
модуль було зараховано, необхідно успіш-
но написати всі контрольні роботи та отри-
мати достатню кількість сертифікатів із 
конкретною оцінкою знань (Scheine). При 
цьому враховують години, витрачені бака-
лавром на самостійну підготовку.

Курс бакалаврської підготовки за спе-
ціальністю «Німецька мова як інозем-
на» / «Німецька як друга мова» склада-
ється з базових модулів, присвячених на-
вчанню мові й культурі, засобам масової 
інформації під час відповідних типів лек-
цій. Крім того, пропонується семінар з цієї 
проблематики. На другому році навчання 
можна вибрати додатковий модуль із ме-
тою підготовки проектно-дослідної роботи 
на здобуття ступеня бакалавра з обраної те-
матики. На третьому році навчання пропо-
нується завершальний модуль за спеціаль-
ністю «Німецька як іноземна» / «Німецька 
як друга мова».  Поряд із предметами за фа-
хом бакалаврам пропонують низку міждис-
циплінарних курсів (комунікаційна лінг-
вістика, лінгвістика іноземної мови, основи 
процесу пізнання, культура, дидактика, ме-
тодика викладання, стилістика) [12].

Запорукою успішного навчання в бака-
лавраті за напрямом «Германістика» є са-
модисципліна студентів. Перевага віль-
ного розкладу полягає в тому, що студент 
може вибрати для себе більш зручний час 
для роботи за основним фахом або отри-
мання іншої спеціалізації в цьому ж або ін-
шому виші. Крім того, система модульно-
го навчання бакалаврів-германістів голо-
вним чином орієнтована на практику, яка 
здійснюється на сучасній науковій базі. 
Оцінка академічної успішності відбуваєть-
ся за Європейською системою заліку знань 
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(ECTS – European Credit Transfer System). 
Одна кредитна одиниця ECTS розрахову-
ється виходячи з 30 годин навчального на-
вантаження. Завдяки цій уніфікованій сис-
темі робота студента бакалаврату оціню-
ється за однаковою системою, незалежно 
від того, чи він навчається в університеті 
своєї країни або ж їде на стажування в іно-
земний вищий навчальний заклад [3, с. 6].

Основними практичними складниками 
навчання бакалаврів є орієнтований на їх 
активну проектну діяльність прикладний 
та практичний модулі, під час проходжен-
ня яких здійснюється спостереження за хо-
дом занять, їх аналіз, а також здійснюєть-
ся їх оптимальне планування й проведен-
ня за заздалегідь спрогнозованою модел-
лю організації дидактичної взаємодії. Ви-
робничу практику як частину практично-
го модуля можна пройти в Німеччині або 
в іншій країні. При цьому бакалаври ма-
ють бути зацікавлені в роботі за кордоном і 
бути готовими до контакту з іншими мова-
ми та культурами. Вони повинні знати 2–3 
іноземні мови, мати належну філологіч-
ну підготовку і орієнтацію на літературно-
культурологічні предмети.

Курс «Німецька мова як іноземна», що 
має міждисциплінарний характер і поєд-
нує теорію й практику, розрахований на 
оволодіння його бакалаврами в різних 
формах: очній, віртуальній, у формі само-
стійної роботи, дослідницьких семінарів 
та проектів. Однак кожна з цих форм на-
вчання націлена на набуття студентами-
германістами практичних умінь і навичок, 
що дозволяють їм професійно займатися 
викладанням німецької мови як інозем-
ної. Зусилля бакалаврів спрямовуються 
на вивчення й складання навчальних пла-
нів, розробку навчальних тем і методич-
них посібників, вдосконалення своїх ком-
петенцій у сфері підвищення кваліфіка-
ції як викладачів німецької мови. Навчан-
ня бакалаврів спрямоване, насамперед, на 
оволодіння основними темами таких на-
вчальних дисциплін: німецька лінгвісти-
ка, моніторинг якості викладання інозем-
них мов, теорія, емпіризм і практика ні-

мецької мови як іноземної. При цьому пе-
редбачено обов’язковий семестр навчання 
бакалаврів за кордоном.

У межах розвитку студентської мобіль-
ності Берлінський університет імені Гум-
больдта в 2013 році почав реалізацію про-
грами «Гумбольдтівський зимовий і літній 
університет». Для цього абітурієнти за на-
прямом «Германістика» і за програмами в 
галузях гуманітарних наук (соціологія і по-
літологія, економіка, історія, німецька мова 
та культурологія) запрошуються на на-
вчальні курси під час зимових (січень) та 
літніх (липень – початок серпня) канікул, 
коли немає занять у власних студентів. Ті, 
хто пройшов навчання, отримують офіцій-
ний сертифікат і академічну довідку із за-
значенням залікових одиниць (кредитів), 
отриманих у результаті навчання за обра-
ними курсами та складеними іспитами. 
Мова навчання для більшої частини про-
грам – англійська [11].

Висновки. Система професійної підго-
товки бакалаврів романо-германської фі-
лології, здійснювана переважно сучасни-
ми університетами Німеччини, що продо-
вжують традиції класичної гуманітарної 
та лінгвістичної освіти, розвивається ви-
переджальними темпами. Зростання кіль-
кісного складу випускників-бакалаврів 
романо-германської філології переваж-
но відбувається згідно з темпами збіль-
шення вищих шкіл. При цьому спостері-
гається зростання популярності бака-
лаврської освіти названого профілю під-
готовки в іноземних (за країною грома-
дянства) студентів, чисельність яких до-
сягає майже третини від усього студент-
ського контингенту.

Провідною концепцією підготовки бака-
лаврів романо-германської філології в сис-
темі університетської освіти Німеччини є 
навчання через дослідження. Різноманітні 
бакалаврські освітні програми, розраховані 
переважно на 3–4 роки, забезпечують отри-
мання відповідних кваліфікацій із присво-
єнням подвійних дипломів.

Серед переліку сфер професійної діяль-
ності, пропонованих для випускників-
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бакалаврів романо-германської філології, 
вирізнено такі: видавництво (видавничий 
редактор, видавець, експерт преси, торго-
вий співробітник); літературне й культур-
не виробництво (літературний критик, лі-
тературний агент, культурний менеджер); 
кіно, телебачення, радіо (драматург, редак-
тор, модератор); книжкова торгівля (анти-

квар, продавець книг (онлайн), керівник 
відділом торгівлі книжками); освіта (учи-
тель усіх типів німецьких шкіл середньої 
освіти); театр (драматург, режисер); преса 
й робота з громадськістю (сценарист, прес-
редактор); журналістика (літературний 
критик, редактор, вільний журналіст); Ін-
тернет (онлайн-редактор).
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сторІнкА молодого нАуковЦя

ажливою складовою сучас-
ної філософії модернізацій-
них процесів в освітній полі-
тиці є принцип демократиза-
ції і децентралізації управлін-
ня, прозорості прийняття рі-

шень, фінансування, перспективного пла-
нування. Децентралізація часто розгляда-
ється як позитивна і неминуча, і водночас 
як така, що породжує свої проблеми. За-
звичай функції фінансування, стандарти-
зації, контролю діяльності освітніх установ 
виконувала держава, але надалі розвиток 
освіти не повинен бути виключною спра-
вою держави, а перетворитися в багатоас-
пектну партнерську взаємодію централь-
них і регіональних державних органів з ор-
ганами місцевого самоврядування, студен-
тами та їхніми сімÉями, державними й не-
державними освітніми закладами, педаго-
гами, потенційними роботодавцями, гро-
мадськими обÉєднаннями.

Стратегічними завданнями змін вищої 
освіти в Україні є трансформація кількіс-
них показників освітніх послуг у якісні. 
Цей процес має базуватися на таких заса-
дах:

• по-перше, це національна ідея вищої 
освіти, зміст якої полягає у збереженні і 
примноженні національних освітніх тра-
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оксана лАнсЬкиХ 
аспірантка, Черкаський державний 
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мовнІ стрАтегІї 
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Аналізується місце та роль мов-
них стратегій у системі держав-

ної освітньої політики, яка вдоско-
налюється завдяки реалізації демо-

кратичних принципів та підходів. 
Мова акумулює досвід поколінь, є 

засобом соціалізації та інструмен-
том урегулювання суспільних, між-
етнічних і міжнаціональних відно-

син, невід’ємним складником роз-
витку держави. Мовні стратегії 

утверджуються не тільки як засіб 
розвитку особистості, а й як меха-
нізм єдності суспільства. За певних 

обставин мова може постати  як 
чинник суспільного протистояння 

чи конфлікту.

Ключові слова: людина, освіта, куль-
тура, мова, навчання, освітня політика, 
виховання. в
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дицій. Вища освіта покликана виховувати 
громадянина держави Україна як гармоній-
но розвинену особистість, для якої потреба 
у фундаментальних знаннях та у підвищен-
ні загальноосвітнього і професійного рівня 
асоціюється зі зміцненням своєї держави; 

• по-друге, розвиток вищої освіти пови-
нен підпорядковуватися законам ринкової 
економіки, тобто закону розподілу праці, 
закону змінності праці та закону конкурен-
ції, оскільки економічна сфера є винятко-
во важливою у формуванні логіки суспіль-
ного розвитку. Водночас необхідно вра-
ховувати не менш важливі чинники – со-
ціальні, політичні, духовного життя, сус-
пільної свідомості, культури та морально-
психологічних цінностей. Значна частина 
проблем, що накопичилася у системі вищої 
освіти, пов’язана насамперед з розбалан-
сованістю комплексу зазначених чинників 
суспільних перетворень;

• по-третє, розвиток вищої освіти слід 
розглядати у контексті тенденцій розви-
тку світових освітніх систем, зокрема і єв-
ропейських, з якими слід узгодити зако-
нодавчу і нормативно-правову базу вищої 
освіти України.

Роки незалежності в освітній сфері від-
значені суперечливими явищами, успіхи 
чергувалися з утратами, швидкі реформи 
змінювалися повільним просуванням упе-
ред, нерідко тупцюванням на місці та від-
ступами. Однак головним підсумком сього-
дення є функціонуюча та самодостатня на-
ціональна освітня система, що здебільшого 
зберегла кращі здобутки і традиції минуло-
го та водночас накопичила потенціал мо-
дернізації в контексті європейської інтегра-
ції, світової глобалізації, національної само 
ідентифікації [6, с. 8].

Саме остання теза – функція національ-
ної самоідентифікації й обумовлює склад-
ність реалізації новітніх мовних страте-
гій як одного з найбільш проблемних пи-
тань сучасної державної освітньої політи-
ки. У більш загальному вигляді поняття 
«мовні стратегії», на думку В. Андрущен-
ка й О. Скубашевської, позначає систему 
технологій, засобів, підходів навчального 

та позанавчального штибу, які забезпечу-
ють вільне володіння рідною і, як мінімум, 
однією-двома іноземними мовами [1]. 

Система освіти репрезентує функцію 
культурної легітимації, відтворюючи де-
маркацію між тим, що має бути засвоєним 
і трансльованим, і тим, що на це не заслу-
говує. Освіта ідентифікує кожного як осо-
бу, її здібності до виконання різноманітних 
соціальних ролей, життєвий світ як можли-
вість самореалізації. На відміну від інших 
соціальних інститутів, освіта, формую-
чи соціально значущі ракурси ідентичнос-
ті, водночас інтегрує їх в особистісну іден-
тичність. У ній органічно поєднані такі її 
іпостасі, як національна, громадянська, сі-
мейна, професійна, екологічна тощо. Якщо 
в XX столітті освіта своєю метою вважала 
залучення індивідів до цивілізаційних здо-
бутків через засвоєння наукового знання, 
то в XXІ столітті вона вбачає свою мету в 
залученні їх до здобутків національної та 
світової культури. На зміну ідеалу ерудо-
ваної людини приходить ідеал висококуль-
турної людини [7, с. 302].

Відновлення культурно-ідентифі ка цій ної 
функції освіти відбувається в умовах інфор-
матизації суспільства та комп’ютеризації ді-
яльності. Зокрема, створені та впроваджу-
ються в навчальний процес інтелектуальні 
навчальні системи, які започаткували про-
цес віртуалізації освіти. У цих умовах уже 
проглядаються загрози надмірної інтелек-
туалізації особистості, її ідентифікують як 
користувача інтелектуальними навчальни-
ми системами. Ідентичність особи співвід-
носять з рівнем її комп’ютерної компетент-
ності та поінформованості. Звичайно, ігно-
рувати віртуальний простір та його інтелек-
туальний потенціал безперспективно, проте 
і рабське наслідування тут недоречне. Адже, 
розвиваючи інтелект, віртуальна освіта об-
межує безпосереднє спілкування, яке фор-
мує соціально-ціннісні орієнтири особи 
[7, с. 303].

Аналіз основних проблем і суперечнос-
тей у сфері сучасних мовних стратегій осві-
ти України логічно розпочати зі звернен-
ня до поняття «державна мова» в україн-
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ському суспільстві та значення її застосу-
вання в системі освіти, що є джерелом ба-
гатьох дискусій. Мова акумулює досвід по-
колінь, є засобом соціалізації та інструмен-
том урегулювання суспільних, міжетніч-
них і міжнаціональних відносин. Тому вона 
є невід’ємним складником розвитку держа-
ви. Однак у пріоритетах державної мовної 
політики, мовних стратегіях реалізується 
водночас боротьба політичних угруповань 
та лідерів за домінування, сфери впливу, як 
у межах своєї нації (держави), так і поза її 
межами, у зовнішньополітичних відноси-
нах, на міжнародному рівні. Мовні стра-
тегії у цьому зв’язку набувають потужно-
го політичного, економічного і соціокуль-
турного значення: вони утверджуються як 
засіб (механізм) єднання народів або ж (за 
певних обставин) як фактор їх протистоян-
ня чи конфлікту [4, с. 28].

Визначальне культурно-освітнє і полі-
тичне значення має державна мова – осно-
ва цілісності нації і нормального функціо-
нування держави. Тому правильно сфор-
моване мовне планування є стабілізуючим 
суспільним фактором, який сприяє розвит-
кові національної свідомості й стабільнос-
ті соціуму. 

Згідно з вітчизняним підходом до мов-
них стратегій освіти, їх сенсом є вихован-
ня україноцентричності з урахуванням по-
треб національних меншин. Так, в Україні 
функціонують середні школи, що здійсню-
ють навчання мовами інших лінгвоетніч-
них груп, що проживають у нашій держа-
ві, тому для абітурієнтів забезпечувалась 
можливість складання зовнішнього неза-
лежного тестування бажаною мовою. 

Нагадаємо, що підтримка державної 
мови є конституційним обов’язком кожно-
го громадянина. Згідно зі статтею 10 Кон-
ституції України державною мовою в Укра-
їні є українська мова. Держава забезпе-
чує всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах суспільно-
го життя на всій території України. Ці по-
ложення конкретизуються в інших зако-
нодавчих актах. Зокрема, у Національній 
доктрині розвитку освіти серед пріоритет-

них напрямів державної політики визначе-
но «розширення україномовного освітньо-
го простору», «збереження та збагачення 
українських культурно-історичних тради-
цій, виховання шанобливого ставлення до 
національних святинь, української мови». 
Стратегія мовної освіти в Україні передба-
чає опанування державної мови, розвиток 
високої мовної культури громадян, вихо-
вання толерантності у ставленні до носіїв 
різних мов і культур [5, с. 7–9]. 

Однак мовна проблема не локалізуєть-
ся у сфері суто мовних явищ і відносин, а 
пов’язана з цілою низкою феноменів, що 
стосуються соціокультурних аспектів бут-
тя суспільства. Для вироблення стратегії 
державної мовної політики з метою вико-
ристання її потенціалу у справі консоліда-
ції нації необхідно дати відповідь на кіль-
ка питань, зокрема, у яких аспектах і яким 
чином мова реалізується як чинник консо-
лідації держави та самоідентифікації нації, 
визначити походження мови, її спільність і 
відмінності з іншими мовами, проаналізу-
вати взаємовплив мови й інших зрізів сус-
пільного життя – політичних, культурних, 
регіональних і національних.

Однією з головних політичних супереч-
ностей сьогодення, що виявляє себе у за-
гальносвітовому масштабі, впливаючи і на 
впровадження державної мови в систему 
освіти України, є суперечність між прагнен-
ням до зближення між народами та їхнім ба-
жанням зберегти свою етнокультурну само-
бутність. Перебуваючи в іншому культурно-
мовленнєвому середовищі, мовець фактич-
но потрапляє до іншого світу соціокультур-
них цінностей і мовно-мовленнєвих зако-
нів спілкування, що породжує нову супер-
ечність – між прагненням мовця оволодіти 
кількома мовами для міжкультурного спіл-
кування й необхідністю досконалого воло-
діння своєю рідною та державною мовами 
в багатонаціональній державі. Тому вини-
кає низка мовленнєво-культурних проблем, 
які вимагають серйозних досліджень та їх 
розв’язання, як-от: багатомовність, полі-
лінгвістична освіта в полікультурному мов-
леннєвому середовищі, виховання полімов-
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ної особистості в полікультурному освіт-
ньому середовищі [3, с. 10]. 

Характерна риса сучасного етапу розвит-
ку соціальних систем – це пошук нового 
міжпредметного полікультурного діалогу. 
Діалогічне мислення, яке постає метою та-
кого інтегративного міждисциплінарного 
підходу, сприяє формуванню нової світо-
глядної позиції, базованої на визнанні різ-
номанітності світу, багатогранної складнос-
ті соціокультурних процесів. 

Однак процес сприйняття і свідомого 
осмислення іншого культурного просто-
ру не лінійний, а швидше багатовектор-
ний. У цьому контексті особливо значу-
щі взаємозв’язки зарубіжної та української 
літератур, адже зміст сучасної гуманітар-
ної освіти найбільшою мірою зорієнтова-
ний на забезпечення оптимального балан-
су між локальним і глобальним, між влас-
ним і спільним, «своїм» і «чужим», на осно-
ві якого людина, формуючись як патріот 
своєї країни, може усвідомлювати реалії ці-
лого світу, бути здатною жити і діяти в ньо-
му, нести за нього власну частку відпові-
дальності.

Педагогічні суперечності, пов’язані з 
упровадженням державної мови в систе-
му освіти України, можуть бути визначені 
за кількома основними напрямами:  недо-
статній рівень професійного володіння ви-
кладачами українською мовою;  відсутність 
або замала кількість підручників, навчаль-
них посібників, нормативної документа-
ції в окремих галузях виробництва держав-
ною мовою; збереження можливості вибо-
ру мови викладання іноземними студента-
ми при укладанні контракту на навчання.

Аналіз практики викладання мовних 
дисциплін у ВНЗ України засвідчує, що 
підручники та методичні розробки, які ви-
користовуються у процесі навчання, ще не-
достатньою мірою враховують роль і зна-
чення мотиваційної сфери студентів, ди-
наміку смислотвірних мотивів навчан-
ня в процесі викладання, міру й характер 
взаємозв’язку мотиваційної готовності до 
засвоєння знань, до оволодіння способа-
ми такого засвоєння з конкретними мето-

дичними прийомами. Тому актуальною 
проблемою є вивчення мотиваційної сфе-
ри студентів, вироблення шляхів і методів 
її корекції та розвитку [2, с. 232]. В іншо-
му випадку впровадження державної мови 
в систему освіти України може зіткнутися 
з байдужістю певної частини студентів або 
навіть з нерозумінням необхідності такого 
курсу. 

Дослідники зазначають, що оновлен-
ню і впровадженню мовних стратегій при-
діляється нині першочергова увага в різ-
них країнах світу. Зокрема, держави Євро-
пи усвідомили, що в умовах зміни геопо-
літичної ситуації європейське суспільство 
стає більш інтерактивним, мобільнішим та 
більш комунікативним. Тому в наш час ін-
тенсифікація мовних стратегій набуває ве-
ликого значення, дозволяючи долати мов-
ні бар’єри [1]. 

До основ загальної мовної стратегії ЄС 
у сфері освіти, зокрема щодо інших мов, 
належать: право всіх громадян вивчати та 
використовувати свою державну мову і 
мови меншин; право всіх громадян вивча-
ти щонайменше дві іноземні мови в пері-
од обов’язкової шкільної освіти; обов’язок 
усіх урядів заохочувати й підтримувати ви-
вчення іноземної мови після шкільної осві-
ти; обов’язок усіх урядів підтримувати ба-
гатомовні заходи [1].

На нашу думку, існує й інша проблема, 
що близько стикається з проблематикою 
академічної мобільності, – це проблема на-
лежного володіння іноземними мовами, зо-
крема мовами країн-лідерів європейського 
освітнього простору, про які ми згадували 
вище. Нагадаємо, що в концепції європей-
ського простору вищої освіти наголошу-
ється на тому, що доступність різних про-
грам для студентів стане можливою тільки 
у разі володіння не однією, а кількома мо-
вами. 

У своєму прагненні до інтеграції в ЄС ке-
рівники України та її громадяни мають вра-
ховувати питання потенційної мовної ком-
петентності студентів, викладачів, науков-
ців, яка все ще залишається на невисоко-
му рівні. Ми надалі не зможемо дозволити 
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собі науково-дослідницьку та педагогічну 
ізоляцію, спричинену низьким рівнем мов-
леннєвої компетентності суб’єктів освіт-
нього процесу. На нашу думку, більш плід-
ними будуть дискусії не щодо двомовнос-
ті або другої державної мови, а концентра-
ція зусиль на оволодінні як мінімум двома 
іноземними мовам, розпочинаючи з почат-
кової школи, та формування певної мовної 
компетентності уже на рівні базової освіти.

Як висновки можемо резюмувати, що 
освітня політика – це складний феномен, 
до аналізу якого можна застосовувати ве-
лику кількість парадигм та підходів. Серед 
них найбільш виваженим є типове для за-
хідних наукових шкіл бачення державної 
політики (policy) як чіткої послідовності 
дій із досягнення наперед зазначеного ре-
зультату. 

Цікавим видається аналіз полісуб’єктної 
структури сучасних освітніх систем, де по-
літика (зокрема і освітня) буде розгляда-

тися як «politics» – сфера взаємодії різ-
них гравців, із відповідними інтересами, 
цінностями, завданнями тощо. Крім того, 
важливими є підходи, які розглядають 
освіту як сферу реалізації менеджерсько-
управлінських практик, а також ті, що під-
креслюють соціалізаційну роль освіти, роз-
глядаючи освітню політику крізь призму її 
результатів. Одним з таких результатів є до-
сягнення цілей Болонської декларації, при-
ведення української державної політики у 
площину європейських практик управлін-
ня за допомогою методів, які використову-
вались як у країнах-лідерах (Франція, Ні-
меччина, Велика Британія), так і в країнах 
Центральної та Східної Європи. Зазначи-
мо, що останні також стикалися зі схожими 
проблемами та цільовими завданнями – со-
ціальне забезпечення у галузі освіти та ви-
рівнювання доступу до неї, подолання ко-
рупції у навчальних закладах, проблеми фі-
нансування та політичної нестабільності.
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Алписбаєва 
Мейргуль

Участь студентів у процедурі забезпечення якості вищої освіти: досвід 
Європи та Казахстану  [у співавторстві з Калановою Шолпан]

2 (53) 102–107

Андрущенко 
Віктор

Університетська автономія: нові виклики 1 (52) 5–13

Педагогіка миру: актуальність теорії і практики 2 (53) 5–12

Європейський педагогічний досвід та національні традиції: гармонізація 
пріоритетів

3 (54) 5–11

Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу) 4 (55) 5–9

Бабій Сергій Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи 1 (52) 28–33

Бак Мирослав Основні суперечності інформаційного простору освіти в сучасній Україні 
та шляхи їх подолання

2 (53) 88–93

Неперервність інформаційного супроводу освіти 3 (54) 50–57

Варість ресурсів для забезпечення університетської освіти 4 (55) 77-84

Береза Вадим Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти в 
сучасному українському суспільстві 

4 (55) 44–49

Білецька Галина Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів: сутність та стан 
проблеми у педагогічних дослідженнях

1 (52) 60–65

Васильєв 
Анатолій

Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: 
досвід українських університетів  [у співавторстві зі  Шкарлет Сергієм]

2 (53) 21–27

Воронкін Олексій Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання

3 (54) 109–116

Горун Юлія Міжнародна співпраця у розвитку медіа- та інформаційної грамотності й 
інтеркультурного діалогу

3 (54) 103–108

Губенко Ганна Інтегративна педагогічна біоетика як новий напрям підготовки фахівців 3 (54) 75–81

Дебич Марія Труднощі створення випереджальної вищої освіти в умовах сучасних 
змін ринків праці (досвід країн ОЕСР)

1 (52) 85–90

Іванова Ольга ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритери розвитку 
сучасної освіти: теорія, методологія, практика"
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Каланова 
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Європи та Казахстану  [у співавторстві з Алписбаєвою Мейргуль]
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Ідентифікація сучасних орієнтирів розвитку вищої освіти 3 (54) 12–23

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція 
вищої освіти України в контексті Болонського процесу"  [у співавторстві з 
Луговим Володимиром]

1 (52) 112–115

Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти 
[у співавторстві з Слюсаренко Оленою, Талановою Жаннетою, Луговим 
Володимиром]

1 (52) 14–20

Карпаш Максим Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства   
[у співавторстві з Крижанівським Євстахієм, Карпаш Олегом]

2 (53) 55–60

Карпаш Олег Вища інженерна освіта в умовах сталого розвитку суспільства   
[у співавторстві з Карпаш Максимом, Крижанівським Євстахієм]

2 (53) 55–60
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Клепко Сергій Основні поняття закону України «Про вищу освіту» 3 (54) 30–37
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Нанотехнологічні відкриття та розробки в науково-дослідних установах 
України

1 (52) 47–53

ІнформАЦІя, реЦенЗІї, ПовІдомлення
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4 (55) 94–100
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Колесниченко 
Наталія 
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університетської освіти Німеччини

4 (55) 101–108
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4 (55) 35–43
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1 (52) 40–46
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[у співавторстві з Крижанівським Євстахієм, Карпаш Олегом, Карпаш 
Максимом]

2 (53) 55–60

Крилова 
Світлана

Дійсне соціальне партнерство як передумова та різновид краси відносин 
в освітньому процесі

3 (54) 38–43

Кульбашна 
Ярослава

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі 
стоматології: міжнародний аспект

2 (53) 67–73

Курбатов Сергій Корпоративний університет як продукт взаємодії бізнесового та 
освітнього середовища в сучасних умовах

3 (54) 44–49

Ланських Оксана Мовні стратегії в системі державної освітньої політики 4 (55) 109–113

Лесик Ганна Сучасний стан соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України 
в умовах інтеграційних процесів

1 (52) 66–71

Луговий 
Володимир

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Європейська інтеграція 
вищої освіти України в контексті Болонського процесу"  [у співавторстві з 
Калашніковою Світланою]

1 (52) 112–115

Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти  
[у співавторстві з Калашніковою Світланою, Слюсаренко Оленою, 
Талановою Жаннетою]

1 (52) 14–20

Стратифікація та стійкість "орбіт" топ-закладів вищої освіти у світі  
[у співавторстві зі Слюсаренко Оленою, Талановою Жаннетою]

2 (53) 13–20

Марченко 
Наталія

Принципи гуманізації і гуманітаризації освіти у наукових пошуках 
А.Г. Погрібного та їх розвиток у працях українських учених

1 (52) 106–111

Морозов 
Володимир

Філософія впровадження інновацій у педагогічний процес 2 (53) 36–41

Мурована Нонна Розвиток інноваційної культури керівника загальноосвітнього 
навчального закладу в умовах післядипломної освіти: наукові засади

1 (52) 98–105

Нестерова Марія Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти 4 (55) 29–34

Онкович Ганна Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі 2 (53) 80–87

Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія 4 (55) 85–93

Орлова Ольга Художнє сприйняття як основа медіакопметентності студентів-філологів 3 (54) 82–88

Панченко Леся Значення демократії в університетській освіті 1 (52) 21–27

Періг Олександр Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів  [у співавторстві 
з Подлєсним Сергієм]

2 (53) 61–66

Концепція суб’єкта в антипсихіатрії у філософському освітньому 
дискурсі   [у співавторстві з Скиртач Віолетою]

1 (52) 34–39

Продовження таблиці



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 2014116

Подлєсний 
Сергій

Інноваційна модель підготовки інженерних кадрів  [у співавторстві 
з Періг Олександром]

2 (53) 61–66

Похресник 
Анатолій

Синергетично-форсайтні підходи до змін національної вищої освіти 1 (52) 54–59

Вища освіта і Римський клуб: минуле і майбутнє 4 (55) 23–28

Рябченко 
Володимир 

Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: 
світоглядно-компетентнісний аспект

4 (55) 16–22

Сбруєва Аліна Наднаціональний вимір управління Болонським процесом: суб’єкти, 
функції, механізми

1 (52) 91–97

Семеніхіна Олена Дослідження відкритих освітніх ресурсів з математики 3 (54) 58–63

Сікорська Ірина Особливості ієрархії цінностей польських та українських студентів  
[у співавторстві з Шульгою Валентиною]

2 (53) 94–101

Сінельнікова 
Наталія

Формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи 
(ІІ половина ХХ ст.)

2 (53) 108–112

Скиртач Віолета Концепція суб’єкта в антипсихіатрії у філософському освітньому 
дискурсі  [у співавторстві з Періг Олександром]

1 (52) 34–39

Слюсаренко 
Олена

Стратифікація та стійкість "орбіт" топ-закладів вищої освіти у світі  
[у співавторстві з Талановою Жанною, Луговим Володимиром]

2 (53) 13–20

Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти  
[у співавторстві з Талановою Жаннетою, Луговим Володимиром, 
Калашніковою Світланою]

1 (52) 14–20

Таланова 
Жаннета

Стратифікація та стійкість "орбіт" топ-закладів вищої освіти у світі  
[у співавторстві з Луговим Володимиром, Калашніковою Світланою]

2 (53) 13–20

Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти  
[у співавторстві з Луговим Володимиром, Калашніковою Світланою, 
Слюсаренко Оленою]

1 (52) 14–20

Тарутіна Зінаїда Значення природознавчої основи психолого-педагогічної складової 
сучасної вищої освіти

1 (52) 79–84

Федоренко 
Cвітлана

Грамотність як комплексний педагогічний феномен у вищій освіті США 3 (54) 97–102

Федоров 
Олександр

Синтез теології та медіаосвіти: російський стан справ 2 (53) 74–79

Медіаосвіта та медіакритика в контексті підготовки майбутніх педагогів 4 (55) 59–70

Шелюк Людмила Зміст і проблеми впровадження демократичної вищої освіти 3 (54) 64–68

Світовий досвід демократизації освітньої політики 4 (55) 71–76

Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні 1 (52) 72–78

Шкарлет Сергій Інноваційні аспекти ІТ-підготовки та підвищення кваліфікації фахівців: 
досвід українських університетів  [у співавторстві з Васильєвим 
Анатолієм]

2 (53) 21–27

Шульга 
Валентина

Особливості ієрархії цінностей польських та українських студентів  
[у співавторстві з Сікорською Іриною]

2 (53) 94–101

Щербакова 
Олена

Риторикознавча компонента в новітніх дослідженнях вищої освіти 3 (54) 89–96

Яременко Лілія Мотивація навчального процесу як педагогічна проблема 3 (54) 69–74

Закінчення таблиці
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СтрАницА ГЛАВноГо редАКторА
Виктор АндрущенКо
ГЕРМЕНЕВТИКА ОБРАЗОВАНИЯ (ПОПЫТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА) .................................................................................................................................................... 5
Анализируются проблемы и перспективы развития образования в контексте ново-

го Закона Украины "О высшем образовании"; обосновывается, что основным вопросом 
нынешнего времени для образования является вопрос об изменении философии и общей 
архитектоники образования в системе вызовов современного мира; автором рассматри-
ваются глобальные и локальные факторы, которые формируют вызовы, анализируются 
ответы на них изменением философской парадигмы модернизации образования. Глоба-
лизация и информационная революция, война и внутренние неурядицы, противоречия, 
трудности изменяют мир так быстро, что педагоги не успевают осмыслить эти изменения, 
постичь их философию, перевести ее на язык образовательной политики, а дальше – на 
язык конкретных образовательных технологий.

Ключевые слова: человек, образование, культура, обучение, воспитание, образова-
тельная политика.

ФиЛоСоФия оБрАЗоВАния ххі: ПоиСК ПриоритетоВ
Константин КорСАК
ОСНОВЫ НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ..........................................................10
Отчизна нуждается в креативной Украинской идее – ХХІ. Указано, что она должна 

опираться на объединение научных достижений с культурным наследием и направлять в 
будущее, а не в прошлое. Освещены новейшие достижения генетиков и других ученых в 
восстановлении истории появления земледелия и скотоводства. Доказано, что украинцы 
являются прямыми наследниками тех, кто создал пшеницу и металлургию бронзы, изо-
брел колесо и мельницу, одомашнил коня. Их история в 10 раз продолжительнее исто-
рии россиян. Предложено строить футурологическую часть украинской идеи на научных 
открытиях последних лет и близкого будущего – пленочных солнечных фотоэлементах, 
репликаторах (3D-принтерах), спинтронике и др.

Ключевые слова: украинская идея, генетика, история, «первая волна», проис-
хождение украинцев, изобретение земледелия, праукраинские культуры, пересе-
ление народов, происхождение россиян, солнечная энергетика, репликаторы (3D-
принтеры)

Владимир ряБченКо
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА: МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИ-
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ АСПЕКТ ...............................................................................................16

Охарактеризовано легальную фальсификацию отечественного высшего образования 
как подмену реального высшего образования номинальным, что не только тормозит ци-
вилизованное развитие Украины, но и несет в себе угрозы ее национальной безопасности. 
З позиций мировоззренческо-компетентностного подхода освещено факторы, которые 
снижают качество высшего образования, и очерчено пути решения актуализированной 
проблемы.

Ключевые слова: высшая школа, компетентность, номинальное и реальное высшее об-
разование, мировоззрение, социальный паразитизм, фальсификация, качество высшего 
образования.

реферАтивный оБЗор стАтей номерА



ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 4 2014118

Анатолий ПохреСниК
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РИМСКИЙ КЛУБ: ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ......23
Рассмотрено причины организации Римского клуба как независимого собрания луч-

ших ученых и политиков мира. Указано на ошибочность оценки Римского клуба из со-
ветских позиций. Клуб нельзя однобоко считать рупором атлантизма. Исследованы луч-
шие доклады Римского клуба и указаны пути их использования для повышения качества 
высшего образования Украины и выполнения требований Болонской декларации. 

Ключевые слова: высшее образование, прогресс, экологические проблемы, Римский 
клуб, глобализм, глобальное мышление, границы роста.

ноВейшАя нАуКА  СоВреМенное оБрАЗоВАние
Мария неСтероВА 
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ КАК ВЫЗОВ  

ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ..................................................................................................29
В статье рассмотрен феномен трансдисциплинарности современной науки и в свя-

зи с этим очерчены задачи для системы высшего образования. Современная наука и 
конвергентные технологии требуют от будущих исследователей способности работать 
в сложных трансдисциплинарных проектах. Соответственно задачей высшего образова-
ния является создать необходимое пространство опыта и дать необходимые когнитивные 
стратегии. 

Ключевые слова: высшее образование, когнитивные стратегии, междисциплинар-
ность, трансдисциплинарность.

Катерина КоЛоС
ТИПОЛОГИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА КОМПЬЮТЕРНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ЗАВЕДЕНИЯ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................35

В исследовании обоснована необходимость осуществления типологического анализа 
компонентного состава компьютерно ориентированной учебной среды заведения после-
дипломного педагогического образования; определено понятие «типология компонент-
ного состава компьютерно ориентированной учебной среды заведения последипломно-
го педагогического образования»; выделены и охарактеризованы основные типы ком-
понентного состава компьютерно ориентированной учебной среды заведения последи-
пломного педагогического образования.

Ключевые слова: тип, типология, компоненты, компьютерно ориентированная учеб-
ная среда заведения последипломного педагогического образования, повышение квали-
фикации педагогических кадров, информационно-коммуникационные технологии.

ВреМя реФорМ: МетодоЛоГия и МетодиКА оБрАЗоВАтеЛьноГо 
ПроцеССА

Вадим БереЗА 
СОСТОЯНИЕ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕС-

КОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ .................... 44
Политическое образование – важна отрасль жизнедеятельности общества, от 

эффективного функционирования которой зависит стабильность политической системы, 
целесообразность решений, которые принимаются, качество жизни каждого человека. 
Благодаря программам политического образования воспитывается гражданин демократи-
ческого образца, который осознает собственное место и роль в обществе, придерживается 
общечеловеческих ценностей, осведомленный с политической реальностью государства 
и имеет необходимые умения и навыки для участия в принятии политических решений. 
Для обеспечения максимального эффекта и пользы от проведения просветительских ме-
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роприятий в масштабах страны необходимо реализовывать образовательные программы 
среди всех слоев населения; процесс политического просвещения должен осуществлять-
ся не только учреждениями образования, но и неформальными образовательными струк-
турами.

Ключевые слова: человек, образование, культура, демократическое общество, граж-
данское общество, политическое образование.

дмитрий КоЗЛоВ
ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ................................50
В статье проанализирован зарубежный опыт формирования управленческой компе-

тентности будущего преподавателя высшей школы, что предполагает, прежде всего, раз-
витие лидерских качеств, необходимых для выполнения формальных и неформальных 
лидерских ролей. Проанализированы составляющие управленческой компетентности 
будущего преподавателя высшей школы.

Ключевые слова: управленческая компетентность, будущий преподаватель, высшая 
школа, зарубежный опыт, лидерство.

ГуМАниЗАция оБрАЗоВАния и ВоСПитАния
Александр ФедороВ
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИАКРИТИКА В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ....................................................................................................................59
В  теоретической модели, синтезирующей задачи медиаобразования и медиакрити-

ки для  эффективного развития медиакомпетентности и аналитического мышления бу-
дущих педагогов, их целенаправленной подготовки к медиаобразованию школьников,  
представлены следующие компоненты: 1) начальный констатирующий компонент: кон-
статация и анализ уровней медиакомпетентности (включая развитие аналитического 
мышления) по отношению к медиа и медиатекстам в данной аудитории на начальном 
этапе обучения; 2) формирующий компонент: теоретическая составляющая (блоки тео-
ретической подготовки аудитории в области медиаобразования и медиакритики), то есть 
изучение аудиторией методов и форм медиаобразования;  и практическая составляющая 
(блок аналитической и креативной деятельности аудитории по отношению к медиа; блок 
технологии подготовки аудитории к медиаобразованию школьников); 3) итоговый кон-
статирующий компонент (блок проведения тестирования аудитории с целью выявления 
итоговых уровней  медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) 
аудитории; блок анализа результатов тестирования аудитории с целью выявления 
итоговых уровней  медиакомпетентности (включая развитие аналитического мышления) 
аудитории; 4) результативный компонент: повышение уровней медиакомпетентности 
аудитории, в том числе на материале анализа взаимоотношений медиа и социума и ана-
лиза медиатекстов разных видов и жанров.

Ключевые слова: модель, медиаобразование, медиаграмотность,  медиакритика, медиа-
компетентность, аналитическое мышления, студенты, учителя, педагоги, школьники.

Людмила шеЛюК 
МИРОВОЙ ОПЫТ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ .......71
В современном глобализованном мире актуальной проблемой является сочетание 

отечественного и зарубежного опыта в сфере образования. Это в первую очередь каса-
ется демократизации образовательной политики государства относительно учебы и вос-
питания современной молодежи. Задание такой демократизации – сделать образование 
главным звеном поступательного развития общества. В условиях глобального реструк-
турирования мировой системы реализация этого задания возможна на принципах парт-
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нерства с коммерческими структурами. Как следствие, между учебными заведениями 
будет господствовать конкуренция, которая будет способствовать повышению качества 
образовательных услуг. 

Ключевые слова: образование, демократизация образования, образовательная поли-
тика, образовательные услуги.

Мирослав БАК
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ .......................................................................................................................................77
Сегодня даже ведущие университеты мира все больше попадают под влияние жесткой 

конкуренции в условиях рынка. Поэтому их институционная жизнь определяется скорее 
скоростью изменений, чем соблюдением обычаев и традиций. Об этом свидетельствует в 
первую очередь та общая спешка, с которой в последние годы университетами вводятся 
заграничные программы и организуются филиалы. Но даже объединение самых старых 
университетов северного востока США, в частности, Гарварда, Йеля, Принстона, Колум-
бии, Корнела и тому подобных, не дает оснований утверждать, что оно получило статус 
глобального наподобие глобальных корпораций. В то же время такие объединения вно-
сят существенные изменения в стоимость ресурсов для обеспечения университетского 
образования в условиях развития глобальной экономики.

Ключевые слова: человек, работа, образование, культура, ответственность, рыночная 
экономика, образовательные услуги, высшее образование, университет.

ЗАруБеЖнЫй оПЫт
Анна онКоВич 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦІЯ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ 

МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ........................................................................85
Основная характеристика «интерактива» – это специальная форма познавательной 

деятельности, когда процесс познания организован таким образом, что практически все 
присутствующие вовлечены в него, могут принимать участие, понимать и рефлексиро-
вать по поводу того, что они знают и думают. Это способ многосторонней коммуникации 
в образовательном процессе, в ходе которого происходит коллективное погружение в об-
суждаемую проблему.

Развитие инновационных подходов организации обучения, интерактивность учебно-
го процесса сейчас происходит с использованием средств массовой коммуникации – ме-
диа. Медиаобразовательные технологии предусматривают включение в систему образо-
вания разных медиапродуктов, разработку новых методических и технологических форм 
обучения.

В статье рассматриваются различные жанры научных конференций. Объединяет их 
зонтичный термин «интерактивная медиаобразовательная технология».

Ключевые слова: интерактивные технологии, медиаобразовательные технологии, 
конференция как жанр, конференция как медиапродукт, информационная грамотность, 
медиа-информационная грамотность.

елена КоЗиеВСКАя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ

МОБИЛЬНОСТИ В СТРАНАХ СКАНДИНАВИИ (НА ПРИМЕРЕ ИСЛАНДИИ,
ДАНИИ, НОРВЕГИИ, ФИНЛЯНДИИ, ШВЕЦИИ) ................................................................94

В статье анализируется опыт стран Скандинавии в отношении государственного ре-
гулирования процессов академической мобильности, в частности нормативно-правовое 
обеспечение академической мобильности на национальном уровне и механизмы государ-
ственной финансовой поддержки. Делается вывод о необходимости для Украины разра-
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ботки целостной концепции академической мобильности, которая бы соответствовала 
современным реалиям международных отношений, а также усовершенствование мигра-
ционного, трудового законодательства, активного внедрения в образовательный процесс 
английского языка.

Ключевые слова: академическая мобильность, образовательная политика, интерна-
ционализация высшего образования, стратегия интернационализации высшего образо-
вания, входящая академическая мобильность, исходящая академическая мобильность, 
кредитная академическая мобильность, ступеневая академическая мобильность, гори-
зонтальная академическая мобильность, вертикальная академическая мобильность.

наталия КоЛеСниченКо
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ  ......................101
Статья посвящена анализу содержания и особенностей организации профессиональной 

подготовки бакалавров романо-германской филологии в системе университетского обра-
зования Германии под воздействием факторов евроинтеграции. Особое внимание уделе-
но выявлению специфики содержания и способов организации учебно-познавательной 
и самостоятельно-исследовательской деятельности бакалавров романо-германской фи-
лологии в Университете имени Отто Фридриха (г. Бамберг) и Берлинском университете 
имени Вильгельма Гумбольдта. На конкретных примерах продемонстрированы основные 
требования образовательно-профессиональных программ обучения по специальностям 
«Германистика» и «Немецкий язык как иностранный» / «Немецкий как второй язык» в 
контексте реализации кредитно-модульной образовательной технологии.

Ключевые слова: университет, университетское образование Германии, про-
фессиональная подготовка, бакалавриат, бакалавры романо-германской филологии, 
образовательно-профессиональная программа, кредитно-модульная технология.

СтрАницА МоЛодоГо ученоГо
оксана ЛАнСКих 
ЯЗЫКОВЫЕ СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ............................................................................................109
Анализируется место и роль языковых стратегий в системе государственной обра-

зовательной политики, которая совершенствуется благодаря реализации демократи-
ческих принципов и подходов. Язык аккумулирует опыт поколений, является сред-
ством социализации и инструментом урегулирования общественных, межэтнических и 
межнациональных отношений, неотъемлемой составной частью развития государства. 
Языковые стратегии утверждаются не только как средство развития личности, но и как 
механизм единения общества. При определенных обстоятельствах язык может стать фак-
тором общественного противостояния или конфликта.

Ключевые слова: человек, образование, культура, язык, учеба, образовательная поли-
тика, воспитание.
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The development of innovative approach to training, interactive learning process at present 
occurs with the use of the means of mass communication – the media. Mediaeducation technol-
ogy involves the inclusion of different mediaproducts in the education system, working out of 
new methodological and technological forms for learning. 
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by the umbrella term "interactive media-educational technology". 
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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, № 4 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 05.11.2014 р.
Формат 70 х 100 1/16 . Папір офсет. 

Друк офсет. Ум. друк. арк. 10,4
Обл.-вид. арк. 11,0. Наклад 375 пр. 

Зам. 

Пре-прес та друк

ТОВ фірма «АНТОЛОГІЯ»

м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13


