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ВСТУП 

 
Українське суспільство, як і все людство, перебуває під впливом 

потужних глобалізаційних процесів, швидких змін умов життя, посилення 
конкурентних засад та утвердження дослідницько-інноваційного типу розвитку, 
переосмислення ціннісних орієнтирів та стратегій людського буття.  

Нові виклики потребують адекватної модернізації освітньої системи як 
провідного чинника соціально-культурного відтворення, успішної життє-
діяльності людини, її подальшого вдосконалення.  

Як зазначено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки – освіта належить до найважливіших напрямків державної політики 
України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс 
соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, 
поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 
міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави, 
створення умов для самореалізації кожної особистості. 

Високий динамізм змін, глобалізаційні процеси, непередбачуваність 
майбутнього, кризи, інтенсивне зростання високотехнологічних виробництв і 
комунікацій, людської географічної й економічної мобільності – все це 
позначається на якості життя у кожній країні.  

Людство перебуває на новому етапі розвитку цивілізації – розбудовується 
інформаційне суспільство, економіка знань. Освіта, віддзеркалюючи соціально-
економічні запити, стає вагомим ресурсом у конкуруючих ринкових суспіль-
ствах, які пришвидшують інноваційний поступ. Тому сучасна людина повинна 
бути мобільнішою, гнучкішою, інформованішою, критично та творчо мисля-
чою, громадянсько-активною та відповідальною, умотивованою до свого 
розвитку, навчання й освіти.  

Складні й суперечливі процеси глобалізації знаходять своє відображення 
й у сфері освіти. Передусім активно формуються такі інноваційні утворення, як  
“світовий освітній простір”, “європейський освітній простір”, “світові освітні 
мережі”. Різні рівні інтеграції освітніх, наукових, педагогічних, урядових, 
громадських організацій створюють небачені можливості для їх співпраці, 
взаємодії в умовах інтерналізації різних сфер життя суспільств. Відбувається 
глобалізація навчальної, дослідницької, інноваційної діяльності за рахунок 
формування нових систем дистанційного навчання та дослідницьких мереж, які 
діють у світі незалежно від географічних і політичних кордонів. 

У контексті глобалізаційних викликів у багатьох країнах постає нова 
тенденція щодо ціннісного виміру освіти, її значення для окремої людини, 
суспільства в цілому, економіки тощо. У зв’язку з цим, на думку багатьох 
науковців, її можна розглядати як надання споживачам певних освітніх послуг. 
Отже, освіта стає товаром/послугою, що задовольняє новітні потреби і водночас 
комерціалізується, перетворюючись на предмет бізнесу. 

У контексті глобалізаційних тенденцій та сучасних викликів українська 
освіта повинна професійніше готувати людину до життя в інформаційному 
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суспільстві, суспільстві знань та інновацій. Входження світу у науково-
інформаційний тип прогресу зумовлює необхідність формування людини з 
інноваційним мисленням, інноваційною культурою, здатністю до інноваційної 
діяльності. 

З огляду на визначені пріоритети найважливішим для держави є 
виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування 
акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку 
освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є 
необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку 
суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-
економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості. 
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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІН В ОСВІТІ УКРАЇНИ 
 

1.1. Інноваційна спрямованість освіти 
 
Трансформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в Україні, важливі 

загальноцивілізаційні тенденції розвитку ставлять нові завдання і вимагають 
наявності високопрофесійних кадрів, з творчим мисленням, стратегічним 
баченням, здатних працювати в умовах реформ та оперативно реагувати на 
виклики часу.  

Сучасна система освіти в Україні характеризується невідповідністю 
форм, методів та періодичності навчання швидким темпам суспільно-
політичних змін та зростаючим вимогам до рівня професіоналізму і потребує 
модернізації. Удосконалення будь-якої системи вимагає не тільки врахування 
власного досвіду та традицій, а й аналізу і запозичення кращих зарубіжних 
практик.  

Сьогодні питання якості освіти піднімається на найвищому рівні. 
Прийнято ряд нормативно-правових документів, в яких наголошується на 
необхідності удосконалення освітньої системи. Зокрема, у Програмі 
економічних реформ на 2010-2014 рр. наголошується на необхідності 
стимулювати розвиток системи "освіти впродовж життя" для різних категорій 
фахівців. У Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки також 
акцентується увага на потребі забезпечення всіх сфер життєдіяльності держави 
кваліфікованими кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів. 
Відповідно, сьогодні одним із першочергових завдань є формування та 
розвиток якісної освіти в Україні. 

Інновації – сутність постіндустріального, інформаційного суспільства, 
постійні зміни якого проблематизують буття людини. Особливе значення цей 
феномен має для освітньої галузі України, у межах якої реалізуються програми 
підготовки як фахівців, так і громадян.  

Як правило, інновація, за своєю природою ґрунтується на цінностях, 
потребах, розумінні корисності, характерних для даної культури, і тому вона 
має комерційний успіх. 

Інновація – це ідея (ідеї), пропозиції, наукові розробки, нормативні 
документи тощо, які можуть і стають основою створення нових стратегій 
розвитку, нових видів продукції, значно поліпшують споживчі характеристики 
(економічні, культурні, освітні, технічні тощо) існуючих явищ, процесів, 
товарів, послуг.  

Інноваційна діяльність в освітній сфері є принципово важливою 
відповіддю на виклики сучасності, що детерміновані переходом суспільства до 
інноваційного типу розвитку і зумовлюють гнучкість системи освіти, її 
відкритість до нового (у різних сферах людського життя), реалізацію 
конкурентоспроможних освітніх національних і транснаціональних проектів. 
Імплементація освітніх інновацій є запорукою конкурентоспроможності 
національної освіти, її здатності формувати інноваційну людину.  



7 

Інновації в освіті визнаються не лише як кінцевий продукт застосування 
будь-якої новизни з метою внесення якісних освітніх змін й отримання 
економічного‚ соціального‚ науково-технічного‚ екологічного та іншого 
ефекту, а й як її постійне оновлення. Вони характеризуються новизною, 
спрямованою на якісне поліпшення освітнього процесу і результати, та 
відображаються в удосконалених чи нових освітніх складових (мета, зміст, 
структура, форми, методи, засоби, результати), освітніх технологіях 
(дидактичні, виховні, управлінські), наукових і науково-методичних розробках, 
технічних засобах, нормативно-правових документах, що регламентують 
діяльність навчальних закладів і установ освіти та їх відносини з іншими 
інституціями.  

Специфіка освітніх інновацій багатоаспектна: здійснюються переважно 
через інтеракцію суб’єктів педагогічної взаємодії; мають обов’язковий вплив на 
суб’єкти, що здобувають освіту; мотив отримання прибутку не є головною 
рушійною силою їх запровадження.  

Загалом, інноваційність в освіті полягає в тому, що навчальний процес 
передбачає якісну зміну ролей всіх її учасників:  

• у центрі всієї системи навчання стоїть слухач, який сам керує 
навчальним процесом (визначає свої навчальні потреби, зокрема, щодо 
удосконалення рівня професійної компетентності; обирає відповідні програми 
та види навчання – підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, 
самоосвіта); 

• викладач бере на себе фасилітативну функцію (перестає бути 
транслятором фундаментальних знань;  стає партнером слухача у навчальному 
процесі, сприяє вдосконаленню його професійної компетентності); 

• керівники освітніх установ і закладів створюють умови для постійного 
професійного розвитку всіх учасників освітнього процесу, спрямовують 
діяльність різних центрів (лабораторій, відділів, кафедр, інститутів тощо) на 
забезпечення комфортних умов праці і навчання; 

• роботодавці спільно з керівниками освіти здійснюють моніторинг рівня 
професійної компетентності фахівців. 

Інноваційна спрямованість освіти проявляється, насамперед, у:  
- державних стандартах освіти; концепціях розвитку особистості, що 

навчається;  
- авторських навчальних планах та програмах, підручниках, навчальних 

посібниках нового покоління;  
- новій системі оцінювання навчальних досягнень та моніторингу якості 

освіти;  
- розвитку творчих можливостей особистості як основи її подальшої 

інноваційної діяльності, конкурентоспроможності закладів та установ освіти, 
учасників навчально-виховного процесу;  

- сучасних освітніх технологіях – діалогових, діагностичних, активних, 
інтерактивних, дистанційних, комп’ютерних, мультимедійних, телекомуніка-
ційних, тренінгових, проектних, модульних, коучингових та ін. 
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Основні проблеми інноваційної спрямованості змісту та технологій 
сучасної освіти полягають у:  

- підтриманні інноваційної ініціативи, творчості, самодіяльності і 
самостійності об’єктів управління;  

- переході від стихійних механізмів застосування інноваційних процесів 
до свідомо керованих, посиленні їх стійкості;  

- інформаційній, матеріально-технічній, кадровій забезпеченості 
реалізації основних етапів інноваційних освітніх процесів;  

- прогнозуванні зворотних або незворотних структурних змін в іннова-
ційному освітньому середовищі;  

- прискоренні розвитку інноваційних процесів у закладах і установах 
освіти. 

Незважаючи на відповідні теоретичні напрацювання в галузі інноваційної 
педагогіки, у вітчизняній системі освіти продовжують існувати суперечності 
між: процесом освіти та життям; навчанням та вихованням; сучасними й 
перспективними знаннями, їхнім обсягом та здатністю до застосування; 
компетентностями та фізичними і психологічними можливостями .  

Існуючий стан підготовки кваліфікованих працівників також викликає 
серйозні нарікання роботодавців. Причиною є низький рівень адаптованості 
змісту та технологій професійної підготовки кадрів до змін, що відбуваються на 
ринку праці, у галузях виробництва та сфері обслуговування. 

Сучасна система освіти має ряд проблем пов’язаних із недосконалістю 
нормативно-правового забезпечення, невідповідністю періодичності навчання 
швидким темпам змін і зростаючим вимогам до рівня професіоналізму кадрів, 
недостатньою спрямованістю навчання на формування професійної компетент-
ності молоді.  

На сучасному етапі розвитку України безперервна освіта як складова 
кадрового потенціалу країни має стати підґрунтям ефективної державної 
політики. Проектування і впровадження освітніх програм ХХІ ст. мають бути 
спрямовані на створення правових, економічних та організаційних умов для 
розвитку системи безперервної освіти, мета якої – задоволення освітніх потреб 
особистості й суспільства із урахуванням соціально-економічних, соціокультур-
них і політичних змін у державі.  

Водночас, успішність розвитку безперервної освіти багато в чому 
визначається готовністю молоді до роботи у неперервному інноваційному 
режимі, гнучкому, оперативному, мобільному реагуванні на мінливі потреби 
суспільства, ринку праці, зрушення у технологіях, а також в інформаційному 
середовищі, що зазнає змін. 

Однією з умов забезпечення відповідності системи навчання до 
зростаючих потреб суспільства є вивчення досвіду розвинених країн з метою 
його переосмислення і пошуку шляхів впровадження в Україні.  

У зв’язку з цим, впровадження інноваційної освіти передбачає 
необхідність: 
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• Підвищити доступність якісної, конкурентоспроможної освіти для 
громадян України відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку 
суспільства, економіки, кожного громадянина. 

• Забезпечити можливість особистісного розвитку людини згідно з її 
індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання 
упродовж життя. 

• Унормувати на законодавчому рівні питання мотивації до безперервного 
професійного навчання, забезпечити зв’язок між підвищенням кваліфікації і 
кар’єрним зростанням. 

• Сформувати реальний ринок освітніх послуг.  
• Оптимізувати структуру системи освіти з метою раціонального 

розподілу державного замовлення на підготовку спеціалістів різних галузей.  
• Забезпечити відповідність періодичності навчання швидким темпам 

змін і зростаючим вимогам до рівня професіоналізму. 
• Запровадити єдині Європейські освітні стандарти. 
• Забезпечити орієнтацію навчальних програм на європейські стандарти.   
• Забезпечити ефективність контролю та об’єктивність оцінки у 

навчальному процесі, запровадження системи управління якістю у освітніх 
закладах. 

Для підтримки інноваційної спрямованості змісту та технологій навчання, 
виховання й управління у закладах і установах освіти бажано:  

• забезпечити умови для високої фахової функціональності людини у 
період постійних змін ідей, знань і технологій, які відбувається набагато 
швидше, ніж зміна поколінь; в умовах глобалізації й інтеграції, зростання рівня 
комунікаційності життя та його інформаційної насиченості, формування 
людини дослідницько-інноваційного типу відповідно до природних здібностей, 
культивування в кожної особистості конструктивізму як основи життєвої 
позиції, утвердження культури, толерантності, свободи і самостійності, а також 
умови для постійної рефлексії у навчанні, вихованні й управлінні;  

• розвинути мережу нових типів навчальних закладів;  
• наповнити новим змістом навчальні програми, з метою формування 

ключових компетентностей, підготовки особистості для успішної життє-
діяльності в сучасному змінному суспільстві, становлення індивідуально-
особистісної технології життєтворчості, орієнтація на життєву самовизна-
ченість, майбутню професію, трудову діяльність;  

• укрупнити професійно-технічні навчальні заклади, оновити 
матеріально-технічну базу їх кабінетів і майстерень, яка на 60% є морально 
зношеною і не дає змоги здійснювати підготовку молоді до роботи в умовах 
наукоємного і високотехнологічного виробництва;  

• створити в системі закладів освіти навчально-практичні центри 
сучасних виробничих технологій;  

• запровадити в систему освіти компетентнісний і кредитний підходи 
щодо підготовки фахівців;  
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• розвинути дослідницько-інноваційну складову діяльності вищої школи, 
у 3-4 рази збільшити фінансування наукових і науково-технічних робіт у 
закладах освіти;  

• створити на базі вищих навчальних закладів і установ інноваційну 
інфраструктуру – технопарки, інноваційні-технологічні центри, інкубатори 
тощо;  

• підвищити рівень мотивації науково-педагогічних працівників до 
дослідницько-інноваційної діяльності;  

• створити систему організаційного (управлінського) й науково-
методичного забезпечення системи освіти, визначити головні заклади 
післядипломної освіти різних галузей економіки;  

• посилити увагу до досліджень нових каналів комунікацій у процесі 
навчання, які виникають завдяки впровадженню новітніх технічних засобів та 
інформаційних технологій, радикально змінюючи традиційну конфігурацію 
навчального процесу;  

• запровадити моніторингові дослідження якості освіти міжнародного 
рівня (ТІMSS) з метою виявлення її відповідності очікуваним результатам;  

• для розвитку системи освіти впродовж життя мають змінитися функції 
закладів і установ післядипломної освіти, які слід зорієнтувати на підготовку 
резерву керівних кадрів, здатних забезпечити подальший розвиток галузі, 
розроблятися нові ефективні технології навчання і виховання для всіх верств 
населення і людей різного віку, використовуватися різноманітні методики 
навчання, вивчатися основи комп’ютерної і телекомунікаційної техніки, 
педагогічної інноватики з метою розроблення власних інноваційних проектів, 
самостійно навчитися обирати місце, форму, зміст і термін навчання.  

Для підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців 
необхідно:  

• запровадити систему вивчення й оволодіння інноваціями в освіті, 
зокрема: розвивальним, коментованим, особистісно орієнтованим, кооператив-
ним, проектним навчанням; навчанням через практику та досвід; розширити 
межі застосування ігрових, комп’ютерних, телекомунікаційних, дистанційних 
навчальних технологій тощо;  

• підвищити рівень фундаментальності професійної підготовки майбутніх 
фахівців шляхом подальшого розроблення освітніх стандартів, заснованих на 
ключових (загальних) та предметних (спеціальних) складових професійної 
компетентності, які відображають сучасні вимоги до рівня їх кваліфікації, 
мобільності, сукупності професійно важливих якостей;  

• посилити відповідальність вищих навчальних закладів за якість вищої 
освіти, її відповідність європейським стандартам і рекомендаціям;  

• створити на національному рівні ефективну і сумісну з європейською 
практикою систему гарантування і контролю якості навчання;  

• прискорити розроблення національної системи кваліфікацій;  
• заохочувати тісне співробітництво професійно-технічних і вищих 

навчальних закладів із суб'єктами економічної діяльності, що освоюють нові 
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технології, у справі розроблення відповідних нових програм, методів 
викладання і навчальних матеріалів;  

• поліпшити і прискорити потік інформації, що надходить у систему 
професійної підготовки від суб'єктів економічної діяльності про зміст праці, 
його організацію, потреби у підготовлених кадрах. 
 Порівнюючи цілі інноваційних змін, визначені вітчизняною  та 
зарубіжною (провідні країни світу) освітньою політикою (див. табл. 1), 
відмітимо, що вони суттєво відмінні.  

Основні цілі вітчизняної інноваційної освітньої політики спрямовані на 
покращення організації освітнього процесу, а зарубіжних – на розвиток 
особистісної компетентності учасників освітнього процесу – викладачів, 
слухачів, представників бізнесу та громадянського суспільства, політиків.  У 
цьому й полягає одна з основних причин успіху реформування освіти у 
провідних країнах світу. 

Таблиця 1 
Основні напрями інноваційної освітньої політики 
в Україні у провідних країнах світу 

Ø розвиток людського потенціалу;  
Ø підвищення якості освіти;  
Ø забезпечення європейської 
інтеграції;  
Ø розвиток інформатизації  
 

Ø формування системи цінностей для 
майбутнього суспільства, зокрема, 
демократичних;  
Ø формування розуміння цінностей 
релігійного учіння; 
Ø формування стилів учіння для 
розвитку мислення; 
Ø засвоєння правильних концепцій 
учіння 

 
Зміни, які орієнтовані на процес, а не на людину, не мають швидких та 

якісних результатів, не можуть швидко змінити її компетентність, відповідно до 
вимог часу і сучасних технологій.  

 

1.2. Моральність, патріотизм, ініціатива, відповідальність – 
основні якості інноваторів 

 
У 90-х рр. ХХ ст. український народ свідомо обрав шлях розбудови 

суверенної, незалежної, демократичної, правової, соціальної держави, метою 
якої є піднесення української спільноти до найвищого для сучасної епохи рівня 
цивілізації і культури та інтегрування України у європейське співтовариство.  

Реалізація означених перспектив розвитку України актуалізує потребу у 
вихованні громадянина-патріота, гуманіста, демократа.  

У період зламу минулої соціальної системи та побудови нової 
демократичної держави молодь змушена адаптуватися до змін, які 
відбуваються, шукати своє місце в різних сферах життєдіяльності та 



12 

життєтворчості. Сьогодні в Україні на фоні глибокої економічної та правової 
кризи спостерігається високий рівень різноманітних асоціальних проявів та 
поглиблення соціальної кризи.  

Очевидно, що без таких універсальних моральних та патріотичних 
цінностей як чесність, совість, відповідальність, гідність, толерантність, 
свобода, патріотизм не можна сподіватися на поліпшення ситуації у країні. 
Проблема моралі та патріотизму це не просто сфери філософії, це прерогатива 
національної безпеки. 

Розпад СРСР та виникнення на його теренах нових незалежних держав 
спричинили у людей масовий "культурно-ідеологічний шок" та втрату стійкої 
соціальної ідентичності. Це прослідковувалося у кожній країні в перехідний 
період до ринкових відносин. Порушення соціальних стереотипів, зміна 
системи цінностей, соціальної структури суспільства – зумовили виникнення 
кризи особистості. Індивід за таких умов змушений адаптуватися до змін, що 
відбуваються у суспільстві, шукати своє місце в різних сферах життєдіяльності. 
В такій ситуації посилюється потреба людини в самовизначенні в системі 
соціальних зв'язків, починається пошук груп, які допомогли б індивіду 
відтворити цілісність та упорядкованість зруйнованого світу, вийти з кризового 
стану ідентичності. 

Основною причиною низького рівня моральності зростаючої особистості 
є те, що нинішнє підростаюче покоління дорослішає, вростає у життя нового, 
ціннісно-невизначеного суспільства. Стара суспільна система та її ідеологія 
зруйновані, нові лише задекларовані Конституцією. Перехід від державно-
планової до ринково-ліберальної економіки здійснюється на тлі світової 
фінансово-економічної кризи, поєднаної з відсутністю реальної програми 
виходу з неї, що ще більше загострює правовий нігілізм українського народу. 
Це породжує у молодих громадян невпевненість у завтрашньому дні, 
психологічний дискомфорт, комплекс національної меншовартості та особистої 
неповноцінності, а також зневіру у цивілізоване життя в Україні, бажання 
назавжди покинути Батьківщину.  

Значною проблемою у виховання моральної особистості, патріотичного 
громадянина постає відсутність національної ідеї, ідеологічної єдності й 
відповідної суспільної консолідації й недостатня сформованість 
громадянського суспільства. Громадянське суспільство передбачає 
трансформацію моральної, правової культури громадян, розвиток патріотизму й 
національної самосвідомості. Це суспільство ґрунтується на визнанні 
пріоритету прав людини над інтересами суспільства і держави, функціонує на 
засадах гуманізму, демократії, свободи, верховенства закону, соціальної 
справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу.  

Утім, досі не визначено чіткої ідеології та стратегії реалізації зазначених 
пріоритетів, не сформульовано принципи і зміст моралі, яка б сприяла 
консолідації народу України у процесі розбудови громадянського суспільства і 
правової держави.  

Розроблення державної освітньої політики та механізмів виховання 
моральної особистості, патріотичного громадянина, ініціативного й 
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відповідального працівника в освітньому та соціальному середовищах можуть 
бути успішними лише за чіткого уявлення про те, на яких засадах ґрунтується 
взаємодія людини і держави, якого суспільства ми прагнемо, для життя в якій 
країні готуємо підростаюче покоління, від повторення яких помилок 
застерігаємо громадян, наскільки правильно розуміємо, що для цього потрібно 
зробити.  

Вітчизняні науковці наголошують, що сучасне виховання має набути 
системного характеру, відігравати випереджальну роль у розбудові 
демократичного процесу. Воно має базуватися на кращих здобутках світової і 
національної культури і педагогіки, запобігати соціальній деградації і 
диференціації, сприяти самоорганізації та особистій ініціативності і водночас 
відповідальності людей, бути гарантом громадянського миру і злагоди у 
суспільстві, закликати до розбудови демократичної держави.  

Виховний процес має відповідати Конституції України, в якій визначено, 
що ставлення до людини має бути, як до найвищої цінності ( ст.3).  

В умовах суспільних змін метою патріотичного виховання має бути 
становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано 
розбудовувати її як суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну 
державу і забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, 
цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, 
підтриманню громадянського миру і злагоди у суспільстві.  

Реалізація мети виховання громадянина-патріота здійснюється завдяки:  
• утвердженню у свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного й історичного минулого 
України;  

• вихованню поваги до Конституції України, законів України, державної 
символіки;  

• визнанню та забезпеченню у реальному житті прав дитини й людини як 
найвищої цінності держави і суспільства; 

• усвідомленню взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 
людини та її громадянською відповідальністю;  

• сприянню набуттю молоддю патріотичного досвіду на основі готовності 
до активної участі у процесах державотворення, узяттю на себе 
відповідальність, спроможності визначати форми і способи своєї участі у 
життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуванню з соціальними 
інститутами, органами влади, дотримуючись законів, захищаючи права 
людини, розв’язуючи конфлікти відповідно до демократичних принципів;  

• підвищенню престижу військової служби як виду державної служби, 
культивуванню ставлення до солдата як до державного службовця;  

• формуванню етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної 
землі, держави, родини, народу, визнанню духовної єдності населення усіх 
регіонів України, спільності культурної спадщини і майбутнього;  

• формуванню толерантного ставлення до інших народів, культур і 
традицій;  
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• утвердженню гуманістичної моральності як базової основи 
громадянського суспільства, культивуванню кращих рис української 
ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, 
бережного ставлення до природи;  

• вихованню життєздатної особистості, що пов’язане із розвитком 
духовної (смисложиттєві установки), емоційно-вольової (стресостійкість в 
екстремальних ситуаціях і готовність до їх подолання) та мотиваційної 
(орієнтація на успіх) сфер;  

• формуванню мовної культури, оволодінню і вживанню української мови 
як духовного коду нації;  

• спонуканню зростаючої особистості до активної протидії аморальності, 
правопорушенням, шовінізму, фашизму.  

Розв’язання завдань виховання моральності і патріотизму молодих 
громадян потребує ініціативності й відповідальності працівників освіти і науки. 
Ці якості поряд із мобільністю, соціальною адаптивністю мають розглядатися 
як соціально значущі під час переходу до ринкової економіки, демократичного 
суспільства.  

Ініціативність водночас є результатом готовності працівника до 
професійної діяльності і умовою ефективності останньої. Це активна і смілива 
позиція, гнучкість дій і вчинків людини, прагнення до безперервного 
вдосконалення.  

Ініціативність працівника має виявлятись у його спроможності 
висловлювати прогресивні творчі ідеї у процесі активної діяльності, прагненні 
й здатності до самостійних дій, реалізувати задуми і пропозиції. З огляду на це, 
ініціативність має розглядатися як сукупність зусиль і дій особистості, 
спрямованих на втілення у життя новаторських пропозицій.  

Ініціативність працівника у демократичному суспільстві необхідно 
пов'язувати з відповідальністю, здатністю особистості усвідомлювати і 
контролювати відповідність результатів власних дій цілям, нормам, принципам 
і правилам, прийнятим у суспільстві.  

Ініціативність та відповідальність разом з усвідомленням соціальної 
значущості праці, розвиненою потребою у трудовій активності, готовністю до 
творчої діяльності і самовираження, схильністю до підприємництва, фаховою 
конкурентоспроможністю має стати рушієм людського прогресу.  

Соціально-психологічними умовами реалізації ініціативності, як форми 
соціальної активності, і відповідальності – як обов’язку, є колектив, характер 
стосунків у ньому та особливості його діяльності.  

Умовами, що сприяють проявам ініціативності та відповідальності 
громадянина і працівника, є:  

• усвідомлення важливості суспільної ролі й економічної діяльності;  
• наявність компетентностей (спроможності) і компетенцій (повноважень) 

для реалізації ініціативи;  
• довіра керівника до професіоналізму працівника; 
• чіткий розподіл функцій у колективі, командний стиль роботи;  
• мотивуюча (стимулююча і заохочувальна) система оплати праці;  
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упевненість працівника в тому, що ініціатива підтримуватиметься, а не 
каратиметься;  

• обмеження конкретними рамками особистої відповідальності за 
результати власної ініціативи.  

Виховання ініціативного і відповідального громадянина і працівника має 
здійснюватись усіма соціальними інститутами, сім'єю, освітніми закладами 
різних рівнів і напрямів, громадськими організаціями, засобами масової 
інформації, церквою.  

 

1.3. Забезпечення безпеки особистості через освіту 
 
Актуальність проблеми збереження та розвитку духовного й фізичного 

здоров’я молодого покоління української нації постійно зростає. Зумовлено це 
такими чинниками, як радикальна соціально-політична трансформація 
суспільства, політичні та економічні проблеми країни, глобальна екологічна 
криза, зростання рівня захворюваності громадян, зниження їх працездатності. 
Особливо виражене погіршення фізичного, психічного, розумового розвитку і 
працездатності серед дітей та молоді.  

За даними Міністерства охорони здоров’я України, серед молоді 
спостерігаються: функціональні відхилення у діяльності різних систем 
організму – у 50%, функціональні відхилення серцево-судинної системи – у 
27%, нервово-психічні розлади – у 33%, захворювання органів травлення – у 
17%, захворювання ендокринної системи – у 10%.  

Нині на здоров’я молоді впливають чинники, дія яких раніше була значно 
меншою, особливо це помітно у підлітковому та юнацькому віці. Йдеться, 
зокрема, про зниження фізичного і підвищення нервово-психологічного 
навантаження, інформаційне перевантаження, стрімке поширення серед молоді 
шкідливих звичок. Причини зростання захворюваності молоді також 
пов’язують із недоліками у системі освіти, з тими чинниками навчальної 
діяльності, які призводять до перенапруження нервової системи і заважають 
створенню належних умов для задоволення потреб у самопізнанні, 
самовдосконаленні й самореалізації. Через перенавантаженість навчанням 
більшість молоді страждає від недостатньої рухової активності. На стані 
здоров’я позначаються також відсутність навичок організації ефективного 
навчання, здорового дозвілля, правильного харчування. 

Характерними явищами стали недбале ставлення до власного здоров'я та 
санітарно-гігієнічне безкультур'я значної частини населення. Відсутність у 
багатьох людей пріоритету здоров'я і, що найгірше, - лавиноподібне поширення 
серед молоді паління, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних 
токсичних речовин, збільшення венеричних захворювань, девіантної поведінки   

Розрізняють вісім основних чинників ризику для здоров’я молоді: 
надмірна вага; хронічні захворювання; небезпечна сексуальна поведінка; 
знижена фізична активність; психологічний дискомфорт; куріння; вживання 
алкогольних напоїв; наркотики. Питання подолання шкідливих звичок серед 
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молоді особливої актуальності набуло на початку 90-х років минулого століття 
у зв’язку зі стрімким поширенням тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії.  

У сучасному суспільстві життя й здоров’я людини визначаються як 
найвищі людські цінності. Вони є показником цивілізованості, що характеризує 
загальний рівень соціально-економічного розвитку суспільства, головним 
критерієм доцільності й ефективності всіх без винятку сфер державної 
діяльності (резолюція ООН №38/54 від 1997 року).  

Здоров’я людини як складова людського розвитку набуває настільки 
глобального значення, що може розглядатись як філософська, соціальна, 
економічна, біологічна, медична категорії, як об’єкт споживання, як додатковий 
капітал, як індивідуальна і суспільна цінності, динамічне явище системного 
характеру, що постійно взаємодіє з оточуючим середовищем.  

Стан здоров’я є одним із вирішальних чинників формування особистості 
молодої людини. Він певною мірою визначає вибір майбутньої діяльності, 
можливість усебічного розвитку особистості, її соціального ствердження. Стан 
здоров’я також впливає на загальну підготовленість людини, її духовний і 
фізичний розвиток, майбутні досягнення у сфері професійної діяльності.  

Загальновідомо, що ефективним засобом збереження і вдосконалення 
здоров’я є здоровий спосіб життя – певний стиль життєдіяльності особистості, 
який ґрунтується на культурних нормах, цінностях, формах і способах діяльності, 
що зміцнюють здоров’я і сприяють гармонійному фізичному, духовному і 
соціальному розвитку. Здоровий спосіб життя включає такі основні елементи: 
раціональний режим праці і відпочинку, викорінення шкідливих звичок, 
оптимальний руховий режим, особисту гігієну, раціональне харчування тощо.  

В умовах сьогодення також актуалізується проблема формування 
свідомого ставлення особистості до власного здоров’я. Ставлення до здоров’я – 
один з елементів поведінки щодо самозбереження, який включає три основні 
компоненти: когнітивний, емоційний та мотиваційно-поведінковий. Тож 
задіюються і знання про здоров’я, відбувається усвідомлення і розуміння його 
значення у процесі життєдіяльності людини, вплив на соціальні функції, 
емоціональні та поведінкові реакції.  

Проте у формуванні здорового способу життя молоді є істотні недоліки. 
Серед основних причин, що їх викликають, такі: недосконалість навчально-
виховної діяльності та відповідних пропагувальних і популяризаторських 
заходів у системі освіти; недосконалість профілактичної роботи у системі 
охорони здоров’я; нестача знань та інформації, що повинні надаватися з інших 
державних і суспільних структур – засобів масової інформації, соціальних 
служб для молоді, громадських організацій; обмежені матеріальні можливості; 
асоціальний спосіб життя батьків.  

Отже, до основних цілей національної освіти зі збереження і розвитку 
здоров’я молоді, забезпечення безпеки їх особистості можна віднести:  

• підвищення рівня рухової активності;  
• підвищення якості проведення організованих занять фізичною культу-

рою і спортом;  
• профілактика захворювань і шкідливих звичок;  
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• підвищення якості навчання з дотримання гігієнічних вимог та 
опанування основ загартування організму;  

• навчання дотриманню оптимальних для здоров’я режимів дня, навчання, 
відпочинку і харчування;  

• забезпечення раціональної навчальної і трудової діяльності, що 
базується на її науковій організації;  

• підвищення культури спілкування;  
• підвищення культури сексуальної поведінки;  
• навчання способам саморозвитку особистісно важливих якостей (сили 

волі, цілеспрямованості, активності, самодисципліни) та основам психічної 
саморегуляції;  

• здійснення психологічної підготовки до розв’язання різноманітних 
ситуацій, що виникатимуть у процесі життєдіяльності;  

• забезпечення повноцінного сну як ключової умови попередження 
фізичної і психічної перевтоми;  

• забезпечення загального гармонійного фізичного, психічного, культур-
ного й духовного розвитку особистості.  

Як справедливо вважають вітчизняні науковці - робота з формування 
здорового способу життя молоді має об’єднувати дві взаємопов’язані складові:  

1) прийняття ними цінностей здорового способу життя (пропагувальна 
складова);  

2) здобуття ними знань та набуття вмінь і навичок, необхідних для 
самостійного виконання його вимог (змістовно-інформаційна і практична 
площини).  

Вирішальне значення у цьому процесі відіграє поєднання роботи з 
формування у молодих людей знань з теорії і методики фізичного виховання та 
ведення здорового способу життя з практичними заняттями фізичними 
вправами. З цією метою їм слід надавати інформацію про взаємозв’язок 
спортивних занять з цінностями здорового способу життя. Для їх кращого 
засвоєння слід ставити завдання розробляти програми збереження і зміцнення 
особистого здоров’я в майбутньому; аналізували життя відомих особистостей, 
знайомих і друзів щодо їхнього способу життя.  

При цьому слід брати до уваги і наполягати на домінуючих мотивах 
молоді щодо систематичних занять фізичною культурою і спортом: 
удосконалення стану здоров’я; досягненні впевненості у своїх можливостях; 
розвитку спортивної обдарованості; удосконаленні конституційних 
особливостей тіла, статури; етичних та естетичних параметри; активній формі 
відпочинку; випробовуванні своїх можливостей в екстремальних умовах, 
професійно-прикладному значенні фізичної культури і спорту.  

Найефективнішими сучасними засобами популяризації здорового способу 
життя серед молоді є: наочна агітація; регулярне проведення масових 
фізкультурно-оздоровчих заходів, використання науково-популярних фільмів, 
книг, виставок, проведень бесід тощо. Провідну роль мають відігравати засоби 
масової інформації. Профілактика адитивної поведінки як умова гармонійного 
розвитку учнів і студентів.  
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1.4. Формування екологічної свідомості особистості 
 
Екологічні проблеми в сучасних умовах переходу суспільства до ринкової 

економіки викликають кризу моральності, адже екологія і моральність 
взаємообумовлені. Тому питання екології необхідно розглядати у взаємозв'язку 
з етичним вихованням. 

Культивування нової свідомості по відношенню до природи процес 
тривалий, пов'язаний з екологічними, соціальними та іншими умовами життя 
суспільства. В обстановці погіршення екологічної ситуації в країні, зниження 
життєвого рівня, відсутність стійких етичних орієнтирів, домінування 
споживацької психології, обмежено короткочасною вигодою без 
довгострокового прогнозу.  

Одною з основних причин незрілості екологічної свідомості людей 
потрібно рахувати недостатньо ефективну систему екологічного виховання і 
утворення населення. Далеко не кожна людина має нагоду залучитися до 
розуміння екологічних проблем на рівні великої науки, уявлення про ці 
проблеми складається часом вельми випадковим чином: під впливом буденних 
вражень або з повідомлень засобів масової інформації.  

Проблема формування екологічної свідомості та поведінки особистості 
полягає в тому, що:  

• їх обізнаність з екологічною проблематикою є фрагментарною, 
недиференційованою, вони краще орієнтуються в глобальних екологічних 
проблемах, ніж у проблемах своєї місцевості, країни;  

• значна частина (від чверті до третини) учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів вважають себе непричетними до вирішення проблем 
довкілля, а інші, хто усвідомлює особисту причетність до екологічних проблем, 
убачають її в дотриманні елементарних правил поведінки в природі і не 
усвідомлюють екологічного значення вчинків, пов’язаних з опосередкованим 
використанням природних ресурсів.  

Причини, що визначають протиріччя формування екологічної свідомості і 
поведінки особистості, закладені у структуру змісту існуючої екологічної 
освіти та виховання. За параметрами обсягу, збалансованості та актуальності 
проблематики екологічний зміст, що вивчається, задовольняє, радше, потребу у 
“чистому” знанні, а ніж вимогу дотримання екологічних норм у повсякденній 
діяльності.  

Підвищення ефективності процесу формування екологічної свідомості 
можливе через гармонізацію змісту, впровадження сучасних методик 
екологічної освіти та виховання, спрямованих на формування відповідної 
мотивації та поведінки.  

Доцільним є процес наповнення змісту освіти проблемами  екології.  
Сприятливою для формування екологічної свідомості є позакласна та 

позаудиторна робота осіб, які навчаються у закладах освіти різних рівнів та 
типів, оскільки вона виходить за межі навчальних програм і спрямована на 
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розширення та доповнення знань, умінь, досвіду учнів, студентів, слухачів, в 
цілому громадян.  

Інтерактивні навчальні технології сприяють активізації рефлексивних 
процесів, усвідомленню особистого ставлення до природи, формуванню 
екологічно виваженої поведінки.  

Важливою умовою формування екологічної свідомості та поведінки є 
залучення осіб, що навчаються до громадського екологічного руху, який 
водночас, є важливим навчанням демократії.  

Екологічний рух, складовою якого є молодіжні та професійні організації, 
виступаючи носієм нових екологічних цінностей, сприяє духовному зростанню, 
становленню нових ідеалів та орієнтирів особистості у взаємодії з природою.  

 

1.5. Інтелектуально-творчий розвиток особистості 
 
Ефективність діяльності у сучасному динамічному соціумі принципово 

залежить від структури і рівня розвитку інтелекту та креативності людини, що 
діє. Однак нинішня система освіти на всіх її рівнях не ставить розвиток 
інтелекту і творчості як психічних механізмів за пріоритетну мету, не 
використовує спеціальних засобів для впливу на його становлення.  

Справжня орієнтація сучасних закладів освіти на інтелектуально-творчий 
розвиток особистості принципово по-новому ставить питання про зміст та сенс 
освіти, про уявлення і параметри результативності освітнього процесу, адже 
суспільний розвиток дедалі більше потребує людини дослідницько-
інноваційного типу.  

Інтелектуально-творчий розвиток, саморозвиток особистості не може 
бути виміряний кількістю засвоєних знань за тією чи іншою програмою. Рівень 
інтелектуально-творчого розвитку є одним із тих показників, що засвідчує і 
результати освітнього процесу. Як правило, його визначають за такими  
складовими:  

- мотиваційно-творча активність і спрямованість на діяльність (навчальну, 
професійну) – характеризується бажаннями:  працювати з інноваторами;  
застосовувати інновації; брати участь у різних проектах (програмах); бути 
готовим приймати управлінські рішення; бути відповідальними; 

- інтелектуально-творча активність - характеризується: моделюванням; 
систематичним оновленням власних знань; висуванням оригінальних ідей; 
систематичним порівнянням результатів діяльності;  

- інтелектуально-евристична активність - характеризується: можливістю 
фантазувати; передбачати; стратегічно планувати; 

- світ оглядність - характеризується: постійним отриманням нових знань; 
інформативністю; систематичним користуванням послугами бібліотек, театрів та 
музеїв; систематичними мандрівками; позитивним вирішенням різних проблем; 

- моральність - характеризується:  нормами поведінки; уміннями  
переконання; чесністю; постійним шанобливим ставленням до оточуючих; 
схильністю до ризику; 
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- естетичність - характеризується:  тактовністю, гуманністю, добротою, 
безконфліктністю; вміннями створювати комфортні умови для роботи; 

- комунікативність - характеризується: вміннями вдалого спілкування; 
навичками роботи на комп’ютері, в Інтернеті;  

- індивідуальність - характеризується: впевненістю у своїх діях; ціле-
спрямованістю; дисциплінованістю; працелюбністю; наполегливістю; презента-
бельністю; усміхненістю; 

- самоорганізованість - характеризується: діловитістю; раціональністю; 
науковістю; оперативністю; швидкістю; варіативністю; точністю. 

Сучасні психологічні дослідження переконливо свідчать про можливість 
цілеспрямовано впливати на розвиток інтелекту, сприяти поліпшенню його 
базових характеристик, зокрема таких, як функціонально-структурна повнота, 
баланс плинності і кристалізованості, інтелектуальна децентрація тощо шляхом 
адекватної організації навчальної діяльності. Така організація має бути 
орієнтована на розвиток провідних функцій інтелекту, які конституюють його 
активність, суб'єктність і створювальні можливості; це – відображувальна, 
ціннісно-орієнтувальна і прогностично-перетворювальна. Відображувальна 
функція інтелекту забезпечує побудову системи ментальних моделей світу, 
відбиту в архітектурі когнітивної системи. Тому суб’єктивний характер 
відображення можна тлумачити як джерело особистісної своєрідності 
інтелекту, який конструює, творить свій власний світ. Через особистісну 
своєрідність відображення пов'язано з ціннісно-орієнтувальною функцією 
інтелекту, а через активність і гнучкість – з його прогностично-
перетворювальною функцією.  

В освіті на всіх вікових рівнях можуть бути використані психолого-
педагогічні технології розвитку базових характеристик інтелекту, а також умінь 
сприймати, обробляти, фільтрувати, засвоювати і використовувати інформацію 
різної модальності, перетворювати її на знання, а згодом і на засоби 
розв’язування задач (професійних, особистісних тощо). Слід також 
застосовувати технології для розвитку рефлексії, умінь змінювати рефлексивну 
позицію, виходити за рефлексивні межі ситуації, інтелектуальної активності 
(самостійна постановка задач), толерантності до невизначеності, творчого 
мислення та інших складників інтелекту.  

Важливим аспектом творчого розвитку особистості є саморозвиток, у 
якому формується нове поле цілей і задач, які є проявом нових суспільних 
освітніх потреб. На відміну від процесів розвитку, саморозвиток особистості є 
більш цілеспрямований, керований і усвідомлюваний процес. Зміни особистості 
відбуваються відповідно до поставленої (усвідомленої) цілі, завдяки власним 
вольовим зусиллям, самоконтролю, систематичній праці.  

У психологічній структурі особистості, яка стає на шлях саморозвитку, 
відбуваються якісні перетворення. Вони пов'язані з підвищенням рівня 
організації особистості, з розширенням меж свідомості і поглибленням 
самосвідомості, розвитком здібностей здійснювати себе, з більш широким і 
складним сприйняттям світу.  
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Особистість стає більш автономною і незалежною від оточення і 
соціальних структур.  

Процес саморозвитку – це накопичення нових можливостей, поява 
різнопорядкових новоутворень, зокрема в мотиваційно-потребнісній, 
пізнавальній, вольовій сферах особистості. За даними багатьох досліджень, 
людина стає здатною до саморозвитку на підлітковому етапі онтогенезу.  

Аналіз сучасних досліджень саморозвитку як одного з аспектів творчого 
розвитку дозволяє робити висновок про наступні базові параметри особистості, 
що прагне до вдосконалення:  

• це особистість з певним рівнем психологічної і соціальної зрілості, яка 
здібна не тільки до ефективної орієнтації в соціумі, але й до самореалізації;  

• це особистість, у якої завдяки саморозвиткові удовольняються її 
актуальні потреби;  

• це особистість, яка усвідомлює свої ціннісно-смислові орієнтації і 
рефлексивно відноситься до них;  

• це особистість, яка має певний рівень мисленнєвої гнучкості та інші 
інтелектуальні здатності;  

• це особистість, яка здатна до самостійного і конструктивного вибору за 
виникнення різних життєвих і професійних ситуацій.  

На такі параметри має бути спрямована не тільки сучасна, але й 
перспективна освіта.  

Проблема забезпечення інтелектуально-творчого розвитку та 
саморозвитку особистості – це проблема вибудовування системи освітніх умов 
максимального здійснення індивідуальної суб'єктної діяльності всіх учасників 
освітнього процесу. Провідна цінність, яка лежить в основі створення таких 
умов – цінність свободи самовизначення людини, формування її суб'єктності, 
здатності до створення власного простору можливостей (а не просто до вибору 
із суми зовнішньо окреслених можливостей) і морального становлення.  

 

1.6. Створення сприятливого розвивального освітнього 
середовища 

 
Найперспективнішим типом освіти видається інноваційний. Він 

характеризується високою проблемністю, його навчальний матеріал зазвичай 
не складають усталені істини.  

Основною спрямованістю такого типу навчання є орієнтація на розвиток 
творчих здібностей і, зокрема, креативності. Звідси характеристичною рисою 
освіти інноваційного типу є стимулювання і формування креативного типу 
мислення, творчого підходу до життя, виховання певного типу особистості, 
коли креативність стає особистісною рисою, на основі якої успішно формується 
морально-духовна система особистості.  

Інноваційне навчання ґрунтується на сучасних теоріях: 
- Е. де Боно - програма безпосереднього навчання творчому мисленню;  
- Б. Клега та П. Біча - методика розвитку творчих здібностей;  
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- Р. Б. Ділцата Т. А. Епстайна – методика навчання на власному досвіді ;  
- Ш. Острандера, Л. Шредера, Н. Острандера  - методика прискореного 

навчання (використання музики для розвитку пам’яті, збудження мозку, 
встановлення зв’язку із підсвідомістю; використання всіх відділів мозку, всіх 
почуттів, емоцій і уяви для підвищення працездатності; попередження 
виникнення недовіри до навчання та змін);  

- Б. Лукаса – методика правильного емоційного налаштування на навчання, 
у т.ч. правильного харчування;  

- Г. С. Альтшулера  - методика ТРВЗ (“Теорія рішення винахідницьких 
задач”);  

- О.Я.Савченко, І.Д.Беха, В.Ф.Паламарчук – методики активізації 
діяльності тих, хто навчається через формування особистісно-зорієнтованого 
навчання і виховання та розвиток інтелектуальних здібностей.  

Вітчизняні науковці відмічають, що створення творчо-інноваційного 
освітнього середовища можливе шляхом забезпечення наступних чинників: 

1. Система змісту розвивального навчання має включати знання, що 
утворюють певний навчальний предмет та знання, що додаються, щоб 
забезпечити засвоєння основних знань.  

2. Для забезпечення ефективного засвоєння знань усі найважливіші 
компоненти мають виступати як безпосередній продукт.  

3. Розвивальний характер освітнього середовища значно залежить від 
того, які саме задачі розв’язуються.  

4. Важливим чинником ефективності і розвивального потенціалу 
освітнього середовища є характер допомоги, що здійснюється каналами 
зворотного зв’язку.  

5. Навчання як спільна діяльність є системою з дворівневим управлінням 
особистістю – зовнішнім та внутрішнім.  

6. Розвивальний ефект освітнього середовища значною мірою залежить 
від індивідуальних психологічних особливостей особистості, на які педагог має 
постійно орієнтуватися.  

Інноваційний тип навчання формує інноваційний спосіб діяльності, який 
можна перевірити  за допомогою визначення рівня сформованості інноваційної 
діяльності -  адаптивний, репродуктивний, евристичний чи креативний. Зокрема: 

- Адаптивний рівень характеризується нестійким ставленням до 
інновацій: ставлення до нового індиферентне; система знань та готовність до їх 
використання в необхідних ситуаціях відсутня; технологічна готовність 
обмежується сферою власного досвіду; професійна діяльність переважно 
алгоритмічна; творча активність практично не проявляється; підвищення 
кваліфікації здійснюється за необхідністю; інновація освоюється під впливом 
зовнішнього середовища; можливе відмовлення від використання інновацій у 
власній практиці. 

- Репродуктивний – більш стійке ставлення до інноваційної діяльності, 
прагнення до встановлення контактів з дослідниками, більша задоволеність 
професійною діяльністю, однак творча активність проявляється переважно в 
межах відтворюючої діяльності з елементами пошуку нових рішень в 
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стандартних умовах, з’являється інтерес до вивчення альтернативних підходів, 
усвідомлюється необхідність самовдосконалення. 

Евристичний – більша цілеспрямованість, стійкість, усвідомленість 
шляхів і способів запровадження інновацій в управлінську діяльність, більше 
володіння сучасними управлінськими технологіями, пошук на відкриття нових 
способів управлінських рішень, прояв рефлексії, емпатії, зменшення 
запобігання ризику, відкритість новому. 

Креативний – висока ступінь результативності інноваційної діяльності, 
висока чутливість до проблем, творча активність, позитивна емоційна 
спрямованість діяльності, стійкість перетворюючої, активно-творчої та само-
творчої роботи, цілісний, методологічний характер технологічної готовності, 
виразність аналітико-рефлексивних вмінь, імпровізації, інтуїції, творчої уяви, 
цілеспрямований пошук потрібної інформації, ініціативність, обмін досвідом, 
володіння вміннями колективної дискусії, розв’язання конфліктних ситуацій. 

 

1.7. Утвердження мовної політики в освіті 
 
Формування у молоді багатомовності визначається тим, що володіння 

кількома мовами сприяє мовному і загальному розвитку людини, умінню 
орієнтуватись у сучасному багатомовному світі, розв’язувати проблеми 
міжнаціональних відносин у своїй країні і за її межами. У Національній 
доктрині розвитку освіти України зазначено, що система освіти забезпечує 
обов’язкове опанування української державної мови, можливість знати іншу 
мову з тих, які поширені в Україні, і вивчати іноземні мови. Глобалізаційні 
процеси викликали гостру потребу у вивченні англійської мови як мови 
загальнонаціонального спілкування, регіональних, європейських, поширених 
мов. Сьогодні загальноприйнятою цивілізаційною нормою стає досконале 
володіння національною державною мовою та інтернаціональною англійською 
мовою.  

Мова – головний компонент національної культури, оберіг та 
ретранслятор духовних цінностей, в якому виражається менталітет, характер та 
національні почуття народу. Мова –універсальний спосіб пізнання світу й 
самопізнання. Мова виступає скарбницею історичної пам'яті народу, його 
ідеалів, моралі й етики, його історичної долі, засобом створення оригінальної 
національної літератури, науки, мистецтва, в яких втілюється національна 
самосвідомість, специфіка способу життя народу, його мислення. 

У національному бутті мова виконує низку суттєвих функцій, а саме: 
комунікативну, гносеологічну, мислетворчу, номінативну, експресивну, 
естетичну, культурологічну, ідентифікаційну. 

Проблема володіння державною мовою населення, а також мовна 
політика в державі надзвичайно важлива проблема. 

Сьогодні в Україні більше 80% громадян спілкуються переважно 
українською мовою (включаючи тих, хто переходить на спілкування 
російською мовою в залежності від обставин). Отже, можна сказати, що 
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населення України, у своїй переважній більшості, володіє державною мовою 
(українською) – це гарний показник, який створює нам надію на те, що в 
Україні з державною мовою та її функціональною роллю у суспільстві буде все 
гаразд. Гаслом в поліетнічному українському суспільстві має бути: "Скільки 
мов ти знаєш, стільки раз ти людина!". 

Реалії життя засвідчують, що чим більш міцними є зв'язки людини з 
культурою народу та його мовою, тим більш високим є рівень розвитку 
громадянських якостей особистості, тим більш виразними є її патріотичні 
почуття та почуття громадянськості, відповідальності особистості перед 
народом за своє покликання у суспільстві.  

Хоча загальна ситуація з упровадження української мови у навчальних 
закладах щороку поліпшується, до повного розв’язання проблеми ще потрібно 
докласти чимало зусиль. Однією з актуальних проблем залишається 
становлення українського професійного мовлення.  

Цілі багатомовної освіти в Україні: навчити молодь вільно користуватися 
українською та іншими кількома мовами; розвивати у молоді етнічну 
самосвідомість, сприяти збереженню, розвиткові рідної мови; формувати у 
молоді патріотичні почуття громадян України, створювати позитивний образ 
співвітчизника, відчуття приналежності до єдиної загальноукраїнської 
спільноти; стимулювати і заохочувати поглиблене вивчення іноземних мов, 
насамперед глобальної англійської та інших європейських, регіональних мов, 
знайомити учнів з надбаннями світової культури, показувати Україну як 
частину світової і європейської спільноти.  

У досягненні зазначених цілей слід наголосити на таких проблемах: 
• з набуттям Україною незалежності значно збільшилася кількість мов, які 

вивчаються в закладах освіти, оскільки ті національні меншини, які раніше не 
мали доступу до освіти, набули можливості вчитися своєї мови (болгари, греки, 
євреї, гагаузи, кримські татари та ін.); вивчення багатьох мов національних 
меншин не має сталої традиції в закладах освіти (натомість перервану 
традицію) і стикається з численними проблемами – науковими, методичними, 
кадровими тощо;  

• помітною є монолінгвалізація україномовної частини населення 
України, оскільки в багатьох навчальних закладах з українською мовою 
викладання вивчають лише українську й одну іноземну мову, рівень володіння 
якою здебільшого не дає підстав говорити про двомовність;  

• у школах, де одночасно вивчають українську мову і мову тієї чи іншої 
національної меншини, їх викладають учителі, які володіють лише однією 
мовою, що негативно впливає на якість навчального процесу;  

• навчання іноземних мов ускладнюється недостатньою його 
орієнтованістю на сучасні комунікаційні методики, браком реальної практики 
користування мовою тощо;  

• методична підготовка вчителів, які навчають мови, не завжди достатньо 
висока, зокрема тому, що для курсів методики мови в педагогічних навчальних 
закладах відводиться обмаль часу; крім того, зовсім не викладається методика 
другої мови;  
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• недостатнім є забезпечення освітнііх мовних курсів навчальними 
засобами (зокрема, мультимедійними);  

• науково-педагогічні дослідження спрямовані переважно на аналіз 
окремих мовних курсів і недостатньо враховують проблему багатомовності 
освіти, майже відсутні дослідження нових для нашої освіти мовних курсів.  

Більшість науковців вважають, що для розв’язання проблем, які 
виникають у формуванні багатомовності, необхідно: 

• забезпечити реальний імператив вивчення української мови, зокрема 
професійної, в усіх навчальних закладах, створення в освіті у найближчими 
роками єдиного україномовного простору;  

• заохочувати вивчення не лише іноземних, а й “наших” мов;  
• розробити різні моделі мовної освіти з урахуванням послідовності 

введення мов, розподілу часу на мовні курси, спрямованості змісту й методів 
навчання на певних етапах навчання, співвіднесеності різних мовних курсів, що 
пропонуються молоді, зокрема, запроваджувати двомовне навчання, яке 
передбачає одночасне застосування двох мов – рідної й іноземної, державної і 
мови певної етнічної групи тощо – у роботі з того чи іншого предмета, що дає 
можливість підвищити рівень мовної освіти;  

• розробити нові і модернізувати традиційні мовні курси на основі 
компетентнісного підходу до навчання мови, який передбачає зміщення 
акцентів з мовної (лінгвістичної) складової на розвиток здатності успішно 
користуватися мовою у реальному житті;  

• забезпечити освітні мовні курси належними засобами навчання; 
передбачити видання літератури, розрахованої на різні рівні мовної підготовки 
читачів;  

• переглянути програми підготовки студентів вищих навчальних закладів 
до навчання мов у багатомовному середовищі відповідно до потреб мовної 
освіти в Україні та рівня сучасної лінгводидактики; ширше застосовувати 
підготовку фахівців з двох (трьох) мов;  

• здійснювати порівняльні дослідження мов, літератур, культур, які 
представлені в Україні, а також іноземних мов, що необхідно для належного 
відбору змісту і методів навчання;  

• здійснювати науково-педагогічні дослідження, орієнтовані на 
розв’язання проблем багатомовного навчання;  

• змістити акценти у мовній підготовці на нижчі освітні рівні – 
дошкільну, початкову, базову і повну середню освіту задля того, аби, 
приступаючи до опанування фахової професійно-технічної або вищої освіти, а 
тим більше до навчання на рівні післядипломної освіти, аспірантури, 
докторантури, молода людина вже володіла мовами;  

• особливу увагу має бути приділено вивченню англійської мови, яку 
сьогодні опоновують майже 80%, у найближчій перспективі забезпечити її 100-
відсоткове знання молоді.  
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1.8. Розвиток системи освіти впродовж життя 
 
Сучасний розвиток постіндустріальних держав характеризується 

неперервним нарощуванням нових знань, посиленням інтелектуалізації праці, 
поширенням високих технологій. Це зумовлює гостру потребу в адекватно 
кваліфікованих працівниках в усіх сферах економіки, суспільного життя, а 
також; дефіцит кваліфікованих кадрів як основного ресурсу конкуренто-
спроможності в світі. Зазначені тенденції вимагають постійного навчання, 
неодноразового включення в навчальний процес людей різного віку і різної 
підготовки, які прагнуть адаптуватися до нових викликів часу, збагатити себе 
новими знаннями й уміннями, щоб досягти життєвого та професійного успіху. 
Тому попит на здобуття і вдосконалення освіти постійно зростає, а здатність 
результативно навчатися стає виключно важливою особистісною й соціальною 
цінністю, ознакою якості людського капіталу.  

У зв’язку з цим розвиток в Україні системи безперервної освіти має бути 
реальним пріоритетом державної освітньої політики, консолідувати зусилля 
державних і недержавних інституцій різних сфер діяльності для створення умов 
і механізмів задоволення різноманітних освітніх потреб, розвитку в людей 
ключової компетентності − здатності навчатися впродовж життя.  

З перших років розбудови національної системи освіти в програмних і 
концептуальних матеріалах наголошувалося на необхідності створення 
безперервної освіти.  

У Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.) цей напрям розвитку 
освіти представлено широко. Зокрема, підкреслено, що метою державної 
політики є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації 
кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно 
працювати і навчатися протягом життя. Цю мету конкретизовано в розділах 
доктрини “Рівний доступ до здобуття якісної освіти” і “Безперервність освіти, 
навчання впродовж життя”.  

Визначено, що безперервності освіти в загальнодержавному і 
регіональному масштабах можна досягти шляхом:  

• забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної 
діяльності на різних рівнях освіти, що функціонують як продовження 
попередніх і передбачають підготовку громадян для можливого переходу на 
наступні рівні;  

• підтримання потреби і здатності особистостей до самоосвіти;  
• оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення їхньої 

кваліфікації, модернізації системи післядипломної освіти на основі відповідних 
державних стандартів;  

• створення інтегрованих навчальних планів і програм;  
• формування й розвитку навчальних і науково-виробничих комплексів 

ступеневої підготовки фахівців;  
• запровадження й розвитку дистанційної освіти;  
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• організації навчання відповідно до потреб розвитку особистості і ринку 
праці на базі професійно-технічних і вищих навчальних закладів, закладів 
післядипломної освіти, а також використання інших форм навчання;  

• забезпечення зв’язку між загальною середньою, професійно-технічною, 
вищою й післядипломною освітою.  

Однак, як відмічають вітчизняні науковці, у сучасній теорії і практиці 
освітньої діяльності спостерігається суттєвий розрив між методологічно 
визначеними цілями і завданнями розвитку безперервної освіти й практикою 
здійснення державної політики щодо цього. Зокрема, завдання і заходи з 
створення системи безперервної освіти визначаються і здійснюються не 
послідовно, а здебільшого стосуються окремих аспектів.  

Так, аналіз “Програми розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки”  
(2005 р.) показує, що створення безперервної освіти не передбачається ні в меті, 
ні серед основних очікуваних результатів. Реалізацію цього напряму обмежено 
одним завданням у розділі “Вища та післядипломна освіта”, де йдеться про 
необхідність створення умов для навчання впродовж життя шляхом 
диверсифікаційних за профілем і тривалістю навчання програм підвищення 
кваліфікації, перепідготовки, програм непрофільного спрямування для 
забезпечення культурних і духовних потреб громадян.  

Аналіз стану освітнього простору держави дає змогу констатувати, що 
існуюча мережа не повноцінно забезпечує вертикальну і горизонтальну 
структури для безперервної освіти.  

Вища освіта як ланка системи безперервної освіти за роки незалежності 
розвивається динамічно, проте вкрай суперечливо. Стихійний процес різкого 
збільшення кількості і типів вищих навчальних закладів у 90-х роках минулого 
століття негативно позначився на розвиткові і якості вищої освіти. З одного 
боку, це значно розширило доступ молоді до вищої освіти, урізноманітнило 
напрями підготовки і форми її надання, дало змогу залучити у сферу освіти 
кошти громадян. А з іншого, неконтрольоване зростання кількості вищих 
навчальних закладів без адекватного збільшення в країні кількості 
висококваліфікованих викладачів, зміцнення матеріально-технічної бази, 
розширення наукової й науково-технічної діяльності дуже швидко виявило 
зниження якості вищої освіти і відповідно знецінення статусу документів про її 
здобуття в значній кількості як новостворених, так і давно існуючих (через 
розпорошеність і відтягування ресурсів) університетах, академіях, інститутах, 
загострило труднощі із працевлаштуванням.  

У системах професійно-технічної і вищої освіти відбувалася деформація 
пропорцій підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і 
спрямування.  

Система перепідготовки і підвищення кваліфікації чинних фахівців через 
економічну кризу занепала і є гостро недостатньою в умовах змін. Зокрема, це 
стосується післядипломної педагогічної й науково-педагогічної освіти, 
підвищення кваліфікації учителів і викладачів. Щодо останньої, то вона 
щорічно охоплює майже 10% працюючих, а це є вкрай недостатнім, якщо 
враховувати потреби освітньої галузі.  
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Новою тенденцією в умовах прогресуючої соціальної змінності і 
людської мобільності є зростання попиту людей різного віку на набуття нової 
професії, удосконалення наявної професійної підготовки, задоволення потреб 
особистісного розвитку. Однак мережа додаткової (неформальної) освіти є 
вкрай недостатньою, невпорядкованою, її програмне і методичне забезпечення 
залишається здебільшого поза моніторингом якості.  

Останнім часом мають місце позитивні зміни в розбудові освіти 
впродовж життя. Це стосується розроблення і впровадження державних 
стандартів, моніторингу навчальних досягнень учнів, студентів, зокрема, 
зовнішнього незалежного оцінювання, участі в міжнародних дослідженнях 
якості освіти, наприклад, за програмами TIMSS, PISA, використання 
компетентнісного та кредитного підходів до планування, організації і 
діагностики досягнення результатів навчання.  

Чітке визначення орієнтирів України на входження в європейській 
освітній і дослідницький простори у контексті Болонського і Копенгагенського 
процесів, Лісабонської стратегії актуалізує проблеми якості вищої, професійно-
технічної освіти, особистісного розвитку фахівців, їх мобільності на ринку 
праці, посилює значущість створення умов для безперервної освіти.  

Для  вдосконалення даної системи освіти необхідно вирішити  ряд 
проблем: 

1. Для створення і розвитку системи освіти впродовж життя необхідна 
послідовна державна політика щодо координації в межах країни і регіонів 
діяльності владних структур, освітніх і наукових установ, бізнесових 
організацій, громадськості для цілеспрямованого створення зазначеної 
освітньої системи. Так система має бути цілісною і водночас гнучкою та 
багатоманітною, такою що враховуватиме актуальні і перспективні потреби 
всіх громадян, економічні і соціальні цілі країни. Ця система має розвиватися 
таким чином, щоб нормативно і змістовно узгоджувались усі її ланки, 
організаційно взаємодоповнювалися формальна, неформальна (а також 
інформальна, неофіційна) освіта як державної, так і приватної форм власності, з 
великими можливостями для надання різноманітних освітніх послуг. У цій 
системі має бути чіткий механізм управління, постійний моніторинг якості 
розвитку.  

2. Інституції освіти впродовж життя лише створюють можливості для 
навчання людей, але успіх її реалізації значною мірою залежить від 
утвердження в суспільстві, в установах і організаціях, на підприємствах 
атмосфери цінності вищої професійної, особистої компетентності, підтримання 
мотивації постійної самоосвіти, як і повнішої реалізації дослідницько-
інноваційно-майстерського потенціалу особистості.  

3. Вимагає суттєвої модернізації процес навчання на всіх рівнях освіти в 
контексті ідеї залучення до самоосвіти всіх суб’єктів: тих, хто вчиться, і тих, 
хто навчає. Традиційна проблема – навчитись учитися – в умовах необхідності 
навчатися впродовж життя набуває інноваційного змісту. Уміння вчитися 
повинно формуватися як ключова компетентність, без якої якісна освіта 
неможлива. Саме тому ця здатність належить до найважливіших 
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компетентностей людини, які визначено Радою Європи як обов’язкова умова 
ефективного навчання, самонавчання, творчої адаптації до життя. 
Компетентнісна модель освіти висуває на передній план не знання, а здатність 
їх застосовувати, пов’язувати з життям, розв’язувати різні навчальні і 
професійні задачі. Така організація навчання вимагає: високоактивних 
навчальних методів; інформаційно-комунікаційних технологій; формування 
умінь толерантно і продуктивно діяти (автономно) в різних навчальних і 
соціальних групах; ситуаційного і контекстного навчання; індивідуальних 
навчальних планів і програм; розширення джерел одержання інформації 
(інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, медіаосвіта, дослідницька 
діяльність тощо); розвитку дистанційної освіти; оцінювання якості здобутої 
освіти стандартизованими способами відповідно дорізних кваліфікаційних 
вимог, використання відкритих і зрозумілих учням механізмів контролю, 
прийнятих в Україні і Європі.  

4. Суттєвою умовою реалізації безперервної освіти впродовж життя є 
фінансова підтримка цієї справи, що в нашій країні ще не набуло чіткого 
законодавчого врегулювання і стабільного економічного супроводу. 
Перспективним є об’єднання різних джерел (державних, приватних, 
міжнародних фондів тощо), розроблення багатоваріантних і різнотермінових 
способів індивідуального кредитування, надання фінансових, податкових й 
інших пільг з метою стимулювання й заохочення безперервного навчання та 
відповідного інвестування.  

Потрібним є наукове розроблення економіки освіти в цілому, важливою 
складовою якої має бути моделювання обчислення витрат на ефективне 
функціонування системи безперервної освіти загалом, кожної її складової 
зокрема, та створення моделей ефективного фінансування освітньої діяльності.  

5. Важливим чинником успішного функціонування системи безперервної 
освіти є вивчення і своєчасне врахування зарубіжного досвіду: міжнародних і 
національних документів, які стосуються обговорюваної проблеми, участь в 
інтернаціональних дослідженнях, залучення міжнародних експертів до 
оцінювання нововведень тощо. Прикладом слугує Європейська довідкова 
система, затверджена рекомендацією Європейського парламенту і 
Європейської ради, про ключові компетентності для навчання впродовж життя 
(2005/0221(COD, Brussels, 10 листопада 2005 р.). Зокрема, Європейська комісія 
закликає забезпечити: аби формальна освіта в державах-членах ЄС пропонувала 
усім молодим людям умови для набуття ключових компетентностей на рівні, 
достатньому для життя в суспільстві і для подальшого навчання й професійної 
діяльності; відповідними послугами молодь з особливими потребами, яка з 
огляду на особисті, соціальні, культурні або економічні причини потребує 
спеціальної підтримки для розвитку власного освітнього потенціалу; необхідні 
умови дорослим для розвитку й удосконалення ключових компетентностей 
упродовж життя; функціонування відповідних інфраструктур; взаємодію 
освіти, підприємництва і соціальної політики в аспекті, що розглядається.  
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В Україні також відбувається освоєння компетентнісного підходу з 
урахуванням національних напрацювань і європейського досвіду, яке, втім має 
бути активнішим, наскрізним, послідовним.  

У 2008 р. у Люксембурзі прийнято Європейське Комюніке щодо 
“Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя”. Цей 
документ є спільною загальноєвропейською довідковою рамкою, яка поєднує 
кваліфікаційні системи держав, виконуючи роль своєрідного перекладацького 
інструмента для перетворення відповідних кваліфікацій на доступніші й 
зрозумілі в різних країнах Європи і відповідних системах. У цієї рамки дві 
головні мети: сприяти мобільності населення і забезпечити необхідні умови для 
впровадження принципу навчання впродовж життя.  

Європейська рамка кваліфікацій має вісім рівнів, які охоплюють усі види 
кваліфікацій, починаючи з першого початкового (йому відповідає атестат про 
середню освіту) і закінчуючи восьмим підвищеним рівнем (докторський 
ступінь). Це сприяє впровадженню безперервності освіти (формальної і 
неформальної), адже всі ці рівні визначено у форматі результатів навчання, що 
уможливить співвіднесення і співпрацю між країнами та інститутами. У 
результатах навчання визначено певний рівень знань, умінь, компетентностей 
після завершення навчального. Це свідчить, що кваліфікації в різних 
комбінаціях наскрізно представляють широкий діапазон результатів навчання. 
Важливо зазначити, що до результатів віднесено також соціальну 
компетентність, де ключовим є вміння працювати з іншими.  

Більшість європейських країн прийняли рішення щодо співвіднесення 
національних систем кваліфікацій в зіставленні з Європейською рамкою 
кваліфікації для навчання протягом життя, яка, до речі, повністю сумісна з 
Рамкою кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти, створеною в 
межах Болонського процесу. Такий підхід є продуктивним і для розвитку 
системи безперервної освіти в Україні.  

Таким чином, складність і масштабність у створенні національної 
системи безперервної освіти, її залежність від багатьох чинників вимагають 
невідкладного визначення стратегії, розроблення комплексної державної 
програми “Освіта впродовж життя”, закону про освіту дорослих, виконання 
яких має бути пріоритетом державної політики, владних структур, центрів 
зайнятості, відповідних наукових, бізнесових і громадських організацій, засобів 
масової інформації.  

Важливо відмітити, що при правильній організації освіти для навчання  
громадян “впродовж усього життя” відбувається їх професійний й 
інтелектуальний розвиток, набуваються навички лідерства – однієї з основних  
характеристик к компетентності, яка включає сім критеріїв. Це:  

- відкритість мислення і поведінки (гнучкість, здатність навчатися, 
різносторонність); 

- інноваційність (ініціативність, новаторство, креативність, мужність);  
- доброчесність (чесність, прозорість, підзвітність, відданість справі);  
- соціальні навички (навички комунікації, уміння створювати коаліції і 

партнерство, вести переговори); 
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- спрямованість на результат (обробка інформації, винесення суджень, 
рішучість, розв‘язання проблем);  

- організація (організаційні навички, планування й оцінювання, розвиток 
персоналу, делегування, уміння створювати команди);  

- знання відповідно до рівня керівництва: а) рівень ЄС - інституції, 
процедури, політика ЄС, законодавство ЄС, відносини і партнерські мережі; б) 
національний рівень - галузева політика і пріоритети, національна система і 
процедури, мережі соціального партнерства в Європі, відносини ЄС - країна-
член ЄС. 

 

1.9. Моніторинг якості освіти на всіх рівнях 
 
Сучасні суспільні й політичні процеси зумовили потребу у становленні 

нової форми державно-громадського управління освітою, центральним 
елементом якої має стати сучасний механізм оцінювання (як зовнішнього, так і 
внутрішнього) якості освіти в Україні. Він має бути заснований на отриманні та 
використанні для аналізу і прийняття управлінських рішень достовірних і 
порівнюваних даних про досягнуті освітні результати, ступінь їх відповідності 
нормативним вимогам (державним освітнім стандартам, навчальним 
програмам), соціальним та особистісним очікуванням тощо.  

Сутність поняття якості освіти як об’єкта управлінського впливу можна 
розглядати з позицій: якості освітньої системи; якості освітнього процесу (як 
процесу споживання наданих освітніх послуг); якостей особистості випускника 
як результату діяльності освітньої системи (за показниками його освіченості, 
сформованості суспільно або професійно значущих компетентностей тощо).  

Таким чином, якість освіти − це багатоаспектне, багатовимірне явище, що 
потребує комплексного, системного вивчення у поєднанні всіх його елементів і 
зв’язків між ними.  

Інструментом оцінювання й управління якістю освіти може стати 
моніторинг якості освіти як інформаційна база системи управління галуззю, 
інформаційна основа вироблення та прийняття управлінських рішень на всіх 
рівнях – від національного до інституційного. Його основне призначення – 
надання надійної, оперативної і ґрунтовної інформації щодо досягнутого стану 
освітньої галузі, а також виявлення сутності і причин виникнення проблем у цій 
сфері, ступеня впливу зовнішніх чинників на перебіг процесів, ефективності 
прийняття управлінських рішень та просування освітніх реформ тощо. Саме у 
такому розумінні моніторинг якості освіти є складовою системи управління та 
інструментом, що використовується для вимірювання й оцінювання досягнутих 
результатів розвитку освітньої системи і її окремих об’єктів.  

Відомо, що ефективність функціонування будь-якої системи потребує 
здійснення її постійного моніторингу. У розвинених країнах моніторинг 
навчання передбачає вивчення, аналіз і оцінювання як процесу, так і 
результативності функціонування зазначеної системи. У здійсненні моніто-
рингу системи навчання провідна роль належить оцінюванню навчальних 
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програм. Таким, що потребує уваги, є досвід організації оцінювання навчальних 
програм. Особливість організації оцінювання програм полягає в тому, що до 
його здійснення залучаються не тільки замовники навчання, а й представники 
всіх зацікавлених сторін.  

Крім того, до оцінювання програм залучаються фахівці з питань розробки 
змісту навчання, методики викладання, зокрема особи, які залучаються до 
проведення навчальних занять. 

Оцінювання програм здійснюється за науково обгрунтованими крите-
ріями. Так, зміст навчального матеріалу оцінюється з урахуванням таких вимог: 

• відповідність навчального матеріалу програми сучасному рівню 
розвитку науки та практики;  

• професійна спрямованість навчального матеріалу;  
• забезпечення випереджаючого характеру змісту навчального матеріалу;  
• відповідність цілей та змісту навчання за програмою навчання потребам 

держави, замовникам навчання;  
• комплексність та чіткість визначення програмою завдань і змісту 

навчання;  
• відповідність програми загальнодидактичним та андрагогічним 

принципам наступності, послідовності, системності, практичної спрямованості 
та проблемності. 

Крім того, оцінювання програми як документа, який визначає зміст 
навчального матеріалу, враховуються також такі критерії: 

1. Фахова спрямованість, відповідність сучасному рівню передової 
практики. 

2. Структурованість матеріалу, забезпечення логічної послідовності його 
вивчення. 

3. Відповідність сучасним і майбутнім вимогам професійної діяльності. 
4. Завершеність, яка характеризується відсутністю прогалин чи наявністю 

зайвого матеріалу. 
5. Зрозумілість і чіткість визначення змісту навчання. Цей критерій 

характеризується тим, у якій мірі програма є основою для планування занять 
викладачами. 

6. Реалістичні програми характеризується створенням передумов для 
засвоєння начального матеріалу протягом виділеного часу  

7. Належний рівень конкретизації навчальних цілей з урахуванням їх 
таксономії. 

8. Чіткість поділу матеріалу та забезпечення міжпредметних та 
внітрішньопредметних зв’язків.  

До концептуальних положень оцінювання програм належать наступні:  
• оцінювання не одноразовий акт;  
• оцінювання супроводжує процес розробки, впровадження програм у 

навчальний процес, впровадження результатів навчання за програмою в 
практику роботи; 
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• до оцінювання залучається велика кількість людей, які представляють 
інтереси різних зацікавлених сторін. 

Оцінювання ефективності навчання за програмами здійснюється на 
кількох рівнях.  

Перший рівень характеризується тим, що об’єктом оцінювання виступає 
реакція слухачів на навчальний процес. Найбільш доцільними та поширеними 
способами оцінювання на цьому етапі є анкетування слухачів і спостереження 
викладачів та інших працівників навчального закладу, зокрема, керівників за 
реакцією слухачів на навчальний матеріал та процес його реалізації. 

Другий рівень передбачає оцінку засвоєння слухачами навчального 
матеріалу. Для цього використовують переважно опитування та тестування 
слухачів. 

Третій етап має на меті встановити вплив результатів навчання на 
професійну діяльність слухачів на їх робочих місцях. Таке оцінювання 
проводиться через певний час після завершення навчання шляхом опитування 
самих працівників та їх безпосередніх керівників. 

Четвертий рівень передбачає визначення впливу навчання на діяльність 
установи - замовників навчання. Досить важко відокремити вплив навчання 
працівників органу на ефективність його діяльності від впливу інших факторів 
(удосконалення структури органу та його підрозділів, організації діяльності 
працівників, оснащення робочих місць тощо). До оцінювання впливу 
результатів навчання на діяльність органу в цілому  залучаються самі слухачі, 
їх безпосередні та вищі керівники органів-замовників, а також представники 
органів, установ і організацій-партнерів та споживачів послуг.  

Методи оцінювання результатів навчання за навчальними програмами: 
• співбесіда; 
• інтерв’ю; 
• тестування; 
• виконання комплексу контрольних завдань, які за своїм змістом і 

складністю близькі до професійних завдань слухачів; 
• анкетування слухачів, яке передбачає вивчення думки слухачів що 

змісту, добору викладачів, стану навчально-методичного забезпечення, 
побутових умов тощо. 

Використання зазначених методів оцінювання вимагає відповідного 
інструментарію. Це: анкети; питання для інтерв’ю; тестові завдання, відкриті 
запитання для усного і письмового контролю знань,  практичні завдання для 
виконання слухачами, описи професійних ситуацій, розробки ділових ігор 
тощо. 

У вітчизняній практиці проблемам моніторингу та інформаційного 
забезпечення управління донедавна не приділялося достатньої уваги, що 
пояснюється складністю формалізації процедур прийняття управлінських 
рішень. До основних проблем та існуючих суттєвих недоліків моніторингових 
досліджень в освіті України можна віднести: невизначеність і відсутність чітко 
сформульованих інформаційних потреб різних рівнів управління; технологічно 
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застаріла система збору статистичної інформації; відсутність сучасного 
моніторингового інструментарію та відповідних методик; надання переваги 
внутрішньому оцінюванню системи; недоступність даних щодо структури 
регіонального фінансування, а також фінансового забезпечення навчальних 
закладів, що стримує проведення повноцінного аналізу ефективності роботи 
навчальних закладів; відсутність зворотного зв’язку і моніторингу результатив-
ності прийнятих управлінських рішень; недостатня активність використання 
моніторингових досліджень педагогічними і науково-педагогічниими праців-
никами, значна кількість статистичних матеріалів не має аналітичних висновків 
та інтерпретації; невисокий рівень інформаційної культури працівників органів 
управління щодо використання сучасних засобів, методів, форм оброблення 
зберігання, використання, аналізу інформації.  

Першочерговими завданнями розвитку системи освіти та управління її 
якістю є:  

• з’ясування сутності, особливостей якості освіти відповідного рівня як 
об’єкту управлінського впливу, встановлення структурних елементів цього 
поняття, які належить вимірювати, оцінювати, удосконалювати, інакше кажучи, 
якими потрібно управляти;  

• визначення індикаторів і критеріїв, за якими ця якість 
вимірюватиметься, оцінюватиметься та аналізуватиметься тощо;  

• розроблення технологій  (методик, інструментів, стандартів) оцінювання 
якості освіти як специфічного об’єкта, який не завжди може бути виміряний 
безпосередніми діями і засобами.  

Зважаючи на це, в Україні має бути вибудована цілісна система 
моніторингу якості освіти на всіх її рівнях, яка системно на основі програмно-
цільового підходу вивчатиме й аналізуватиме різні аспекти функціонування і 
розвитку освіти в цілому та окремих її елементів:  

• міжнародному − проведення порівняльного оцінювання ефективності 
функціонування національних систем освіти за результатами міжнародних 
обстежень, у яких братиме участь Україна (наприклад, TIMSS, PISA, PIRLS 
тощо); 

• національному − одержання узагальненої характеристики ефективності 
функціонування вітчизняної системи освіти, порівняння її показників у 
динаміці розвитку за роками, виявлення тенденцій за міжнародними освітніми 
індикаторами (ПРООН, Світовий банк, ЄС, ОЕСІ та ЮНЕСКО);  

• регіональному − реалізація державної політики та соціальних функцій 
освіти на рівні областей, прогнозування розвитку регіональної системи освіти; 

• муніципальному − аналіз ефективності місцевої системи освіти щодо 
забезпечення освітніх потреб громадян, порівняння діяльності різних 
навчальних закладів та оптимізація їх мережі з урахуванням специфічних 
навчально-виховних функцій кожного з них;  

• інституційному − виявлення шляхів удосконалення діяльності окремого 
навчального закладу у цілому та на шкільному або груповому рівні зокрема, 
оцінювання діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу. На цьому рівні 
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опрацьовуються психолого-педагогічні рекомендації, спрямовані на корекцію 
навчально-виховної роботи.  

Об’єктами моніторингу в цьому випадку можуть бути:  
• система освіти загалом або окремі її структурні елементи; 
• процеси, що здійснюються під час освітньої діяльності;  
• різні види діяльності, що притаманні освітньому процесу (навчальна, 

педагогічна, управлінська); 
• явища, що характеризують функціональну своєрідність і результатив-

ність освітнього процесу (вихованість, освіченість, компетентність, майстер-
ність тощо).  

Зокрема, у системах загальної середньої і професійно-технічної освіти 
моніторинг здійснюють за двома напрямами.  

Перший з них пов’язаний зі збором інформації державної статистичної 
звітності. На основі статистичних даних навчальні заклади, відділи моніторингу 
якості освіти, що функціонують при органах управління, проводять 
статистичний моніторинг на загальнодержавному рівні, який охоплює мережу 
навчальних закладів, динаміку контингенту (прийом, випуск), чисельність і 
структуру кадрового складу, матеріально-технічну базу.  

Обласні органи управління освітою узагальнюють й аналізують отримані 
статистичні дані з метою виявлення проблем на регіональному рівні.  

Другий напрям пов’язаний безпосередньо з роботою самого навчального 
закладу.  

Наприклад, навчальний заклад, який на основі статистичних даних, 
інформації щодо ситуації на ринку праці, аналізу соціально-економічних, 
демографічних зрушень тощо відстежує процесуальні характеристики 
діяльності (проблеми, причини гальмування процесів, чинники впливу) та її 
результативність (працевлаштування випускників, результативність навчання, 
рівень кадрового і матеріального забезпечення тощо). На основі проведених 
спостережень з’ясовуються проблеми, виробляються рекомендації щодо 
усунення недоліків, за необхідності корегується діяльність навчального 
закладу. Проте практика свідчить, що в більшості навчальних закладів така 
робота ведеться не систематично.  

Отже, для поліпшення ситуації, вітчизняні науковці вважають,  
необхідно:  

• вивчити кращий вітчизняний і зарубіжний досвід щодо здійснення 
моніторингових досліджень у галузі освіти;  

• виявити інформаційні потреби управлінців різних рівнів, педагогічних 
працівників та інших користувачів освітніх послуг в аналітичних матеріалах;  

• розробити технології моніторингових досліджень з чітким визначенням 
цілей, завдань, етапів, кінцевих результатів, об’єктів з урахуванням специфіки 
різних рівнів управління;  

• за результатами моніторингових досліджень узагальнювати здобуті 
результати і доводити їх до споживачів;  
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• розробити методичні рекомендації, програмне забезпечення для 
моніторингових досліджень, наситивши ними навчальні заклади з метою 
здійснення самооцінювання;  

• у підготовці і підвищенні кваліфікації педагогічних, науково-
педагогічних і керівних кадрів освіти передбачити курси з організації 
моніторингових досліджень в освіті;  

• сприяти створенню інформаційних, маркетингових служб у навчальних 
закладах, інформаційно-аналітичних центрів, які проводили б моніторингові 
дослідження і сприяли поширенню їх результатів. 

 

1.10. Професійний розвиток та саморозвиток особистості 
 
В умовах швидкозмінного суспільства, глобального оновлення не лише 

технологічної бази, а й ціннісної, інших сфер, а, крім того, зростання 
економічної і географічної мобільності фахівця, загострюється проблема його 
відповідності потребам безпосередньої діяльності.  

Розв’язання цієї проблеми слід шукати в площині безперервного 
професійного розвитку і саморозвитку впродовж життя. Ця проблема 
насамперед стосується педагогічних і науково-педагогічних кадрів, покликаних 
формувати суб’єктів будь-яких видів людської діяльності.  

Загалом розвиток передбачає зростання рівня організованості, що 
підвищує функціональну здатність у реалізації свого основного призначення в 
конкретних умовах. Розвиток проявляється в ускладненні системного 
утворення, удосконаленні його структури, збільшенні ресурсів тощо.  

Стосовно розвитку людини (за різними критеріями) виокремлюють 
напрями: фізичний і психічний, особистісний і соціальний, професійний тощо. 
Людський розвиток можна розглядати як неперервне накопичення кількісних 
змін, їх інтеграцію, перехід на якісно новий рівень. На окремих етапах 
онтогенезу домінують ті чи інші напрями й особливості розвитку.  

Професійний розвиток майбутнього або чинного фахівця забезпечується 
передусім наявною в суспільстві системою професійної освіти. Функціонування 
цієї системи спрямоване на формування якостей, набуття кваліфікацій, 
необхідних для успішного виконання відповідних професійних функцій, 
принаймні в період працездатного віку. Крім процесу навчання, професійні 
компетентності (знання, уміння, навички, цінності, інші функціональні 
характеристики, їхня профілізація тощо) формуються шляхом включення у 
відповідну практичну діяльність, загальною атмосферою контекстного 
середовища.  

Розвиток фахівця на початкових (первинних) етапах професійного 
становлення передбачає цілеспрямоване формування, а на подальших етапах 
удосконалення професійних якостей, загальних і спеціальних компетентностей.  

Необхідність організації процесу безперервного професійного 
розвитку/саморозвитку фахівця має подвійну детермінацію: соціальну – 
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задоволення потреби економіки в кваліфікованих спеціалістах; особистісну – 
конкурентоспроможність спеціаліста на ринку праці.  

Зацікавленість суспільства, економіки й самої особистості в 
безперервному професійному зростанні фахівця знаходить своє відображення в 
розбудові й підтриманні різних ланок освітньої системи: професійно-технічної, 
вищої, післядипломної освіти, аспірантури, докторантури, самоосвіти, − у 
єдності її формальної (основної), неформальної (додаткової) та інформальної 
(неофіційної) складових. При цьому зміни (порівняно із тривалістю життя або 
періодом працездатності одного покоління), з якими стикаються фахівці, 
настільки стрімкі й глибокі, що формальна система професійного розвитку вже 
не може задовольнити нові потреби суспільства, ринку праці і самого фахівця. 
Тому важливою умовою соціального і особистого добробуту стає безперервний 
професійний розвиток людини із використанням, окрім формальної, також 
неформальної та інформальної освітніх частин, які оперативніше реагують на 
об’єктивні зміни і суб’єктивну мобільність.  

Основна відповідальність за безперервний професійний розвиток лягає на 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, функцією яких є відтворення 
і збагачення кадрового потенціалу держави. Саме до цієї категорії персоналу 
висувається вимога органічного поєднання можливостей різних (формальної, 
неформальної та інформальної) складових системи педагогічної і науково-
педагогічної освіти. Крім того, прискорення й радикалізація суспільних змін 
виражається в ускладненні, швидкій інформатизації всіх аспектів 
життєдіяльності, зростанні економічної потреби у фахівцях дослідницько-
інноваційно-майстерного типу. Це вимагає посилення ролі вищих 
(магістерського, докторського) формальних освітніх рівнів (а також і науково-
педагогічних кадрів), спонукаючи розбудовувати цілісну систему неформальної 
та інформальної освіти, зокрема освіти дорослих. Адже, приміром, у 30 країнах 
Організації економічного співробітництва і розвитку лише 1 відсоток населення 
після 40-річного віку перебуває у формальній освіті, пов’язаній із здобуттям 
певного освітнього рівня (за Міжнародною стандартною класифікацією освіти).  

Слід також ураховувати, що педагогічна і науково-педагогічна діяльність 
(як професійна) зумовлює суттєві персональні деформації (професійного 
походження).  

Найпоширенішими є:  
• посилення акцентуацій характеру, фіксація і загострення саме тих 

схильностей, які в процесі професійної підготовки виявлялися лише як 
тенденції, що впливають на особливості взаємодії з учнями, студентами, 
світосприйняття, ставлення до себе й інших людей;  

• зміна структури цілепокладання, за якої виникає пріоритет локальних, 
проміжних цілей над перспективними, предметоцентрична орієнтація;  

• девальвація методологічних і загальнотеоретичних знань, переважання 
прагматичних настанов, неусвідомлення значущості загальнотеоретичної 
підготовки, нездатність використати її переваги в конкретних практичних 
ситуаціях, самостійно розробити стратегію педагогічної і науково-педагогічної 
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діяльності, прагнення отримувати готові “рецепти”, універсальні алгоритми, 
методичну допомогу;  

• поява “комплексу загрози авторитету”, сприйняття дій оточуючих як 
таких, що спрямовані проти особистості педагогічного, науково-педагогічного 
працівника, містять невизнання його компетентності;  

• ригідність сприйняття, мислення, поширення мовних штампів та 
експресивних засобів самовираження;  

• відчуття певної самодостатності, гальмування й припинення 
професійного розвитку;  

• неправомірне втручання в життя інших людей, прийняття на себе тих 
проблем, які не входять до компетенції педагога;  

• закріплення й актуалізація недоцільних систем психологічного захисту, 
навіть якщо ситуація цього не вимагає;  

• жорстка фіксація, закостенілість, стереотипність у професійній позиції, 
її абсолютизація; 

• “емоційне вигорання” як стан виснаження, який супроводжується 
цинізмом, негативною оцінкою педагогічної і науково-педагогічної праці в 
цілому, негуманним ставленням до учнів, студентів, почуттям спустошеності, 
втоми, некомпетентності й неуспіху в професійній сфері;  

• тривожність, що потребує пошуку безпеки, прагнення зберегти наявну 
ситуацію, а відтак зумовлює педагогічний і науково-педагогічний 
консерватизм, несприймання нового, прагнення будь-що доводити свою 
правоту;  

• формування настанов, стереотипів, звичок, що стосуються як 
внутрішніх механізмів регуляції (жорстко фіксованих ставлень), так і зовнішніх 
проявів (стилю поведінки).  

Виникнення особистісних деформацій професійного походження 
призводить до суттєвого зниження якості професійної діяльності. Отже, 
необхідно враховувати цей аспект у процесі фахового розвитку педагогічних і 
науково-педагогічних працівників.  

Добір викладачів, рівень їх компетентності у значній мірі визначають 
ефективність навчання молоді. Тому у світовій практиці ці питання 
залишаються постійно актуальними. 

В країнах з розвиненою демократією окремі навчальні заклади 
включають до напрямів своєї діяльності роботу з підвищення рівня фахової і 
психолого-педагогічної компетентності викладачів. Так, наприклад Баварська 
школа державного управління і деякі інші навчальні заклади ФРН в цьому 
напрямі проводять таку роботу: 

- здійснюють базову підготовку викладачів з питань психології, 
педагогіки і методики навчання дорослих (найбільш повний курс розрахований 
на навчання за очно-заочної формою протягом двох років); 

- проводять тематичні семінари для викладачів з актуальних питань 
державного управління, педагогіки, психології і методики викладання; 

-  розробляють і видають інформаційні, навчально-методичні і методичні 
матеріали для викладачів; 
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- забезпечують розробку наочних матеріалів для використання у процесі 
підготовки і підвищення кваліфікації чиновників і працівників приватних 
підприємств; 

- здійснюють розробку і надають викладачам методичні рекомендації 
щодо вирішення актуальних питань і проблем діяльності викладачів; 

- здійснюють підготовку періодичних видань для викладачів; 
- організовують проведення тренінгів для викладачів; 
- ведуть реєстр (бази даних) викладачів; 
- забезпечують проведення наукових досліджень з питань навчання 

дорослих; 
- здійснюють розробку інструментарію і методики оцінювання 

діяльності і результативності роботи викладачів; 
- проводять оцінювання роботи викладачів. 
Крім того, навчальні заклади у своїй структурі мають підрозділи, які 

забезпечують підтримку роботи викладачів, зокрема надають їх методичну 
допомогу і оцінюють якість і результативність їх роботи. 

Стратегічною метою системи фахового зростання осіб є забезпечення 
умов для їх безперервного професійного розвитку та саморозвитку, формування 
відповідних потреб.  

Це може бути досягнуто шляхом реалізації низки таких цілей:  
• розроблення й запровадження соціальних мотивацій (стимулів і 

заохочень) актуалізації потреби в безперервному підвищенні професіоналізму 
всіх категорій працівників;  

• створення умов для утримання фахівців у сфері професійної діяльності;  
• розвиток післядипломної освіти, включаючи періодичне підвищення 

кваліфікації, розроблення засад та технологій навчання дорослих;  
• кількісне збільшення й якісне поліпшення аспірантури та докторантури 

як основних інститутів підготовки кадрів вищої кваліфікації;  
• підвищення уваги до проблем персонального розвитку працівників, 

передусім до тих змін, що відбуваються в процесі професійної діяльності, 
створення умов для оптимізації і гармонізації тенденцій професійного 
вдосконалення.  

Таким чином, основними напрямами та шляхами професійного розвитку 
й саморозвитку працівників у системі післядипломної освіти, аспірантури і 
докторантури України є: 

а) Здійснення впливу на всі складові процесів професійного розвитку  
і саморозвитку. 

Професійний розвиток/саморозвиток як базова категорія фактично вбирає 
в себе всі аспекти конструктивних змін, які збільшують можливості людини у 
виконанні професійної діяльності. Разом з тим доцільно виокремити 
“професійне вдосконалення/самовдосконалення” як процес позитивних 
перетворень, які відбуваються на певному рівні досягнутої професійної 
компетентності. Інакше, якщо “професійний розвиток/саморозвиток” охоплює 
розмаїття відповідних процесів, починаючи з первинного рівня, то професійне 



40 

вдосконалення/самовдосконалення спирається на уже досягнутий рівень, тобто 
є своєрідною доводкою фахівця.  

Основними складовими процесів професійного розвитку і саморозвитку 
(як і його частини – вдосконалення/самовдосконалення) є:  

• визначення вимог у термінах компетентностей, які висуваються до 
певного виду професійної діяльності;  

• діагностування якостей (компетентностей), що їх має конкретна особа;  
• визначення напрямів і шляхів розвитку/саморозвитку, виходячи з 

бажаного результату і наявних якостей, сформульованих у термінах 
компетентностей;  

• складання програми розвитку/саморозвитку для конкретної особи;  
• визначення форм і засобів реалізації програми;  
• реалізація програми;  
• оцінювання (діагностування) отриманих результатів на кожному етапі 

розвитку/саморозвитку;  
• внесення коректив у поточний перебіг подій;  
• оцінювання загальних результатів виконання програми, за необхідності, 

її коригування чи заміна;  
• визначення нових перспектив і напрямів розвитку/саморозвитку.  
б) Розширення напрямів професійного вдосконалення/самовдосконалення 

в системі післядипломної освіти 
У змістовому плані виокремлюють кілька напрямів професійного 
вдосконалення/самовдосконалення:  
• здобуття додаткових, поглиблення наявних знань, розвиток умінь і 

навичок, інших компетентностей, необхідних фахівцю;  
• посилення дії існуючих позитивних якостей, що сприяють підвищенню 

ефективності професійної діяльності;  
• усунення обмежень, які знижують результативність професійної 

діяльності;  
• усвідомлення і подолання професійних деформацій, що виникають під 

впливом відповідної діяльності;  
• розвиток світогляду особистості;  
• гуманізація професійної позиції;  
• формування здатності, стійкої мотивації до постійного вдосконален-

ня/самовдосконалення;  
• підвищення здатності до управління власною поведінкою, а також 

потребами і почуттями.  
Упровадження в систему післядипломної освіти компетентнісного 

підходу, на засадах якого створюються безпосередні умови для такого 
інтегрованого впливу на слухача в процесі підвищення кваліфікації, сприятиме 
зростанню ефективності навчального процесу, його особистісної орієнтації.  

в) Виділення завдань подолання професійних деформацій фахівця як 
нормативної складової післядипломної педагогічної і науково-педагогічної 
освіти. 
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Складнощі подолання професійних деформацій фахівця пов’язані з тим, 
що їх виникнення і підтримання зумовлено певними аспектами професійної 
діяльності.  

Можливість усвідомлення і подолання самою людиною цих деформацій 
обмежена, тому інтенсифікувати цей процес можна шляхом надання 
працівникам психологічної допомоги, використання тренінгових технологій.  

Особистісний (суб’єктивний) аспект професійної  діяльності вимагає 
особливої уваги. Адже гуманістична переорієнтація освіти потребує готовності 
фахівців саме на особистісному (суб’єктивному) рівні до вирішення навчально-
виховних проблем.  

г) Введення до змісту навчального процесу на курсах підвищення 
кваліфікації навчальних технологій, які дають змогу вирішувати актуальні 
завдання вдосконалення/самовдосконалення кадрового потенціалу системи 
освіти:  

• взаємозв’язок, взаємодоповнення професійного вдосконалення і 
саморозвитку, мотивації їх безперервності;  

• підвищення ступеня усвідомлення фахівцем різноманітних подій, що 
виникають на всіх напрямах і рівнях його взаємодії з оточуючим світом: 
загальнолюдських, професійних, особистісних тощо;  

• формування сучасного стилю мислення з його характерними ознаками: 
системності, гнучкості, динамізму, перспективності, історизму, об’єктивності, 
концептуальності, аналітичності, інноваційності тощо;  

• підвищення рівня діалогічності, толерантності, неупередженого 
ставлення до інших людей та їхніх дій, прагнення до конструктивізму, 
співпраці, досягнення консенсусу, відмова від конфронтації;  

• опредмечування теоретичних знань й узагальнення (теоретизація) 
життєвого, професійного досвіду;  

• засвоєння ефективних стратегій і технік самореалізації, життєтворчості, 
професійної діяльності;  

• опанування складових професійної діяльності, які з різних причин не 
були засвоєні раніше, вироблення прийомів компенсації або подальшого 
розвитку тих якостей, що є недостатньо сформованими;  

• створення в кожного фахівця власної системи діяльності, у якій 
органічно поєднуються індивідуальні якості та нормативні вимоги.  

 

1.11. Інвестиційна фінансова політика в освіті 
 
Освітній системі України хронічно не вистачає коштів, хоча її 

фінансування з огляду на кращі міжнародні стандарти є цілком задовільним. 
Справді, останніми роками лише з державного бюджету на освітні цілі було 
спрямовано майже 6,2% валового внутрішнього продукту (ВВП), а з 
урахуванням фінансування приватних навчальних закладів – понад 6,5% ВВП. 
Цей показник значно вищий, ніж у середньому по 30 країнах Організації 
економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) у 2005 р. – 5,8% (5,0% на 
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державні і 0,8% на приватні заклади). Отже, державні і суспільні можливості 
фінансового забезпечення освіти в Україні майже вичерпані. Кращі, ніж в 
Україні, зазначені показники асигнувань на освіту з країн ОЕСР були в Ісландії 
(8,0%), Данії (7,4%), Кореї (7,2%) та США (7,1%).  

Заробітна плата в “Освіті” як виді економічної діяльності, незважаючи на 
її підвищення останніми роками, у 2007 р. складала лише 78% від середньої 
оплати праці за всіма видами економічної діяльності й 68% – у 
“Промисловості”. Для порівняння: за видом “Державне управління” відповідні 
показники становили 137% і 119%, тобто заробітна плата в 1,7 раза більша, ніж 
в “Освіті”. Це не відповідає вимогам Закону України “Про освіту” у частині 
оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, зумовлює відтік 
кваліфікованих фахівців в інші сфери економічної діяльності. 

У вищих навчальних закладах украй мізерне фінансування дослідницько-
інноваційної складової їх діяльності. Так, частка“вузівського сектора” у 
загальному обсязі коштів різних джерел на наукові і науково-технічні роботи в 
2007 р. в Україні становили приблизно 7% і складали менше 5% від асигнувань 
на вищу школу ІІІ і IV рівнів акредитації. Для порівняння, ця частка у 
бюджетах вищих навчальних закладів країн ОЕСР складає 25-30%.  

Професійно-технічні навчальні заклади ледь відчутно інтегровані в 
економіку, їх спеціальний фонд (самостійно зароблені кошти) в бюджеті 
становить менше 9% (для порівняння, дошкільних навчальних закладів – понад 
9%, позашкільних – більш як8%) і значно поступається вищій школі (34%) і 
післядипломній освіті (23%).  

У структурі фінансування невелику частку становлять асигнування на 
розвиток навчальних закладів. Нестача коштів спричинила різке зменшення 
видатків на зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлю обладнання, 
приладдя, устаткування, створення засобів навчання, видання підручників, 
ремонт і будівництво навчальних приміщень.  

Останніми роками спорудження професійно-технічних училищ фактично 
припинилося, уведення в дію новобудов дошкільних, загальноосвітніх, вищих 
навчальних закладів зменшилося у багато разів, хоча річна народжуваність у 
країні перевищила мінімальний показник (376 тис.) у 2001 р. і склала майже на 
100 тисяч.  

У багатьох випадках неоптимальною є структура бюджету навчальних 
закладів за джерелами фінансування. Так, у 2008 р. у вищу школу на 
початковий цикл навчання (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст) 
прийнято за кошти державного бюджету 43%, місцевого бюджету5%, 
юридичних осіб 0,3%, фізичних осіб 52% студентів, на завершальний цикл 
(магістр, спеціаліст) – відповідно 32%, 1%, 0,2% і67% студентів.  

Фінансова діяльність навчальних закладів є, на жаль, зарегламентованою 
й обмеженою, навіть включаючи спеціальний фонд державного бюджету, не 
сприяє виявленню ініціативи в умовах ринкової економіки.  

Основними причинами виникнення цих проблем науковці називають 
наступні: 
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1. Структура освітньої системи, насамперед на вищих її рівнях, є вкрай 
неоптимальною.  

Особливо гіпертрофованою, розпорошеною, а відтак витратною і 
переважно неякісною, є вища школа з її 881 вищим навчальним закладом  
і приблизно такою самою кількістю позабазових структурних підрозділів та із 
загальною кількістю студентів, що дорівнює 2,8 млн.  

Доступ до вищої освіти населення відповідного вступові віку в Україні 
(від 81% до77% у 2005 – 2008 рр.) помітно перевищує аналогічний показник 
для економічно розвинених країн ОЕСР (72% у2006 р.), на які припадає 
майже80% світового ВВП.  

Водночас прийом до професійно-технічних навчальних закладів (в 
основному на освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника) на 
базі середньої освіти у 2005 – 2008 рр. складав 15-16% від чисельності 
населення відповідного вступові віку.  

Загалом протягом 2005 – 2008 рр. прийом для здобуття професійної 
освіти на базі повної середньої освіти відбувався переважно (у межах 64-66% 
серед прийнятих) на вищі освітньо-кваліфікаційні рівні (бакалавра, спеціаліста) 
порівняно з нижчими рівнями (кваліфікованого робітника і молодшого 
спеціаліста – від 34% до36%), тобто у пропорції 1,9: 1, що не є логічним і 
зумовлює неадекватну кваліфікаційну структуру й неякісну підготовку 
кваліфікованого персоналу, насамперед на переобтяжених студентськими 
контингентами вищих рівнях. Крім того, надлишок фахівців з вищою освітою 
зумовлює небажання роботодавців інвестувати кошти в підготовку 
висококваліфікованих кадрів. Як зазначалося, за кошти юридичних осіб у  
2008 р. на початковий цикл навчання у вищій школі було прийнято усього  
0,3% осіб, а на завершальний цикл – 0,2%.  

Поглинаючи великі кошти, що становлять понад 2% (1,8% з державного 
бюджету) ВВП, вища школа витрачає їх неефективно, відтягуючи на себе 
асигнування, спричинює фінансовий дефіцит у загальній середній, 
позашкільній освіті, що не узгоджується з освітньою практикою і 
рекомендаціями ОЕСР. Для порівняння, у країнах ОЕСР у 2005 р. державне та 
приватне фінансування вищої освіти становило лише 1,5% ВВП, а в країнах ЄС, 
які є членами ОЕСР, – 1,4% ВВП.  

2. Частина навчальних закладів нижчих і середніх освітніх рівнів через їх 
малокомплектність є неефективними. Це стосується передусім сільської 
місцевості. При цьому загальне співвідношення учні/учитель в Україні 
перевищує аналогічні показники в середньому по країнах ОЕСР. Мережева 
неоптимальність як середньої, так і професійно-технічної і вищої освіти, 
зумовлюють хронічне відставання заробітної плати освітян, нестабільність 
(високу плинність), застарілість(15% пенсіонерів у середніх загальноосвітніх 
навчальних закладах), надмірне сумісництво, фенімізацію (85% у середніх 
загальноосвітніх навчальних закладах) кадрів.  

3. Значна протягом тривалого часу централізація фінансового 
забезпечення професійно-технічних навчальних закладів, а відтак їх слабка 
інтегрованість в економіку. Суттєві загальні витрати держави на професійно-
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технічну, як і на вищу, школу призвели до споживацького ставлення ринку 
праці до підготовлених професійних кадрів, мізерних інвестицій у підготовку 
потрібних фахівців, а серед керівників навчальних закладів запанувала 
байдужість до інтеграції в ринкову економіку.  

4. Слабке залучення всіх зацікавлених сторін, зокрема роботодавців, 
учнів, студентів, їхніх батьків і громадськості, до прийняття рішень з питань 
удосконалення освітньої діяльності.  

5. Надто велика кількість ліцензованих місць у вищій школі призводить 
до домінування в структурі фінансування прийому студентів коштів фізичних 
осіб, які (кошти) розпорошуються серед великої кількості часто 
молоспроможних державних і приватних закладів.  

6. Держава і суспільство, за міжнародними мірками (2% від ВВП), 
заборгували перед сферою досліджень і розробок (0,9% від ВВП, у тому числі 
0,4% з державного бюджету у 2007 р.) у її фінансуванні. Цей дефіцит 
спрямованих на наукову і науково-технічну діяльність коштів, як зазначалося, 
насамперед відчувають вищі навчальні заклади. 

7. Досі існують різноманітні несприятливі законодавчі, нормативно-
правові обмеження щодо залучення і використання коштів.  

Для вирішення даних проблем автори Національної Білої книги системи 
освіти бачать такі шляхи і способи: 

1. Оптимізація мережі навчальних закладів в Україні, насамперед там, де 
це можливо, з огляду на ефективність і якість їх функціонування шляхом 
консолідації, об’єднання, укрупнення на основі спеціальної державної цільової 
програми. Адже рівний і справедливий доступ у випадку неякісної освіти 
втрачає сенс.  

Щодо середніх загальноосвітніх навчальних закладів, то імперативним 
має стати принцип: школа для дитини, а не для села.  

Також ключ до розв’язання багатьох вище окреслених проблем 
знаходиться в упорядкуванні мережі вищих навчальних закладів, передусім ІІІ і 
IV рівнів акредитації, де надається повна вища освіта, їх укрупненні та 
об’єднанні, збалансуванні й оптимізації рівневої структури професійної 
підготовки (у межах професійно-технічної і вищої школи).  

Ненормальною є ситуація, за якої ліцензований обсяг прийому у вищі 
навчальні заклади перевищує щорічний приріст осіб із повною середньою 
освітою, за відсутності для цього необхідних і достатніх фінансових, кадрових, 
матеріально-технічних, інформаційних й інших ресурсів. Сьогодні 
ліцензований обсяг для вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації 
слід оптимізувати та розподілити на конкурсній основі між кращими 
закладами, зберігаючи загальний обсяг фінансування вищої школи. Решті 
молодих людей слід запропонувати місця у вищих навчальних закладах І рівня 
акредитації (технікумах, училищах) і професійно-технічних училищах. Інакше, 
кожній молодій людині потрібно надати певну професійну освіту (не 
обов’язково вищу) відповідно до здібностей, враховуючи можливості держави і 
суспільства.  
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Структура вищої школи вимагає виправлення, тож назріло (замість рівнів 
акредитації) запровадження, відповідно до підходів Міжнародної стандартної 
класифікації освіти та ОЕСР, поділу вищих навчальних закладів за видами 
згідно з рівнями і типами (А – для подальшої освіти і висококваліфікованої 
праці, В – для ринку праці) освітніх програм, що цими закладами 
пропонуються. Особливо суперечливим є чинний ІІ рівень акредитації 
коледжів, який передбачає здебільшого й досі не визнану на ринку праці 
бакалаврську підготовку (працевлаштування бакалаврів становить лише 15% 
від їх випуску), проте без наявності (за законом) науково-педагогічних кадрів і 
відповідної науково-дослідницької роботи. Тут слід зважити на досвід 
Фінляндії в розмежуванні закладів вищої освіти за двома основними видами: 
університети і політехнікуми. За цим поділом університети (їх 20, 
передбачається скорочення до 16 – шляхом об’єднання й укрупнення) – це 
трициклові(бакалавр, магістр, доктор) заклади загальнонаціонального значення, 
які конкурентноспроможні на міжнародному рівні, здійснюють фундаментальні 
і пошукові (вільні) дослідження та прикладні розробки і на цій базі провадять 
підготовку фахівців насамперед вищих циклів (магістр, доктор); натомість 
політехнікуми (їх 28, планується зменшення до 26 шляхом консолідації) – це 
заклади регіонального значення, які забезпечують різноманітну двоциклову 
(передусім бакалаврську й меншою мірою магістерську) підготовку всіх 
спрямувань і провадять прикладні дослідження та розробки для власних 
навчальних і регіональних потреб.  

2. При цьому слід суттєво підняти відносний рівень оплати педагогічної і 
науково-педагогічної праці, особливо (принаймні у 3-5 разів) 
висококваліфікованої роботи доцентів і професорів. Якщо регулювання 
заробітної плати педагогічних працівників доцільно залишити на основі 
тарифної сітки, то науково-педагогічних – здійснювати поза тарифною сіткою, 
за спеціальними умовами, як це робиться, наприклад, для керівних державних 
службовців.  

3. Також конче необхідно при збільшенні державних і суспільних витрат на 
дослідження та їх розробки до рівня 2% ВВП, пріоритетно спрямувати ці кошти у 
вищу школу, водночасно докорінно впорядковуючи її мережу. Також слід 
розірвати коло: брак досліджень і розробок у вищій школі – дефіцит 
дослідницько-інноваційних якостей у фахівців – слабкість дослідно-інноваційної 
орієнтації виробництва товарів, надання послуг – відсутність інвестицій в 
інноваційний розвиток, зокрема освітньої системи та професійних кадрів.  

4. Професійно-технічні і вищі навчальні заклади, заклади післядипломної 
освіти, аспірантура, докторантура можуть залучити додаткові інвестиції лише 
шляхом кардинального підвищення ефективності і якості підготовки 
професійних кадрів високої кваліфікації.  

Додаткові кошти можуть бути залучені при виконанні наукових, науково-
технічних, виробничих робіт, наданні інших передбачених законодавством 
послуг відповідно до основної діяльності. Тобто, важливо забезпечити 
розроблення і реалізацію заходів з підвищення якості освітніх й інших послуг, 
оптимізації їх номенклатури і життєвого циклу, а також відновлювально-
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сервісних робіт. Це сприятиме залученню недержавного капіталу, реального 
утворення багатоканальної системи фінансування навчальних закладів.  

5. Потрібно також забезпечити ефективний адміністративний і 
фінансовий менеджмент, режим економії видатків.  

6. Активізації інвестицій у навчальні заклади сприятиме і співпраця зі 
споживачами (беніфіціарами) освітніх послуг щодо з’ясування освітніх потреб 
та реальної участі зацікавлених сторін у вдосконаленні освіти.  

7. Доречно також відновити практику кредитування здобуття вищої 
освіти, а також зробити адресним (соціальне та за успіхи) стипендіальне 
забезпечення студентів. Скажімо, у країнах ОЕСР студентські субсидії 
(здебільшого цільові) сягають п’ятої частини загальних державних витрат на 
вищу освіту, або майже 0,25% ВВП.  

8. Також доцільним є відновлення дії і впровадження різноманітних 
податкових, митних, кредитних пільг і відстрочок у випадку спрямування 
фінансових і матеріально-технічних активів на розвиток навчального закладу, 
стимулювання і заохочення з цією метою бізнесу, фізичних і юридичних осіб, 
що здійснюють спонсорські та доброчинні внески в освіту.  

9. Потрібно чітко розмежувати використання загального і спеціального 
(самостійно заробленого) фондів державного бюджету навчальних закладів з 
одночасним підвищенням рівня прозорості в реалізації коштів і запровадити 
додаткове (преміальне фінансування) за якість освітньої діяльності. Необхідно 
зняти заборони на відкриття банківських рахунків авансування науково-дослідних 
робіт, скасувати вимоги проведення тендерів на закупівлю освітніх і наукових 
послуг (натомість залишивши у необхідних випадках конкурсні процедури).  

10. Важливо вести пошук ефективних механізмів освітнього 
фінансування. З цією метою на всіх рівнях освіти слід проаналізувати переваги 
і недоліки “ваучерної” моделі формування освітніх бюджетів, за якої “гроші 
ходять за учнем, студентом”. Тобто такої моделі фінансування навчальних 
закладів, коли обсяг бюджетних асигнувань за певними нормативами 
визначається відповідно до кількості залучених на навчання осіб. 
Продовженням науково-аналітичної роботи має стати проведення фахової 
апробації відповідної концепції, експериментальної перевірки, пілотного 
впровадження зазначеної моделі.  

Необхідно також визначити умови оптимального поєднання “ваучерної” 
моделі та моделі “базового фінансування” (або утримання закладу, установи) 
під час формування освітніх бюджетів.  

 

1.12. Державно-громадське управління в освіті 
 
Державно-громадське управління в освіті − це інтеграція сфер діяльності, 

прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів державного управління, 
громадського самоврядування та громадськості для забезпечення ефективних 
управлінських впливів на всі ланки освітньої системи.  
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Метою державно-громадського управління є залучення самоврядних 
органів і громадськості до формування освітньої політики на державному рівні 
і прийняття управлінських рішень в умовах демократизації суспільних 
відносин, децентралізації управління розвитком освіти задля максимального 
врахування і задоволення освітніх потреб громадян, роботодавців, суспільства у 
цілому.  

Ідея залучення громадськості до управління розвитком освіти в історії 
української державності не нова, та її актуалізація відбулася після здобуття 
Україною незалежності.  

Демократичні підходи до управління відбувалося поступово – з 
прийняттям низки законодавчих актів, зокрема, базового Закону України “Про 
освіту” (1991, 1996 рр.), а також законів стосовно основних ланок освіти, 
починаючи від дошкільної і завершуючи вищою освітою, Державної 
національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) (1993 р.), 
Національної доктрини розвитку освіти України(2002 р.). У цих документах 
розкриваються засади переходу від традиційної до державно-громадської 
системи управління шляхом: чіткого розмежування функцій між центральними, 
регіональними і місцевими органами управління; активізації участі батьків, 
зацікавлених сторін, піклувальних та інших рад, меценатів, громадських 
організацій, фондів, засобів масової інформації в освітньому процесі 
навчальних закладів тощо. Прикладом демократичних процесів в управлінні 
освітнім розвитком слугували моделі державно-громадського управління 
освітою в країнах з розвиненою демократією та ефективною ринковою 
економікою. 

Завдання щодо інтеграції української освітньої системи в світовий, 
зокрема, європейський, освітній простір спонукало до створення на всіх 
управлінських рівнях відповідних самоврядних і громадських структур. При 
центральних органах влади створено громадські ради, колегії, представників 
громадськості введено до складу колегій; на місцевому рівні відроджено 
локальні освітні округи з виборною освітньою радою. До повноважень округів 
планувалося ввести питання освіти, виховання, профілактики правопорушень, 
соціального захисту, розвитку місцевої громади. У гімназіях, ліцеях, навчально-
виховних комплексах створено піклувальні ради, ради навчальних закладів, до 
яких входять батьки, учні, соціально активні громадяни, які переймаються 
питаннями розвитку національної освіти. На місцевому і регіональних рівнях 
створено великі хартії учнів, об’єднання батьків, ради ректорів вищих 
навчальних закладів тощо. На всеукраїнському – проведено перший (1992 р.) і 
другий (2001 р.) з’їзди педагогічних працівників, почала діяти спілка ректорів 
вищих навчальних закладів, асоціація керівників шкіл України, інші громадські 
структури.  

Разом із тим, незважаючи на значні зусилля з боку освітніх закладів і 
органів управління освітою, прогресивних громадян та окремих громад, 
державно-громадське управління розвитком освіти в Україні не достатньо 
інституційно сформовано, його функціональна здатність і реальний вплив 
залишаються низькими. Попри численні приклади впровадження його 
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елементів на всіх управлінських рівнях освіти, воно не набуло системності, 
залишається фрагментарним, мало впливовим.  

Причини виникнення проблем 
1. Здебільшого зазначені й інші громадські освітні структури формальні, а 

отже, недієві. Вони майже не впливають на процеси освітньої сфери, оскільки 
не наділені необхідними і достатніми повноваженнями. Це, у свою чергу, 
знижує зацікавленість у них та інтерес до участі в їхній роботі. Практика 
показує, що органи громадського самоврядування в освіті працюють 
нерегулярно (скажімо, всеукраїнських з’їздів працівників освіти за 18 років 
незалежності України було всього два), їх рішення з питань розвитку освіти не 
мають імперативного характеру, як дорадчі, по суті, не впливають на доленосні 
питання розвитку освіти та на формування освітньої політики в Україні. 
Утворена в 2005 р. під егідою Міністерства освіти і науки Громадська рада 
освітян і науковців (ГРОНУ) України (після зміни міністра) втратила реальну 
роль.  

2. Громадські структури, що діють разом з державними органами 
управління, часто займаються, хоча і важливими, проте не основними 
питаннями, а крім того, нерідко слугують “статистами” для лобіювання 
адміністративних рішень. Так, піклувальні ради, вишукують для шкіл додаткові 
кошти, залучають окремих громадян та організації до поліпшення умов освіти, 
зміцнення бази навчання і виховання, зміцнення здоров’я тощо. Однак 
діяльність цих рад не поширюється на такі питання, як визначення перспектив 
розвитку закладів освіти, контроль за діяльністю їх керівників і педагогічних 
працівників, добір кадрів, ефективність функціонування закладу та витрачання 
бюджету тощо.  

Формальною залишається діяльність педагогічних, учених рад, оскільки 
за ними закріплено дорадчі функції, а очолює і значною мірою формує їх 
керівник закладу. Керівник має необмежені можливості впливу на прийняття 
управлінського рішення з позицій власного бачення проблеми. Не маючи змоги 
змінити зміст і процедури навчального процесу, визначені адміністративними 
рішеннями, педагогічна рада розглядає другорядні питання або ж формально 
схвалює безальтернативні проекти важливих рішень. Наглядові ради реально не 
опікуються проблемами навчальних закладів, їх склад украй формалізований, 
засідання епізодичні.  

3. Правова обмеженість самофінансування закладів освіти не дає 
можливості навчальним закладам спрямовувати зароблені кошти на 
підтримання громадської складової управління розвитком.  

Як висновок відмітимо, що соціальне партнерство або громадсько-
активне управління в освіті залежить від взаємодії представників трьох секторів  
(держава /державний сектор/, бізнес /комерційний сектор/ і громада 
/некомерційний сектор) та дотримання ними  відповідних принципів, серед 
яких пріоритетними є:  
- рівноправність сторін;  
- довіра у відносинах сторін;  
- повага і врахування інтересів сторін;  
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- свобода вибору обговорюваних питань;  
- добровільність прийняття сторонами певних зобов'язань;  
- обов'язковість виконання досягнутих домовленостей;  
- взаємне інформування сторін про зміну ситуації;  

- гласність прийнятих сторонами рішень та інші. 
Вміння керівників закладів і установ освіти та партнерських організацій 

дотримуватись даних принципів та встановлення між ними юридичних 
стосунків у вигляді різних договорів, надає можливість у результаті отримати 
різного роду інвестиції – інтелектуальні, матеріальні чи фінансові.  При цьому 
важливими є двосторонній  діалог, рівноправні та прозорості  відносини між 
партнерами. 
Можливими шляхами вирішення цих завдань для вітчизняної системи освіти  

можуть бути:  
1. Максимальна децентралізація управління і перерозподіл повноважень 

суб’єктів управління на національному, регіональному, місцевому, 
інституційному рівнях із включенням органів громадського самоврядування й 
громадськості. 

2. Законодавче визначення повноважень і посилення ролі громадських 
органів управління освітою. У законодавчих і нормативно-правових актах 
мають бути чітко окреслені права цих структур. В органах громадського 
самоврядування дорадчі функції мають бути доповненні більш дієвими.  

Громадам треба надати законодавчі права контролювати діяльність 
керівників, педагогічних і науково-педагогічних працівників, брати участь у 
визначенні пріоритетів бюджетного фінансування освітніх закладів, у прогнозу-
ванні їх розвитку та у формуванні освітньої політики у цілому.  

3. Бажано включити еволюційні важелі розвитку державно-громадського 
управління, для чого передбачити 1% коштів освітнього бюджету на 
підтримання і розвиток громадського самоврядування. Мають бути 
систематичні (і головне – не формальні) звіти керівників перед колективом і 
громадськістю, а громадські структури, що створені для участі у формуванні 
освітньої політики і прийняття управлінських рішень разом з державними 
органами управління освітою повинні активно співпрацювати, регулярно 
розглядати назрілі проблеми, ухвалювати результативні рішення.  

4. До різних форм державно-громадського управління мають бути 
залучені зацікавлені впливові особи, які можуть реально сприяти розвитку 
освіти, навчальних закладів.  

5. Потрібно законодавчими актами дозволити навчальним закладам 
використовувати самостійно зароблені кошти на власні потреби, зокрема 
спрямовуючи їх на розвиток громадської складової управління.  

6. Потрібно збільшити самостійність, автономність, академічні свободи 
навчальних закладів, започаткувати тристоронні угоди на навчання між 
навчальним закладом, замовниками та споживачем освітніх послуг, формувати 
у громадян демократичну культуру в галузі політики, права,  адміністрування, 
організації, менеджменту, соціально-психологічної,  інформаційної та  
комунікаційної діяльності.  
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Зокрема,  політична складова культури особистості характеризується 
знаннями основ державної політики, вміннями застосовувати основні форми 
державно-громадського управління, налагоджувати партнерські стосунки; 
адміністративна складова -  вміннями готувати документи за результатами 
вивчення стану роботи, ініціювати і розробляти нові рішення, оперативно 
реагувати на завдання; організаційна складова - знаннями структури державно-
громадського управління, вміннями ставити конкретні задачі, планувати, 
утримувати порядок, отримувати ефективний результат; менеджерська 
складова - наявністю знань і вмінь з основ державно-громадського управління, 
принципів відбору, розстановки, організації та контролю, форм і методів 
формування, розвитку та організації роботи колективу; соціально-психологічна 
культура – знаннями психології міжособистісних стосунків, особливостей 
створення сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі; 
інформаційна культура - знаннями та застосуванням інформаційних технологій 
в управлінні, її видів, методів обробки і використання; комунікаційна 
культура - знаннями мовного етикету, основ ефективного спілкування, ведення 
переговорів та прийому відвідувачів; змісту ділового одягу тощо; економічна 
культура - знаннями з основ фінансово-господарської діяльності, економічних 
основ управління та маркетингу.  

 

1.13. Інформатизація та комп’ютеризація освіти 
 
Інформатизація і комп’ютеризація освіти передбачає й каталізує загальні 

процеси розвитку суспільства і освіти. При цьому суттєвих специфічних рис 
набувають основні складові освітніх систем: зміст освіти, методи, засоби і 
технології навчання, організації освіти, головні навчальні ресурси цих систем: 
(інформаційні, матеріально-технічні та енергетичні).  

Суттєвих змін потребують і набувають системи управління, а також 
законодавче, нормативно-правове забезпечення процесу інформатизації освіти.  

На основі поєднання традиційних педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій навчання вдається значно ефективніше розвинути і 
примножити природні задатки і здібності людини. Використання цих 
технологій у процесі навчання створює додаткові умови і спричинює появу 
нових цілей та оновлення змісту освіти, дає змогу досягти значно більших 
результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного учня, студента 
формування і розвиток їхньої власної освітньої траєкторії. Це пов’язано з 
появою нових, практично необмежених педагогічних можливостей для 
індивідуалізації і диференціації навчального процесу, його гнучкої адаптації до 
індивідуальних особливостей, а також із застосуванням у цьому процесі 
додаткових інформаційних навчальних ресурсів, широкого спектра 
педагогічних методів і технологічних варіантів навчання, розширенням 
масштабу і змінами характеру навчальних комунікацій, посиленням 
процесуальних і мультимедійних характеристик засобів навчання, 
розширенням простору інноваційної педагогічної діяльності тощо. Проте, 
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ефективне впровадження в навчальну діяльність інформаційно-комунікативних 
технологій (ІКТ) не завжди забезпечується в межах традиційної класно-урочної, 
аудиторно-лекційної тощо системи організації навчального процесу, а тому 
часто вимагає змін форм його організації.  

Застосування ІКТ докорінно змінює роль і місце викладача та слухача у 
навчальному процесі. У такій моделі вчитель перестає бути просто 
“ретранслятором” знань, а є співтворцем сучасних, позбавлених повчальності й 
проповідництва, технологій навчання. Більш того, уже з’явився новий напрям 
діяльності – розроблення ІКТ навчання і програмно-методичних навчальних 
комплексів, що базуються на широкому застосуванні інтерактивних методів 
навчання, мультимедійних засобів і віртуальних педагогічних технологій, які 
дають змогу суттєво підвищити рівень методичного забезпечення освітнього 
процесу, відкривають нові можливості для підвищення якості освіти. Тому 
інформатизація і комп’ютеризація є одним із найважливіших і водночас 
найскладніших сучасних завдань освітньої галузі.  

На жаль, від початку й дотепер інформатизація і комп’ютеризація освіти 
часто розглядалася і розглядається переважно як певна технічна задача. Тобто, 
передусім – постачання комп’ютерів, підключення їх до мережі Інтернет, 
уведення в навчальний процес курсу інформатики. Інформатизація і комп’ю-
теризація здебільшого не пов’язувалися безпосередньо з оновленням змісту, 
методів і форм освіти, досягненням нових навчальних результатів, 
модернізацією діяльності загальноосвітньої і професійної школи, вико-
ристанням комп’ютерів у навчанні за предметами. Практично не розв’язувалися 
завдання з масового формування ІКТ - компетентностей учасників навчального 
процесу, керівників та інших категорій працівників освіти. Відносно невелика 
кількість створених і впроваджених в освітню практику програмних засобів 
навчального призначення не суттєво змінили технологічну складову 
методичних систем навчання, не помітно вплинули на підвищення якості 
освіти.  

Тобто наявний стан інформатизації і комп’ютеризації освіти вказує на те, 
що досягнуті в цьому напрямі розвитку освіти результати поки що суттєво не 
вплинули на зміст, методи й організаційні форми навчання та управління 
навчальною діяльністю, не викликали необхідних змін у діяльності учнів, 
учителів, керівників навчальних закладів та органів управління освітою, не 
охопили належним чином усі напрями і сфери їхньої діяльності, не забезпечили 
достатньо широке й ефективне впровадження і застосування ІКТ при здійсненні 
освітньої, наукової та управлінської функцій, що притаманні освітній галузі.  

Це зумовлює необхідність конкретнішої ідентифікації існуючих проблем, 
причин, що їх викликають. Відтак реалізуючи системні заходи, спрямовані на 
інформатизацію і комп’ютеризацію освіти, треба зважати на підвищення якості 
навчання, враховуючи зміни у парадигмі освіти, що загалом сприяє оновленню 
способів педагогічної і науково-педагогічної діяльності, широкому 
впровадженню ІКТ-навчання в освітню діяльність учасників навчального 
процесу.  
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Актуальні проблеми, причини виникнення, шляхи і способи їх 
розв’язання Можна виокремити кілька взаємопов’язаних проблем розвитку 
освіти і визначити можливі шляхи їх розв’язання, що безпосередньо пов’язані з 
досягнутим рівнем інформатизації і комп’ютеризації освіти, формуванням 
комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, оснащенням його 
сучасними засобами навчання, створенням комп’ютерно-технологічної 
платформи відкритих систем освіти.  

1. Недостатній рівень заснованого на ІКТ інструментально-
технологічного та інформаційно-ресурсного забезпечення навчального процесу.  

Значний обсяг наявних і доступних електронних ресурсів за основними 
якісними показниками не відповідає потребам освітньої практики. Такий стан 
справ негативно позначається на загальноосвітній і професійній підготовці 
учнів, студентів і, як результат, вони недостатньо готові застосувати набуті 
компетентності у реальних життєвих ситуаціях, викликаних невідповідностями 
здобутої професійної освіти вимогам ринку праці.  

Тож потрібно розробити і здійснити заходи як з поліпшення якості 
електронних навчальних ресурсів, наближення змісту, засобів і педагогічних 
технологій до соціально-економічних вимог інформаційного суспільства, до 
індивідуальних потреб людини, так і з розширення масштабів та підвищення 
ефективності застосування цих ресурсів і технологій у навчальному процесі.  

У зв’язку з цим має бути створено широкий спектр навчальних матеріалів 
нового покоління, зокрема, орієнтованих на самостійне їх використання для 
самоосвіти, у рамках широкого і педагогічного доцільного застосування ІКТ. 
Повинна бути надана підтримка загальноосвітнім, професійно-технічним і ви-
щим навчальним закладам через удосконалення навчально-методичних 
матеріалів, заснованих на ІКТ, і призначених для розвитку загальних і профе-
сійних компетентностей з розв’язання проблем, що виникатимуть у ви-
пускників у типових життєвих ситуаціях, а також у подальшій професійній 
діяльності в інформаційному суспільстві, інноваційно-знаннєвій економіці.  

За сучасних умов перед школою інформаційного суспільства постає проб-
лема формування пізнавальної самостійності. До нових інструментів і техно-
логій, що повинні бути впроваджені у навчальний процес, відносять:  

• енциклопедично повні, постійно оновлювані і розширювані 
загальнодоступні бібліотеки цифрових освітніх джерел – мультимедійні освітні 
матеріали нового покоління, що характеризують новий рівень унаочення і до-
ступності, забезпечуючи простір для самостійної пізнавальної діяльності. При 
створенні нових навчальних курсів а різними предметами формування і роз-
повсюдження зазначених електронних бібліотек та інструментів має бути 
засновано на принципах застосування особистісно орієнтованих, інтерактивних 
методів навчання;  

• комп’ютерно орієнтовані засоби навчання і навчальні середовища для 
підтримання цієї діяльності – від стандартних офісних додатків і загально-
доступних редакторів до спеціалізованих предметних і задачних середовищ, 
професійних додатків та їх навчальних адаптацій.  
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• Підвищення рівня готовності молоді до застосування знань у реальних 
життєвих ситуаціях на базі сучасних ІКТ може бути досягнуто шляхом надання 
можливостей:  

• працювати безпосередньо з поняттями, матеріалами і середовищами, 
брати на себе роль експериментатора, перевіряти гіпотези та намагатися робити 
висновки за результатами експериментів і дібраних додаткових даних і 
відомостей;  

• працювати в умовах групи чи команди, що дасть змогу досягти більш 
глибокого осмислення нових ідей та їх наступного подання, встановлення 
взаємозв’язків нових понять з попередньо вивченим матеріалом;  

• спрямовувати свою навчально-пізнавальну діяльність на застосування 
здобутих знань у подальшому житті (реальному світі), моделювати реальні 
ситуації, у яких з часом використовуватимуться ці знання;  

• гнучко використовувати ІКТ-ресурси, працювати з навчальним 
матеріалом різними способами, створювати і подавати продукти, що 
демонструють результати навчання в різних конкретних формах.  

• Відпрацювання шляхів розв’язання означеної проблеми доцільно 
здійснити на базі мережі пілотних навчальних закладів, у пілотних регіонах. 

2. Зростаюча нерівність доступу до освітніх ресурсів і послуг.  
Ця проблема викликана стійкою тенденцією “розширення розриву” між 

неперервно зростаючим обсягом електронних наукових і освітніх ресурсів і 
послуг, що можуть бути використані у навчальному процесі, і обмеженими (і 
вкрай повільно зростаючими) можливостями застосування електронних 
ресурсів і послуг у навчальному процесі як у різних регіонах країни, так і в 
різних навчальних закладах, що розташовані в міській і сільській місцевості. 
Ситуація загострюється через низькі темпи інформатизації системи освіти на 
всіх її організаційних рівнях, недостатній якісний і кількісний рівень 
комп’ютеризації об’єктів інформатизації.  

Поступове звуження зазначеного розриву можливе за умови послідовного 
впровадження принципів відкритої освіти, розв’язання проблеми її 
комп’ютеризації.  

Для зниження нерівності регіональних можливостей у сфері 
інформатизації освіти мають бути здійснені додаткові заходи щодо розв’язання 
освітніх проблем віддалених районів і сільських шкіл. Цьому повинно сприяти, 
зокрема, створення розгалуженої мережі міжшкільних методичних центрів, які 
мають полегшити доступ сільським вчителям, учням і місцевому населенню до 
освітніх інформаційних ресурсів. Створені нові навчальні матеріали мають 
доставлятись у навчальні заклади на CD-носіях або через Інтернет.  

Вільному доступу до освітніх ресурсів і послуг має також сприяти 
розгалужена система дистанційного навчання, щоб супроводжувати 
загальноосвітню і професійну підготовку учасників навчального процесу.  

Отже, у межах загальнодержавної системи дистанційної освіти, що має 
бути створена, забезпечуватиметься доступність до якісних освітніх ресурсів і 
послуг для всіх зацікавлених осіб навіть тоді, коли немає можливості отримати 
певні освітні послуги у своєму навчальному закладі.  
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У сучасних умовах дистанційна освіта стає особливо актуальною з огляду 
запровадження профільної загальноосвітньої школи, оскільки є єдиною 
можливістю здобути поглиблену підготовку для тих осіб, які не можуть 
навчатися профільним предметам у своєму закладі. Зокрема, мають бути 
забезпечені дистанційне профільне навчання за допомогою Інтернет.  

Зменшенню нерівності доступу до освітніх ресурсів і послуг має також 
сприяти використання електронних дистанційних технологій навчання там, де 
ці технології потенційно можуть дати позитивний освітній і соціальний ефект. 
Це передусім спеціальна і додаткова освіта дітей і дорослих з вадами фізичного 
або психічного розвитку, позашкільна освіта за їхнім вибором дітей і 
населення, додатково до державного компонента навчальних програм, а також 
тих, хто не встигає з тих чи інших причин здобувати знання у відведений за 
навчальною програмою час. Це освіта обдарованої молоді (у тому числі, 
телекомунікаційні олімпіади, конкурси, змагання), дорослого і зайнятого 
населення, це окремі навчальні програми професійної освіти та їх певні модулі. 
Крім того, це дистанційне оцінювання рівня навчальних досягнень, стану і роз-
витку психіки (дистанційне тестування, моніторинг), це перепідготовка та 
підвищення кваліфікації кадрів, зокрема педагогічних, науково-педагогічних і 
управлінських, це розширення масштабів самостійної роботи молоді, яка 
насправді бажає отримати якісну освіту. 

3. Недостатній рівень підготовки викладачів та інших працівників 
системи освіти до використання у навчальному процесі сучасних засобів 
навчання та ІКТ.  

Викладачі мають надавати приклади і зразки пошукової, творчої 
діяльності, бути майстрами навчання. Сьогодні з’являються високоефективні 
інтелектуальні інструменти і нові ІКТ, що підтримують творчу роботу вчителів, 
допомагають досліджувати, оформлювати, накопичувати і розвивати свої 
педагогічні знахідки. Ці засоби мають бути органічно включені до процесу 
реалізації комплексних заходів з формування інформаційного середовища 
навчального закладу: роботи з колекціями цифрових освітніх джерел, 
розроблення навчальних занять і навчально-методичних матеріалів, 
накопичення й використання матеріалів з педагогічного досвіду тощо.  

Підтримання творчої діяльності вчителів, викладачів, педагогічних  
і науково-педагогічних колективів, забезпечення переходу до особистісно 
орієнтованих методів навчання, інтерактивних педагогічних технологій на базі 
ІКТ сприяє використанню новітніх навчальних та інформаційних засобів і 
ресурси, на цій основі підвищуючи якість навчального процесу. Однак дотепер 
переважна більшість учителів, викладачів та управлінських кадрів освіти не 
пройшли належну підготовку в галузі інформатизації освіти, недостатньо 
орієнтуються у можливостях освітнього застосування ІКТ. 

Має бути сформована постійно діюча система навчання і підтримання 
вчителів, викладачів і керівних кадрів освіти у галузі ІКТ, що сприятиме 
поширенню інноваційних підходів у навчанні а будь-якими предметами, 
дисциплінами, у розвитку всіх сфер діяльності системи освіти. Необхідно 
забезпечити на постійній основі підвищення кваліфікації педагогічних, 
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науково-педагогічних та інших працівників системи освіти щодо формування і 
використання сучасних технічних засобів навчання, цифрових освітніх 
ресурсів, комп’ютерно орієнтованих навчально-методичних матеріалів, 
відкритого навчального середовища, систем електронного дистанційного 
навчання та Інтернет-орієнтованих систем оцінювання навчальних досягнень.  

Для цього необхідно розробити широкий спектр навчальних матеріалів 
нового покоління для вчителів, викладачів, орієнтований зокрема на їх 
використання для самоосвіти.  

Має бути проведено відповідне навчання викладачів, орієнтоване на 
перехід до сучасних гнучких ІКТ-орієнтованих, інтерактивних методів 
педагогічної діяльності, що за змістом відповідають соціально-економічним 
потребам інформаційного суспільства, вимогам ринку праці. Формуванню 
сучасного інформаційно-комунікаційного середовища зі створення і від-
працювання новітніх навчальних матеріалів має суттєво сприяти розвиток та 
широке використання національного сегмента Всесвітньої мережі вчителів-
новаторів, який також повинен застосовуватися під час підготовки і під-
вищення кваліфікації педагогічних кадрів.  

Викладачі й адміністратори освіти повинні мати можливість отримувати 
на базі міжшкільних методичних центрів постійне консультування і методичну 
підтримку в опануванні і застосуванні комп’ютерно орієнтованих засобів  
і педагогічних технологій. Слід також передбачити організацію навчання для 
фахівців у галузі педагогічного проектування засобів навчання, дизайну 
електронних навчальних матеріалів. 

Перевірка компетентностей з володіння ІКТ повинна обов’язково 
проводитися при вступі до всіх типів професійних навчальних закладів, 
аспірантури, стати предметом кандидатських іспитів.  

4. Відсутність загальнодержавної системи створення, розповсюдження, 
підтримання й оновлення засобів навчання, електронних інформаційних 
ресурсів навчального призначення.  

Для забезпечення ефективності створення, експериментального 
випробування і впровадження засобів навчання нового покоління в систему 
освіти в Україні повинно бути створено індустрію засобів навчання, 
забезпечено її функціонування і розвиток у сучасних умовах ринкової 
економіки.  

Головною метою створення такої індустрії повинно стати забезпечення 
спланованого створення нової та оновлення й модернізації існуючої 
матеріальної та інформаційної складових навчального середовища всіх типів 
навчальних закладів, упровадження у навчальний процес сучасних засобів 
навчання та їх систем, що відповідають світовому науково-технічному рівню.  

Ця мета має досягатися шляхом формування на державному рівні 
комплексу наукових, проектних, навчально-методичних й освітньо-
експериментальних установ, навчальних закладів і виробничих підприємств, 
скоординованого створення нових і вдосконалення існуючих засобів навчання, 
їх доставку, технічне обслуговування та методичну допомогу під час 
застосування.  
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Питання створення індустрії засобів навчання, їх широкого впровадження 
в освітню практику безпосередньо пов’язане з інформатизацією освіти. 
Апаратні і програмні засоби інформатики виступають в освітній діяльності не 
тільки предметом вивчення і засобом навчання, але й ефективним інструментом 
наукової діяльності й управління всіма процесами, що здійснюються в системі 
освіти.  

Необхідно розробити новітні архітектури навчальних комп’ютерних 
комплексів, лабораторних комплексів засобів навчання, розгорнути роботи із 
створення програмних систем автоматизованого розроблення комп’ютерно 
орієнтованих програмно-методичних систем навчання, інтерактивних і 
мультимедіа засобів навчання, систем бездротових віддалених та мобільних 
освітніх комунікацій, автоматизованих науково-дослідницьких, інформаційно-
аналітичних, бібліотечних, систем моніторингу результатів впровадження 
педагогічних інновацій, засобів захисту електронних систем освіти і навчання.  

Мають бути розроблені регіональні програми оснащення навчальних 
закладів, науково-методичних установ, бібліотек, органів управління освітою і 
наукою сучасними засобами навчання, програмно-технічними засобами ІКТ 
для забезпечення навчальної, науково-методичної та управлінської діяльності 
регіональних систем освіти, формування сучасного інформаційного навчально-
науково-управлінського середовища. У цих програмах слід передбачити 
формування регіональної мережі експериментальних навчальних закладів, 
мережі міжшкільних методичних центрів, мережі автоматизованих 
бібліотечних систем, розробивши заходи щодо стимулювання і заохочення у 
зазначеній сфері інноваційної діяльності педагогічних колективів, окремих 
керівників, педагогічних і науково-педагогічних працівників.  

Розв’язанню завдань створення новітніх засобів навчання та ІКТ-
навчання, інноваційної діяльності у цій сфері має сприяти вітчизняний 
технологічний парк “Наукове та навчальне приладобудування”.  

Як складові національної індустрії засобів навчання мають бути створені 
централізований Фонд розвитку навчальної матеріально-технічної бази системи 
освіти і Фонд комп’ютерних програм навчального призначення (Фонд колекцій 
цифрових освітніх ресурсів), включаючи фонд їх еталонів. Ці Фонди повинні 
забезпечити підвищення соціально-економічної ефективності процесів 
оснащення і подальшого осучаснення матеріально-технічної та інформаційно-
ресурсної бази навчальних закладів, реалізацію у цьому питанні єдиної в країні 
освітньої й науково-технічної політики, поступове зниження нерівномірності 
оснащення навчальних закладів у різних регіонах, у міській і сільській 
місцевості, проведення тендерних процедур замовлень і закупівель основних 
засобів навчання на рівні всієї країни на підставі зведених поелементних 
замовлень регіонів з урахуванням потреби і специфічних вимог, викликаних 
часом. Слід розробити науково-методичні та економіко-організаційні засади 
створення і подальшого розвитку зазначених фондів, забезпечення актуалізації 
й розповсюдження їх матеріально-технічних та інформаційних ресурсів. 
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5. Невідповідність масштабів здійснюваних наукових досліджень, 
експериментальної бази для їх проведення завданням створення новітніх 
засобів навчання, інформатизації освіти.  

Недостатнє залучення наукових колективів до розроблення, апробації та 
експертизи новітніх засобів навчання та ІКТ, що впроваджуються в освіту.  

Науковим дослідженням, що спрямовані на розв’язання нагальних 
проблем створення новітніх засобів навчання, інформатизації освіти (проблем 
електронної педагогіки), у країні не надано пріоритетного значення. Спектр 
досліджень з цією тематики не відповідає нагальним і перспективним потребам 
освіти. Обсяги фінансування на ці цілі з державного та місцевих бюджетів не 
дають змогу оснастити наукові установи необхідними засобами навчання і 
дослідження, здійснити необхідні комплексні психолого-педагогічні 
дослідження, забезпечити якісну експериментальну перевірку новітніх 
розробок в умовах реального навчального процесу, забезпечити їх 
широкомасштабне впровадження в освітню практику. Колективи наукових 
установ, провідних вищих навчальних закладів України практично не 
залучаються до розроблення, апробації й експертизи новітніх технічних засобів 
навчання та ІКТ, що впроваджуються в освіту.  

Вітчизняні науковці вважають, що для розв’язання цієї проблеми на 
державному рівні слід здійснити заходи, спрямовані на:  

• обов’язкове залучення наукових установ і навчальних закладів НАПН 
України до розроблення вимог, створення і педагогічної експертизи якості 
новітніх засобів навчання, цифрових освітніх ресурсів з усіх предметів, 
дисциплін, вимірювання й аналізу їх впливу на результати навчальної 
діяльності, розроблення типових переліків засобів і ресурсів для оснащення 
навчальних закладів різних типів, ступенів і рівнів. Не допускати використання 
в освітній практиці засобів навчання та ІКТ, що не пройшли належну 
експериментальну перевірку в умовах реального навчального процесу, у 
пілотних експериментальних зонах, не мають відповідного сертифіката;  

• створення мережі експериментальних навчальних закладів усіх типів, 
ступенів і рівнів, регіональних пілотних зон для регулярного здійснення 
пілотних педагогічних експериментів з відпрацювання і впровадження в 
освітню практику сучасних засобів навчання та їх комплексів, комп’ютерно 
орієнтованих навчально-методичних матеріалів і педагогічних технологій, 
перспективних комп’ютерно орієнтованих навчальних середовищ, зокрема 
орієнтованих на ефективне підтримання технологій відкритої освіти, реалізацію 
профільних навчальних програм засобами електронного дистанційного 
навчання, ефективне формування ІКТ компетентностей учнів, студентів, 
учителів, викладачів та управлінських і керівних кадрів освіти;  

• обов’язкову участь учених НАПН України в науково-методичній раді 
МОН, у роботі її секцій і комісій, у тендерних комітетах і комісіях із закупівель 
засобів навчання та у центрі цифрових освітніх ресурсів з відбору тематики 
перспективних досліджень і розробок;  

• забезпечення необхідного державного фінансування зазначеної 
діяльності.  
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6. Невідповідність нормативно-правової бази завданням створення 
новітніх засобів навчання, інформатизації освіти.  

Наявна нормативно-правової база не відповідає завданням освіти, 
пов’язаним зі створенням і використанням сучасних засобів навчання, 
навчально-методичних матеріалів, заснованих на ІКТ, а також розвитком 
електронного дистанційним навчанням, систем відкритої освіти.  

Ця нормативно-правова база повинна регулювати питання дослідження, 
науково-методичного відпрацювання і використання відповідних засобів в 
освіті, а також питання атестації вчителів і викладачів.  

Ця база повинна законодавчо закріпити систему цільового стимулювання 
з підтримки ініціатив педагогічних працівників, наукових установ і навчальних 
закладів, спрямованих на створення нової практики навчання та позашкільних 
форм освіти з широким використанням сучасних засобів навчання та ІКТ.  

Держава через відповідні законодавчі і нормативно-правові акти повинна 
підтримувати діяльність індустрії засобів навчання, вважати зміцнення її 
формуванням одного з пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки і 
технологій, забезпечуючи сталий потенціал у галузі дослідження, проектування 
і виробництва високоякісних, доступних за вартістю засобів і ресурсів, що 
відповідають потребам навчальних закладів, розвитку системи освіти.  

Для підвищення соціально-економічної ефективності процесів оснащення 
і подальшого осучаснення навчальної матеріально-технічної бази навчальних 
закладів на державному рівні мають бути прийняті нормативно-правові акти 
щодо створення централізованого Фонду розвитку навчальної матеріально-
технічної бази системи освіти, централізованого Фонду комп’ютерних програм 
навчального призначення (Фонду колекцій цифрових освітніх ресурсів), 
включаючи фонд їх еталонів.  

Державні органи управління та органи місцевого самоврядування мають 
організовувати розроблення і приймати відповідні наукові й науково-технічні 
програми, формувати державне замовлення на забезпечення навчальних 
закладів засобами навчання у законодавчо визначеному порядку. Обсяг коштів 
на придбання засобів, необхідних для забезпечення виконання навчальних 
планів державного компоненту освіти, повинен визначатися окремо в 
Державному та місцевих бюджетах.  

 

1.14. Психологічний супровід розвитку особистості в системі 
освіти 

 
Стрімкий науково-технічний прогрес, доповнений соціальними 

зрушеннями, докорінно змінив людське життя, наділив і людські спільноти, і 
окремих індивідів колосальними технологічними можливостями, зробив життя 
комфортнішим, значно полегшив реалізацію найсміливіших творчих задумів у 
різних сферах діяльності, водночас на жаль, поставив під сумнів виживання 
людства.  
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Цю загрозу слушно пов’язують насамперед з екологічними негараздами, з 
потужним антропогенним і техногенним тиском на планетарну природу, який 
невпинно вичерпує її ресурси, пригнічуючи само відновлюваність. Під 
надмірне й небезпечне навантаження, яке перевищує адаптаційні можливості, 
потрапляє за цих умов і людський організм. Варто зазначити, що він не лише 
опиняється у зміненому не в кращий бік природному середовищі, а й сам є 
частиною тієї природи, яка зазнає загрозливих впливів. Це майже неможливо 
компенсувати перевагами створеної людством іншої природи – культури.  

У цьому вбачається лише один бік труднощів. Втім, якщо людський 
організм існує у природному середовищі і є її частиною, то як особистість 
(менш або більш розвинена) людина перебуває у культурно-цивілізаційному 
контексті, а отже, входить (більш або менш органічно) до складу відповідних 
культурно-цивілізаційних систем. Останні ж змінюються нині набагато швидше 
(а крім того, люди частіше й масовіше завдяки їх мобільності переходять з 
однієї системи до іншої), ніж це зазвичай було в історії, – тож нерідко 
перевищуються адаптаційні здатності індивідів і спільнот. Оскільки культурно-
цивілізаційні системи позначаються на адаптаційних здатностях, то 
актуалізується інший бік труднощів, пов’язаних із соціалізацією особистості. 
Тому зазначають змін і вимоги до соціалізації як такої. Тож на сучасному етапі 
розвитку людства вона залежить, по перше, від зміни соціальної реальності, 
зокрема від виникнення нових соціальних ролей, нових видів діяльності, нових 
групових норм; по-друге, від зростання питомої ваги невизначених соціальних 
ситуацій, за яких особа взагалі не має нормативних приписів відносно мети й 
результатів своєї діяльності. 

Сучасна система освіти повинна створювати умови не тільки засвоєння 
необхідної сукупності знань, умінь і навичок, а й для повноцінного психічного і 
соціального розвитку молоді, а також, закладати основу подальшого їхнього 
саморозвитку й самовизначення. Це забезпечуватиме успішну адаптацію 
цивілізаційних і культурних зрушень, до мінливих умов ринку праці, тощо. 
Реалізація такої мети вимагає послідовної гуманізації освітнього простору, що 
передбачає:  

а) особистісну орієнтацію освіти, тобто спрямованість її цілей, змісту, 
форм і методів на особистість того, хто навчається, на заохочення і 
стимулювання гармонізації його розвитку. Особистість розглядається при 
цьому здатною до саморозвитку, самовизначення, свідомої поведінки, як 
цілісність, що має унікальний і неповторний внутрішній світ;  

б) демократизацію системи освіти, що означає передусім побудову 
стосунків учасників освітнього процесу на засадах взаємної поваги, визнання 
суб’єктивності кожного учасника взаємодії, його права на власну думку, 
позицію, орієнтацію творчої співпраці. Треба наполегливо долати глибоко 
укорінені в освітній сфері авторитарні настанови і прийоми роботи, всіляко 
сприяти переходові від тоталітарної педагогіки до педагогіки толерантності, від 
суб’єктно-об’єктних відносин між навчаючим та навчаючимся до суб’єктно-
суб’єктних, запроваджуючи демократичні засади в управлінні навчальними 
закладами;  
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в) гуманітаризацію освіти, сутність якої становить сприяння 
самовизначенню особистості в духовній культурі – національній і світовій. Ця 
вимога стосується всіх рівнів освіти. Тому слід наполегливо вдосконалювати 
зміст гуманітарних дисциплін, рівень їх викладання та зв’язки з профільними 
дисциплінами.  

Цілком очевидно, що для впровадження в освітню практику зазначених 
напрямів загальної гуманізації освітнього простору є необхідним сталий 
психологічний супровід реалізації відповідних настанов – і на етапі визначення 
цілей освіти та способів їх досягнення, і в самому освітньому процесі.  

Конкретизуємо це.  
Гуманізація освіти має передусім створювати умови діяльності молоді, 

сприятливі у психогігієнічному й соціально-психологічному планах, ретельно 
враховуючи їхні вікові та індивідуально-типологічні особливості, а виявляти 
здібності, та заохочуючи і стимулюючи їх розвиток. В аспекті психогігієни 
нагальною є, зокрема, проблема протидії стресовим перевантаженням, 
характерним для сучасної освіти. Якщо йдеться про соціально-психологічне 
сприяння, то воно має передбачати повагу до уподобань, прагнень і досягнень 
учнів, надання їм достатнього простору для самостійності й творчості. 
Складовою цього сприяння є й організація зустрічей із труднощами, через 
долання яких досягається фізичне й психічне загартування, формується 
впевненість у своїх силах. У молоді слід формувати соціально-психологічні 
компетентності, що дадуть змогу протистояти маніпуляційним впливам, 
здатність відстояти свою точку зору, зберегти свою свободу, психологічне 
благополуччя, перетворити виклики стресової ситуації на додаткові можливості 
власного розвитку.  

Водночас гуманізація освіти має забезпечувати для тих, хто навчається, 
можливості оволодіння досягненнями цивілізації і включення в діалогічні 
процеси творення культури. Це, зокрема, передбачає:  

а) прилучення учнів до апробованих у суспільному досвіді цінностей – 
високих моральних чеснот, патріотизму, почуття обов’язку й відповідальності 
перед суспільством;  

б) забезпечення досягнення ними компетентності, тобто системного 
володіння знаннями, вміннями, навичками, стратегіями, іншими здатностями, 
потрібними для розв’язання задач у різних сферах життя, а також для 
становлення цілісного світогляду. Найважливішою складовою компетентності у 
будь-якій галузі стає спроможність розширювати сферу компетентності, 
збагачуючи її новими знаннями і вміннями;  

в) урахування людиноцентричних тенденцій у сучасній науці й культурі 
загалом, відповідно – зосередження в освітньому процесі більшої уваги на 
пізнанні людини, її біологічних, психологічних і соціальних якостей. Зазначені 
тенденції мають проявлятись і в індивідуальному самопізнанні молоді, якому 
покликана істотно допомагати психологічна служба навчальних закладів;  

г) сприяння формуванню в учнів проблемного світосприймання, 
прагнення не лише до конкретних, визначених знань, а й до постійного 
розширення сфери “ученого незнання”, яке стає здобутком особистості;  
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ґ) забезпечення належного інтелектуального розвитку особистостей, які 
мають оволодіти різними формами мислення та інтелектуальними функціями, 
сприяння становленню в учнів логічного, творчого й критичного мислення. При 
цьому слід застерегти, що інтелектуальний розвиток має відбуватись у 
гармонійній взаємодії з розвитком чуттєво-емоційної сфери;  

д) заохочення й стимулювання розвитку в учнів суб’єктних якостей, 
зокрема здатностей до творчості, до самостійного визначення напряму своєї 
діяльності, до побудови й реалізації життєвих планів. Важливо, щоб провідним 
мотивом діяльності був внутрішній мотив, безпосередньо пов’язаний зі змістом 
цієї діяльності. Це запорука того, що така діяльність набуватиме характеру 
самодіяльності, у якій кожний знайде задоволення своїх інтересів і потреб, 
включно з потребою у саморозвитку, що надасть йому відчуття радості і 
задоволення;  

е) як конкретизація попереднього – формування здатності до 
самостійного визначення і розв’язування задач у процесі особистості, 
психологічної готовності до подальшої освіти й самоосвіти. Навчити людину на 
все життя взагалі неможливо, а нині, з огляду на окреслені цивілізаційні 
процеси, – і поготів. Вироблення розуміння необхідності та уміння навчатись 
упродовж життя стає найважливішою, поряд із засвоєнням системи базових 
знань та інших компетентностей, функцією навчального процесу. 

У сфері ж організації освіти перед Україною, як і перед іншими країнами, 
стоїть надважливе практичне завдання – побудувати, з використанням сучасних 
технологій і психолого-педагогічних надбань, ефективну систему безперервної 
освіти;  

є) стимулювання соціального й соціально-психологічного розвитку 
особистостей, який, зокрема, містить у собі: опанування соціальних знань, 
потрібних для орієнтації у навколишньому світі (соціальне оточення, 
середовище мешкання, часове орієнтування, географічна, політична, 
економічна орієнтація тощо); набуття інтерактивних здатностей – умінь 
самостійно організувати взаємодію з іншими людьми і здійснювати спільну 
діяльність, мовленнєвої компетентності, необхідних здатностей у сфері 
соціального оцінювання й самооцінювання, які забезпечать визначення й 
реалізацію адекватного ставлення до себе і до інших людей.  

Оволодіння здатностями до гуманістично орієнтованої взаємодії має 
стосуватися як мікросоціального, так і макросоціального рівня. Освіта в Україні 
повинна готувати людину, адаптовану до життя у світі багатоманітних зв’язків 
на різних рівнях – інституційному, місцевому, національному, європейському, 
глобальному. Тому так важливо навчити співіснуванню і співпраці з іншими 
людьми й суспільними інституціями, виробляти вміння попереджувати та 
врегульовувати різноманітні конфлікти з дотриманням принципів 
толерантності, плюралізму, діалогу. Громадяни України мають бути готові до 
повноцінного спілкування зі світом, до конструктивної співпраці з громадянами 
й організаціями інших країн – що аж ніяк не виключає цивілізованої 
конкуренції і, взагалі, активного відстоювання національних інтересів. В 
умовах глобалізації не зменшується, а навпаки – актуалізується завдання 
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зміцнення внутрішньо-національних, громадянських зв’язків, патріотичного 
єднання народу, а отже, вироблення відповідних почуттів, починаючи з 
дитячого віку. При цьому є важливим, щоб нація об’єднувала індивідів на 
засадах громадянського суспільства, яке ґрунтується на їхній особистісній – 
економічній, правовій і духовній – самостійності. Коли йдеться про “націю”, то 
маємо на увазі українську політичну націю, що, формуючись навколо 
українського етносу, містить у своєму складі і людей іншого етнічного 
походження, які вважають Україну своєю Батьківщиною. Формування у наших 
юних громадян української національної ідентичності є важливим завданням 
освіти й виховання.  

Це завдання має реалізовуватися, зокрема, у мовній сфері, де, згідно із 
засадами державної мовної політики, зусилля мають бути спрямовані на 
забезпечення:  

• гармонійного розвитку й активного використання української мови як 
однієї з головних цінностей української політичної нації;  

• вільного функціонування й розвитку мов національних меншин;  
• такого знання іноземних мов, яке б істотно сприяло активній участі 

громадян України у світових цивілізаційних процесах і міжкультурних 
діалогах.  

Серед технологій, які в умовах сучасної цивілізації чинять найсуттєвіший 
вплив на розвиток особистості, нині на одному з перших місць, безумовно, – 
інформаційні технології. Володіння ними і відповідні знання є нині необхідним 
компонентом соціальної компетентності.  

Потенційні можливості використання інформаційних технологій у 
навчанні, особливо в поєднанні з комунікаційними технологіями (мережею 
Інтернет та ін.), обмежень практично не мають. Використання в освіті 
інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує розв’язання виключно 
важливої соціальної та цивілізаційної проблеми – практичної реалізації для 
кожного члена суспільства можливості освіти, навчання і, відповідно, 
особистісного зростання протягом усього життя. Це стосується будь-яких ланок 
освіти. Новітні інформаційно-комунікаційні технології надають належні 
можливості для розвитку особистості людям із спеціальними потребами, 
забезпечують прискорений і урізноманітнений розвиток обдарованій молоді. 
Усі ці користувачі одержують доступ до світових скарбниць знань, досвіду і 
можливість вільного цілеспрямовано-усвідомленого вибору інформації, а також 
шляхів і методів організації власного учіння.  

Однак, як будь-яка інновація, упровадження зазначених технологій має і 
зворотний бік. Виникають комп’ютерні залежності в різних проявах, нові види 
шахрайства. Віртуальне спілкування і віртуальний досвід часто не доповнюють, 
а заміщують реальне спілкування і реальний життєвий досвід, а це гальмує 
особистісний розвиток. Бездумне користування новими технологіями в системі 
суспільної комунікації підриває основи домашнього виховання й дошкільної 
освіти. Зменшилась у вихованні роль читання, яке протягом багатьох поколінь 
було головним чинником культурного розвитку особистості. Це спричинює 
збіднення мовленнєвого словника, зниження загальної грамотності, обмежує 
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здатність до творчої уяви, самокритики. Подібні тенденції (до речі – глобальні) 
вимагають всебічної наукової рефлексії та вироблення системи заходів для 
повноцінної освіти підростаючого покоління у нових умовах.  

Крім аналізу негативних сторін нової комунікаційної реальності, настав 
час її контрольованого пристосування до освітньої практики. Річ у тім, що 
поява нових інформаційних технологій загострює негативні моменти сучасної 
освіти, у якій не надається достатньої уваги формуванню поняттєвого мислення 
учнів і студентів. В умовах інформаційного надлишку їм треба надавати 
допомогу в розбудові їхнього власного світогляду, у формуванні мислення, 
здатного зіставляти різні позиції і логіки. Це потребує створення відповідних 
сучасних педагогічних технологій. У цій справі велике значення має такий 
творчий ресурс, як самостійне писемне мовлення, щільно пов’язане з 
усвідомленням цінності й унікальності своєї особовості в просторі культури й 
соціуму.  

Що стосується комп’ютерного навчання й загалом використання 
комп’ютерної техніки у школі, то вони мають базуватися не лише на 
інструкціях і тренінгу, але й на виявленні сучасного місця комп’ютера в колі 
інших феноменів культури – як потужного засобу спілкування зі світом, 
реалізації творчих потенцій, навчально-ігрового моделювання реальності, 
здобуття інформації тощо. Взаємодія учня з машиною має бути повсякчас 
опосередкована проблемним спілкуванням з людьми – однолітками, вчителями, 
фахівцями.  

Саме в такому освітньому процесі людина справді оволодіватиме 
комп’ютером, а не підпадатиме під його вплив. Полегшений новітніми 
технологіями діалог зі світом як цариною творчості й культурних витворів 
дасть змогу особистості, що формує себе, не тікати від будь-яких 
цивілізаційних реалій і не “розчинятися” у їх вирі, а взаємодіяти з сучасною 
цивілізацією, роблячи її знаряддям самовизначення й самоздійснення. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЯКІСНИХ ЗМІН В ОСВІТІ 
УКРАЇНИ 

2.1. Адміністрування та освітнє лідерство 
 
Російський методолог і філософ П. Г. Щедровицкий (див.: Курс лекций 

по философии управления П.Г.Щедровицкого в Высшей Школе Экономики, 
2000 г. http://shkp.ru/lib/publications/49/)  виділяє три якісно відмінних технології 
та рівня здійснення управлінського впливу:  

1. Адміністрування як прямий вплив на людей у вигляді наказу “роби 
так!” (головний інструмент управління – “вказівки” за невиконання яких 
застосовуються санкції). Це найпростіший спосіб впливу на “підлеглих”, 
застосування якого базується на страху покарання і не передбачає врахування 
їх власних можливостей та інтересів, застосування позитивних стимулів. Зайве 
доводити, що освіті такий адміністративний вплив є контрпродуктивним, адже 
люди роблять не те, що їм доручають, а те, що вони можуть зробити.  

2. Організація як побудова системи зв’язків між людьми, які “знають як” 
працювати в команді (колективі). Увага керівника-організатора концентрується 
саме на зв’язках, на вибудовування стосунків між людьми з тим, щоб група 
людей стала працездатною соціальною системою (командою або колективом). 
Він уміє так організувати їх роботу, щоб кожен міг максимально розкрити свій 
потенціал, опинившись “в потрібному місці і в потрібний час”. Організаційна 
робота проводиться так, щоб погасити дисфункції і посилити позитивні 
можливості мікросоціуму, створити сприятливий мікроклімат тощо.  

3. Управління як метасистема спрямована на процеси, яка надбудовується 
над адмініструванням і організацією. Це управління у чистому вигляді, яке, не 
використовуючи ні прямий вплив на людей ні вплив на ті чи інші структури, 
“працює з процесами як такими, впливає на хід процесу”. На думку  
П. Г. Щедровицкого, “умение работать с процессами есть высший пилотаж 
управления и довольно редкое явление”.  

На сьогодні найпоширенішими є такі педагогічні системи, які мають два 
рівні – адміністрування та організацію. Є не так багато зразків освітніх систем, 
які включають усі три рівні. Теоретично можливі, але вкрай рідкісні системи 
управління, в яких практично відсутнє адміністрування (саме такий варіант і 
має бути в освіті нового тисячоліття). 

Як правило, лідерство проявляється через: 
- стимуляцію, мотивацію, надихання учасників навчально-виховного 

процесу на розвиток та досягнення успіху;  
- сприяння розвитку організаційних, творчих якостей учасників 

навчально-виховного процесу;  
- уміння ставити проблеми перед командою та допомагати нести 

відповідальність за прийняте рішення; 
- розробку стратегій, які надихають інших на реалізацію поставлених 

цілей;  
- переконання і впевненість у своїх діях. 

http://shkp.ru/lib/publications/49/)
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Соціальне середовище саме вибирає лідера, який задовольняє інтереси 
соціальних спільнот (лідер, по суті, не більш, ніж інструмент соціальної 
спільноти). “Таємниця лідера” криється не в ньому самому, а в психології та 
запитах його послідовників. Сподівання соціальної спільноти на лідера при 
вирішенні проблем і задоволенні потреб та інтересів має важливе значення для 
процесу його становлення та формування.  

У буденному житті лідера як центральну, найавторитетнішу особу в 
конкретній групі, спільноті людей можна виділити практично у кожному виді 
діяльності та в будь-який історичний період.  

Лідер – індивід, який володіє найяскравіше відображеними корисними, з 
точки зору внутрішньогрупового інтересу, якостями, завдяки яким його 
діяльність виявляється найпродуктивнішою: висока швидкість реакції на 
виникаючі події, ситуації, тямущість, кмітливість, уміння вивертатися та 
виходити зі складних ситуацій тощо. Такий лідер користується повагою, 
авторитетом, служить зразком для наслідування, своєрідним еталоном, до якого 
повинні, з точки зору групових цінностей, приєднуватись інші. Вплив такого 
лідера базується на психологічному явищі відображеної суб’єктивності, тобто 
ідеальному уявленні.  

Лідер сприймається в суспільстві як особа, за якою співтовариство визнає 
право на прийняття рішень, найбільш значущих, з точки зору, групового 
інтересу. Авторитет лідера заснований на спроможності згуртовувати, 
об’єднувати інших для досягнення групової мети.  
 

2.2. Економіка та фінансово-економічний менеджмент в освіті 
 
 Для розвитку економіки і фінансово-інвестиційної привабливості освіти  
важливим для кожної організації є  вибір нею базової стратегії розвитку - 
виживання або стабілізації, економії чи зростання .  
 Розглянемо їх сутність.  

Вибір стратегій виживання або стабілізації є об'єктивним і вимушеним 
процесом за умови катастрофічного занепаду економічної діяльності 
підприємницької структури чи настання нестабільності (значних коливань) у 
показниках фактичного продажу освітніх послуг та отримуваного прибутку. 

Стратегія виживання має суто захисний характер і передбачає здійснення 
системи заходів, що забезпечують вихід фірми із кризового стану в 
максимально короткий термін.  

Стратегія стабілізації передбачає передусім вирівнювання обсягу 
продажу, прибутку та інших найбільш важливих показників ефективності 
підприємницької діяльності з подальшим їх підвищенням. 

Залежно від реальної економічної ситуації на підприємстві/організації 
рекомендується використовувати один із трьох вірогідних підходів до 
практичного здійснення стратегії стабілізації:  

1) економія та найбільш ощадливе використання всіх видів ресурсів з 
активним наміром швидкої стабілізації системи господарювання;  
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2) позитивне зрушення в обсягах і ефективності виробництва з певною 
надією на швидке пожвавлення підприємницької діяльності;  

3) обґрунтована стабілізація економічної ситуації, при якій стають 
необхідними довгострокові науково-технічні і соціально-економічні програми 
для досягнення міцної ринкової позиції фірми. 

Стратегія економії може бути використана у випадках, коли спад 
виробництва передбачений і контролюється дирекцією організації або коли 
починається непередбачений раптовий спад обсягу продажу освітніх послуг і 
загальної величини прибутку. 

Цілі названої стратегії у відповідному вимірі часу можна сформулювати 
так: найближча (термінова) – зупинити спад ділової активності та 
результативності підприємницької діяльності; середньострокова – розпочати 
процес поліпшення економічного стану організації; довгострокова – 
започаткувати стадію пожвавлення і зростання. При цьому стратегія економії 
може охоплювати три фази: 1) ревізію витрат; 2) консолідацію; 3) пожвавлення. 

Ревізія витрат передбачає: скорочення чисельності персоналу і витрат на 
його утримання; зменшення накладних витрат; здешевлення маркетингових 
досліджень, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт тощо. 
Консолідація пов'язана з обґрунтуванням часу і швидкості пожвавлення 
економічної діяльності та розробленням програми підвищення прибутковості 
фірми. Пожвавлення є особливою фазою стратегії організації, що передбачає в 
цілому поступовий перехід від суто захисної до наступальної стратегії. Це має 
супроводжуватися завершенням принципових перегрупувань у системі 
формування і використання ресурсів, активізацією маркетингової та фінансової 
діяльності. 

Стабілізація економічної ситуації звичайно здійснюється за умови, коли 
результативність підприємницької діяльності характеризується значними 
коливаннями.  

Стратегія зростання є важливою і привабливою для будь-якої 
організації. Її можна і треба розглядати як певну сукупність окремих стадій і 
адекватних їм різновидів стратегій загального циклу зростання, а саме:  

1) початкову: виявляють і ліквідують вузькі місця; обсяг продажу товару 
/ послуг повільно зростає, проте прибутку організація  практично не отримує;  

2) проникнення: подальше проникнення фірми на товарний ринок, 
знаходження нових збутових ніш; відносно пропорційне зростання обсягу 
продажу та прибутку (доходів); поява певних конкурентних переваг в окремих 
напрямках діяльності;  

3) прискореного зростання: має місце позитивна тенденція, яка полягає у 
тому, що зростання доходів за своїми темпами випереджає динаміку обсягу 
продажу. Разом з тим спостерігається і негативна тенденція — необхідність 
вкладання великих фінансових ресурсів у технічний розвиток виробництва і 
післяпродажний сервіс; 

4) перехідну: зменшуються темпи зростання обсягів продажу і загальної 
величини прибутку; на завершальній стадії цього періоду може настати 
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стагнація, яка примушує фірму переорієнтуватися на іншу базову стратегію 
(стабілізації або виживання).  

У виборі правильної стратегії розвитку  сприяють, як правило,   держава 
(державна політика в освіті), бізнес (комерційні організації), некомерційні 
організації.  

Держава розглядає суспільство як єдине ціле й опікується усім взагалі в 
країні, не приділяючи увагу конкретній людині та її потребам. Тобто її 
хвилюють виплати пенсій усім пенсіонерам, стан доріг, захист кордонів країни, 
здоров’я всієї нації тощо. Проте вона не знає проблем кожного з нас, бо ми всі 
особливі, як і наші проблеми.  

Бізнес (комерційні організації) забезпечує потреби окремо кожного 
громадянина, однак обмінює своє піклування на гроші.  

Третій сектор – неприбуткові (або їх ще називають “некомерційні” чи 
“недержавні”) організації, які також намагаються змінити на краще життя 
окремої людини зокрема і суспільства в цілому, проте роблять це не заради 
прибутку і не заради влади. Ці організації – добровільні об'єднання людей, 
створені задля спільної діяльності, для вирішення суспільних проблем. 

Некомерційні організації – це не безкоштовна робоча сила. Вони можуть 
надавати певні послуги за гроші, але всі зароблені кошти мають бути 
спрямовані на діяльність, заради якої вони створені, а не задля збагачення її 
членів.  

Неприбуткові організації існують в усьому світі. У Великій Британії, 
наприклад, їх понад 250 тисяч. В Україні зареєстровано понад 64 тисячі. 

Роль неприбуткових організацій полягає у наданні допомоги тим, хто її 
потребує, захисту прав людини, сприянні творчій реалізації, розвитку 
особистості, вирішення проблем кожного в суспільстві, розвитку держави.  

Основними видами їх діяльності є: 
§ організація різних заходів для обговорення актуальних проблем і 
пошуку шляхів їх подолання;  

§ проведення тренінгів й навчальних семінарів з підвищення 
кваліфікації; 

§ влаштування ознайомчих туристичних поїздок містами країни; 
§ обмін досвідом з вітчизняними й зарубіжними партнерами; 
§ проведення конкурсів для привернення уваги до певних проблем 
громади; 

§ допомога в організації дозвілля різних категорій населення; 
§ піклування про стан довкілля; 
§ проведення профілактичних заходів щодо захворювань та 
шкідливих звичок; 

§ надання консультацій з різних питань, що хвилюють громадян; 
§ організація гуртків за інтересами; 
§ навчання молоді бути лідером і впевненою у собі особистістю; 
§ сприяння творчому розвитку талановитих людей; 
§ тощо. 

За допомогою третього сектору в освіті формується комерційна діяльність.  
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Термін "комерція" походить від латинського kommercium, що означає - 
торгівля. Торгівля - це не що інше, як придбання і продаж товарів, у вузькому 
сенсі - ряд покупок і продажів. 

Однак такий розгляд комерції не відповідає сучасним потребам, сучасна 
мета - найбільш повне задоволення потреб клієнтів. У закладах освіти – 
учасників навчально-виховного процесу  - учнів та їх батьків, студентів, 
слухачів, викладачів, керівників, членів громади. 

Якість комерційної діяльності забезпечується її менеджментом і включає:  
- визначення місця і ролі цієї діяльності у структурі управління; 
- встановлення співпідпорядкованості і функцій;  
- розподіл функцій між окремими групами і працівниками.  
До комерційних служб належать:  
- служба матеріально-технічного забезпечення;  
- служба збуту;  
- служба маркетингу.  
Основні завдання  служби збуту і маркетингу освітніх послуг:  
а) робота з громадою; 
б) формування соціального партнерства. 
 

2.3. Стандарти освіти 
 

У час інформаційної ери і переходу до суспільства знань традиційні 
форми навчального змісту не забезпечують достатнього особистісного, 
соціального та академічного розвитку учнів і випускників шкіл, багато з них 
залишаються позаду сучасного економічного і культурного розвитку в 
глобалізованому світі, не здатні ставати інноваційними людьми. 

В українській освіті продовжує панувати за зразком фабрики 
стандартизована, централізована, синхронізована освітня структура, яка 
неспроможна відповідати на виклики сучасності.  

У їх світлі вельми сумнівним є припущення, що вузька спеціалізація 
предметів і викладачів є найкращий шлях в освіті. Підхід, коли традиційно 
подаються інформація і навички в рамках дискретних дисциплін, а потім 
очікується, що слухачі самостійно визначать зв`язки між ними, є хибним. 
Навчальний план школи має задавати зв`язки, які дозволять учням дослідити 
відношення ідей між дисциплінарними лініями. Прийшов час такого 
навчального плану, який вчасно враховує необхідність рефлексивного 
мислення і створює умови для його розвитку.  

Державний стандарт базової і повної середньої освіти, за діючим Законом 
про освіту, має бути зведенням норм і положень, що визначають державні 
вимоги до освіченості молоді та гарантії держави у її досягненні. Фактично 
ухвалений державний стандарт загальної середньої освіти цих гарантій не 
обумовлює, а державні вимоги до освіченості випускників шкіл щороку 
визначає вузька група фахівців під керівництвом Українського центру 
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оцінювання якості освіти, а критика тестів з боку суспільства відкидається 
аргументом, що воно не “розбирається у тестології”. 

Основоположною категорією підвищення якості освіти є курикулум, який 
образно визначається як шлях доставляння змісту, що окреслює структуру, 
організацію, баланс і способи презентації знань.  

Курикулум як документ відрізняється від навчальної програми, що 
визначає в першу чергу змістовну сторону курсу навчання і складає лише 
частину курикулуму. Крім програми, курикулум містить аналіз причин 
необхідності впровадження нового змісту освіти; чітке визначення цілей 
навчання; окреслення цільових груп, на які розрахований даний курикулум; 
опис передбачуваних взаємин викладача і тих, кого навчають, узгодженість 
методичних принципів з відповідними навчальними матеріалами; сучасні 
моделі і засоби навчання; систему і принципи контролю і оцінки.  

Курикулярний процес (тобто процес розроблення і розвитку предметних 
курикулумів і Національного курикулуму) синтезує у собі розум, культуру і 
сили як усієї нації, так і усієї людської цивілізації.  

Процес модернізації загальної середньої освіти потребує подальшої 
копіткої роботи усіх зацікавлених інституцій (психолого-педагогічної науки, 
управлінців, методичної служби, педагогів-практиків, громадськості), 
насамперед, у напрямі оптимізації змісту освіти, реалізації на практиці 
принципу особистісної орієнтації навчально-виховного процесу.  

У змісті освіти при розробленні курикулярних документів мають бути 
вирішені такі завдання:  

1. Усунути характерну для ЗСО традицію перевантаженості навчальних 
планів предметами і відомостями, які не є фундаментом для нових знань, а 
розраховані на “проходження”, на те, щоб їх здати і забути. Всі предмети, 
включені в БНП, повинні бути необхідними для подальших стадій освіти і 
подальшої соціальної і професійної діяльності.  

2. Змінити методи навчання і закріплення отриманої в навчальному 
закладі інформації, розширивши вагу тих з них, які формують практичні навики 
аналізу інформації, самонавчання. Підняти роль самостійної роботи.  

3. Забезпечити можливість вибору освітніх програм у рамках підготовки 
до здобуття професійної освіти.  

4. Створити інституційні механізми систематичного оновлення змісту 
освіти на основі зміцнення зв'язку з науковими дослідженнями і практикою.  

5. Надавати знання і базові навики у галузі предметів, що забезпечують 
активну соціальну адаптацію (економіка, право, основи політичної системи, 
менеджменту і соціології). Ліквідовувати відставання від світової науки і освіти 
в стандартах і якості викладання соціальних дисциплін, в першу чергу 
економіки, менеджменту і права, історії і філософії.  

6. Забезпечити робоче знання як мінімум однієї іноземної мови. 
7. Збільшити частку відкритої освіти (тобто використання навчальних 

ресурсів у мережі Інтернет) у навчальних програмах всіх рівнів до 20-30%.  
8. Надавати необхідну базову підготовку з прикладної інформатики за 

спеціалізованими прикладними програмами.  
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9. Зробити сучасну освітню програму більш орієнтованою на творчий 
розвиток молоді, уникаючи тупого заучування. Нереальний обсяг того, що 
треба прочитати або вивчити на пам’ять, слабше адаптують молодь до 
дорослого життя, ніж власні дослідження, евристичні підходи та виконання 
навчальних проектів. 
 

2.4. Робота з “резервом” керівних кадрів  в освіті 
 
Сьогодні поняття ефективного керування освітнім процесом 

безпосередньо асоціюється з особистістю керівника, його діяльністю в усіх 
сферах суспільного життя. Стиль керівництва, манера спілкування, суспільна 
поведінка, здатність запроваджувати позитивні зміни відображаються в 
атмосфері під час взаємодії учасників освітнього процесу, культурі організації 
навчально-виховного процесу та загальній культурі освітньої організації. 

Помилка в роботі з “кадровим резервом” і наступне невміння керівників 
взяти на себе керівну роль, щоб змінити організаційну культуру закладів освіти, 
перетворює їх на звичайних адміністраторів, котрі не встигають за розробкою 
різноманітних проектів, інноваційними методами в навчальному процесі, 
заснуванням гарних традицій в навчальному закладі. А недостатність 
фінансування освітньої галузі наносить “важкі рани” матеріально-технічному 
стану закладів освіти, і відповідно піднімає перед директором ряд проблем, в 
яких він постає радше господарником, аніж лідером в освіті. Однак і в таких 
умовах проростають достойні керівники, котрі вміють оперативно зреагувати, 
адекватно повестись, коли академічні правила не діють.  

Призначення керівників у багатьох випадках відбувається не через 
наявність у кандидатів лідерських якостей чи професійної майстерності, а через 
приналежність до певних партій, організацій і т.п.  

Керівництво закладом освіти - це професія, яку здобувають під час 
післядипломної освіти.  

Сучасні освітяни вважають, що шлях навчання і становлення нової 
генерації керівників освітніх закладів має бути наступним:  

1. Визначення необхідного кількісного складу слухачів “школи 
керівників” ( “резерв” керівників).  

2. Розробка відповідних програм навчання у вищих навчальних закладах.  
3. Відбір кандидатів для навчання у “школах резерву керівників” за 

науковими критеріями відбору кадрів.  
При отриманні рекомендації кандидат на навчання повинен знати про 

стратегічне бачення розвитку освіти та (в цьому контексті) навчального 
закладу, орієнтуватись на прогресивний стиль керівництва та мати чітку 
картину формування культури закладу освіти, окрім того: обов’язкове знання 
іноземної мови та гра на музичному інструменті або висока майстерність у 
певному виді спорту. Такий аспект компетенції майбутнього керівника 
слугуватиме бонусом в утвердженні статусу професіонала.  
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4. Визначення керівників практики в системі навчання, використання в 
якості консультантів колишніх керівників навчальних закладів, котрі 
знаходяться на пенсії.  

5. Громадські слухання освітянських проектів випускників “школи 
резерву керівників”.  

6. Після завершення навчання випускники “школи резерву керівників” 
можуть призначатися на посаду керівників .  

7. Проходження крім формальної атестації, затвердженої Міністерством 
освіти і науки України, публічної атестації, яка проводиться професійними 
асоціаціями, акредитованими громадськими організаціями.  

 

2.5. Університетська автономія 
 
Радянська влада повністю зруйнувала підвалини класичного 

університету, до яких від часів Середньовіччя входили: академічна свобода, 
автономія, освіта, заснована на християнському світогляді, повага до людської 
індивідуальності, національні цінності, соціальна та інтелектуальна елітарність. 
Нищення університетської освіти на просторах СРСР не було унікальним 
явищем. Ці процеси стали повторенням подібного варварства за доби Великої 
французької революції, яка також свого часу зробила спробу “скасувати” 
університет. Тож, можна зробити висновок про їх закономірність на етапі 
становлення авторитарних чи тоталітарних режимів з огляду на те, що сама 
його природа університетської освіти суперечить їх існуванню.  

Після 1991 року Україна майже на півтора десятилітня зависає у 
пострадянській дійсності. Префікс пост – у даному випадку означає, що ми досі 
не змогли вийти на самодостатній рівень розвитку країни в цілому і її освітньої 
сфери зокрема. Ми відмовилися від тоталітарного минулого, але досі не маємо 
візії українського майбутнього. Значну частину відповідальності за це розділяє 
й наша академічна спільнота. Історія виставить свій рахунок і нам за 
броунівський рух замість осмисленого поступу до нової освіти, за мовчазну 
згоду з падінням професійних стандартів, за громадянську інертність, за 
неготовність стати складовою частиною “Європи знань”...  

Попри всі декларації про долучення до Болонського процесу, ми 
страшенно далекі і від “європейських цінностей університетської освіти”.  

Наша вища освіта є малопомітною на загальноєвропейській арені і досить 
часто в процесі її модернізації ми діємо всупереч загальноєвропейським 
тенденціям. Зокрема ми вже встановили “рекорд” кількості університетів. Це 
відбувається всупереч тенденції до подальшої “корпоратизації вищої освіти” у 
Європі (наприклад, у Франції всі столичні ВНЗ об’єднались у корпорацію 
“Паризький університет”, яка опікується освітою 150 тис. студентів). Всупереч 
тенденції до розширення університетської автономії та академічної свободи, ми 
зберігаємо надлишковість державного управління, нічого не робимо для 
створення балансу між автономією ВНЗ і державним управлінням сферою 
вищої освіти, яке має зосереджуватись виключно на створенні загальних 
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“правил гри” контролю якості в освіті, зв’язку з ринком праці, організації 
наукових досліджень чи принципів фінансування з державного бюджету. 

Протидія запровадженню університетської автономії в Україні не носить 
організованого характеру. Тобто ніхто в принципі не проти. Ідея добра, гарно 
звучить. Але, з іншого боку, кому потрібні зайві проблеми? На заваді її 
здійснення стоїть певний тип мислення, який століттями культивувався у 
провінційній Україні. Для того, щоб провести якісь реформи, мало цього 
хотіти, чи навіть дуже хотіти – в них слід було б мати органічну потребу. 
Українська державна система не має потреби ні в яких змінах з однієї простої 
причини: вона досі внутрішньо почуває себе частиною більшої системи, якою 
був СРСР.  

Попри наявну незалежницьку риторику, вона підсвідомо очікує, що за неї 
не лише візьме відповідальність, а й подумає хтось інший.  

Мова йде не лише про політичний тиск на українські ВНЗ, який не стихає 
в усі пострадянські роки незалежності. Найчастіше ми будуємо наші 
університети, виходячи з можливого, а не з того, чого прагнемо досягти у 
майбутньому. Існують правила гри, яких легше дотримуватися, ніж намагатися 
їх змінити.  

Британці стверджують, що найбільша перешкода на шляху позитивного 
розвитку сучасного університету – це не брак матеріальних ресурсів, не 
обмежуючі розвиток режими, не втягнення вищої освіти у ринкові стосунки чи 
наявні виклики академічній сутності. Все це справді важливо, але головне – це 
наші уявлення, енергія і наша мужність щось змінити, щоб продовжувати 
рухатися вперед.  

Утім підстави для оптимізму є, адже академічна спільнота України вже 
підійшла до необхідності подолання якісної перешкоди для розвитку 
вітчизняних університетів, пов’язаної з невідповідністю риторики і дійсності, 
непрофесійністю державної системи управління вищою освітою, з небажанням 
влади зрозуміти справжні проблеми української освіти і науки.  

В академічних колах усе більше визріває розуміння того, що академічна 
спільнота повинна формувати себе сама, відстоюючи свій голос, беручи 
відповідальність за якість навчання, об’єктивно оцінюючи як власний стан, так 
і становище всієї держави.  

Зростає і кількість прихильників бачення університету як незалежної 
території, де культивується вільнодумство, розвиваються науки, зростає 
особистість, де нація відтворює і продукує власне майбутнє. 

Україна потребує створення якісних університетів, присутніх у світових 
університетських рейтингах, не зацікавлених у корупції і спроможних впливати 
на розвиток національної економіки. Створення таких університетів повинно 
стати головним завданням всіх без винятку політичних сил, уряду та 
Міністерства освіти і науки зокрема.  

Після Помаранчевої революції, коли український університет виступив 
каталізатором процесів якісного оновлення суспільства, ідея автономії просто 
ширяє у повітрі.  



73 

По-перше, запровадження університетської автономії перекладе на 
університети відповідальність за вирішення власних проблем та відкриє перед 
ними нові можливості.  

Запрацює той ірраціональний чинник, який ми називаємо ідеєю 
університету. Без університетської автономії не можна очікувати ніяких 
позитивних змін на цьому полі.  

По-друге, реальна конкуренція між вузами можлива за умови надання їм 
автономії і відповідальності за якість своєї наукової та освітньої продукції. А ця 
якість буде сфокусована на якості диплома. Кожен університет повинен 
видавати власний диплом, і нехай ці дипломи конкурують між собою на ринку 
праці.  

У нас близько тисячі вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації 
і різних форм власності. Держава намагається підтримати всіх. А могла б 
виступити арбітром створення справжнього конкурентного середовища. 

Ми живемо в атмосфері недовіри і взаємної підозріливості. Натомість 
потрібно звільнити приватну ініціативу, заохочуючи розвиток університетів за 
рахунок їхньої наукової та освітньої діяльності, сприяючи приватним 
інвестиціям. Поки що держава намагається тримати приватний бізнес на 
безпечній (для себе) відстані від університетів, не залишаючи останнім 
можливості самим давати собі раду.  

Болонська декларація особливу увагу приділяє принципам автономії 
університетів, оскільки вони “надають певності у тому, що системи вищої 
освіти будуть безперервно адаптуватися до змінюваних потреб суспільства та 
до необхідності розвитку наукових знань”.  

Реалізація ідеї автономії ВНЗ для сучасної України насамперед 
означатиме перерозподіл відповідальності. Досі від університетів вимагається 
зовсім не те, що насправді потрібно було б вимагати. Міністерство освіти і 
науки мало б вимагати від університетів не ірраціональну звітність, яка не має 
жодних реальних наслідків, а справжніх результатів наукових досліджень. Ми 
ж звикли до того, що держава стежить за примарним “порядком”, який не 
виключає корупції й погоджується з відсутністю конкурентоспроможних 
українських університетів на світовому ринку. Більше того, цей “порядок” не 
терпить жодних новацій.  

Питання університетської автономії має розглядатися навіть з політичної 
точки зору.  

На тлі сильних університетів змінюється погляд на призначення самої 
держави, яка неодмінно перестане бути інструментом для приватного 
збагачення, дедалі більше набуваючи ознак цивілізованого сервісу для всіх 
своїх громадян.  

Перехід ВНЗ на автономні засади викличе оптимізацію управлінських 
процесів через саморегуляцію. Наприклад, якісний університет буде 
зацікавлений у здобутті високого місця на освітньому ринку, а відтак – у 
якісному відборі студентів, що приведе до ліквідації корупції під час вступу. 
Замість того, щоб засуджувати хабарництво, потрібно створити умови, які б 
зробили його невигідним для університетів. Паралельно з розвитком якісних 
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українських ВНЗ, відповідальних перед суспільством насамперед через ринкові 
механізми, зростатиме їхня відповідальність за якість власних дипломів, 
наукових ступенів і вчених звань. Ми повинні вести мову про повну 
академічну, фінансову та адміністративну самоврядність університетів, згідно з 
європейськими традиціями, буквою і духом Болонського процесу, вимогами 
сучасної конкуренції глобального світу.  

Реалізація університетської автономії в Україні можлива трьома 
шляхами:  

- через пілотний проект, який потім переноситься на всі ВНЗ;  
- через укладання угоди з тими університетами, які братимуть на себе 

відповідні зобов’язання забезпечення якості та прозорості всіх видів звітності;  
- через реалізацію болонських зобов’язань нашої держави. Найкраще було 

б рухатися всіма шляхами одночасно.  
Починаючи з2005 р., коли було засновано Консорціум з університетської 

автономії, державні чиновники з гідною подиву одностайністю доводили 
неможливість здійснення цього проекту, хоч навіть у чинній законодавчій базі 
можна знайти підстави для початку процесу автономізації українських 
університетів. Так, ст. 46 Закону України “Про освіту” з промовистою назвою 
“Автономія вищого навчального закладу” передбачає, що державні органи 
управління освітою можуть делегувати ВНЗ повноваження відповідно до його 
статусу.  

Та, попри спротив бюрократичної системи, університетська автономія не 
має альтернативи. Зволікання з її запровадженням призведе до ще більшого 
зниження якості й розширення прірви між нашими та західними ВНЗ.  

Життя змінюється дуже швидко. Завдання університетів – не лише 
наздоганяти ці зміни, а передбачати і навіть проектувати їх. 

 

2.6. Інтеграція академічної науки, освіти і бізнесу 
 
Аналізуючи наукові погляди ректора Києво-Могилянської академії, 

погоджуємося з його думкою про те, що в радянський час відбулося таке 
руйнування української вищої школи, від якого ми досі не можемо оговтатися. 
Університети фактично були перетворені на педагогічні вузи, з відповідним 
знищенням матеріально-технічної бази та відсуненням наукових досліджень на 
другий план.  

Дотепер хибна за своєю природою радянська практика відокремлення 
науки (НАНУ) від освіти (МОНУ) в Україні переноситься на організацію 
наукових досліджень у самому університеті. Суто академічні за своїм 
призначенням науково-дослідні осередки функціонують тут “паралельно” до 
освітнього механізму. Окрім необхідності створення науково-навчальних 
центрів зі статусом юридичної особи, метою яких є поглиблена науково-
технічна та навчальна підготовка фахівців, слід брати до уваги, що третій, 
докторський, цикл університетської підготовки є не лише освітою. Адже від 
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докторанта насамперед вимагається справжня наукова новизна результатів його 
досліджень.  

Тепер у системі вищої освіти України функціонує таке запропоноване 
державою правило: плачу гроші – замовляю музику. Що в принципі могло би 
бути цілком прийнятним у посттоталітарних і постколоніальних умовах, за 
наявності чітко поставлених завдань. Поки приватна освіта не стала якісним 
конкурентом державній, йдеться про державні університети, які залежать від 
бюджетного фінансування та урядових рішень. Проблема полягає в тому, що 
ніяка “музика” не замовляється. Насправді держава не може сказати, що саме 
вимагається від вищої освіти і науки. Зі свого боку, сьогодні українські 
університети не спроможні вирішувати важливі високотехнологічні завдання. 
Неможливо побудувати сучасний університет у державі, якій він не потрібний.  

Законсервована радянська інфраструктура української науки залишається 
відрізаною від університетів. Тобто надалі розмежованими є процеси 
досліджень та викладання (і навчання). Зусилля та ресурси не зосереджуються 
на тих напрямках, де можна було б досягти інноваційного “прориву”. 
Українські університети не здійснюють наукових досліджень, які б могли 
суттєво впливати на виробництво й економіку країни. 

На заваді розвитку сучасного українського університету стоять проблеми 
політичного та ідеологічного характеру. Корумпована державна система може 
вимагати від науки та освіти одного: не заважати їй жити за своїми законами, 
що не мають нічого спільного з обслуговуванням своїх громадян та 
відстоюванням національних інтересів.  

Як уже зазначалося, наші університети мають навчально-педагогічний, а 
не науково-дослідний характер. Вони надзвичайно політизовані, тому що 
студенти розглядаються переважно як чисельний електорат, тобто як об’єкт 
різноманітних маніпуляцій.  

Усі спроби реформування вищої освіти дотепер мали формально-
косметичний характер. Так, наприклад, відбувся комічний процес 
перейменування педінститутів і технічних ВНЗ – в університети, кафедр – в 
інститути, технікумів – у коледжі, а ПТУ –  в ліцеї.  

Звісно, потрібні не ці формальні зміни назв, а радикальне реформування 
університету як такого, повернення йому суспільного престижу, автономії, 
можливості займатися сучасною наукою, надання студентству статусу суб’єкта, 
а не об’єкта університетського життя.  

Національна академія наук є рудиментом радянської системи, яка 
надавала державне замовлення т.зв. галузевим та академічним інститутам. 
Практика централізованого розподілу коштів належить минулому, оскільки 
сприяє подальшій деградації української науки. Адже ринок не допускає 
зосередження всіх ресурсів у державному бюджеті. Деякі з академічних 
інституцій, успішніші, адаптувалися до ринкових умов, менш успішні якось 
функціонують за рахунок держави, а окремі інститути не працюють взагалі. 

З огляду на те, що розвиток сучасних університетів, науки та суспільства 
відзначається тенденціями ускладненості, взаємопроникнення та 
взаєморозуміння, ці інституції надалі не можуть існувати ізольовано. Вони 
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мають бути включені в ефективну національну систему й бути спроможними 
давати відповіді на виклики сьогодення, насамперед у сенсі економічного і 
соціального зростання від продукування якісно нового знання. Наука повинна 
бути повернута в університети. Тільки так Україна зможе віднайти своє місце у 
конкурентній системі глобальної спів-еволюції, стане активним учасником і 
надійним партнером у підтримці та спрямуванні ґлобалізаційних процесів.  

Від часів Вільгельма фон Гумбольдта (1767–1835) університет 
покликаний виховувати національно свідому еліту, що, у свою чергу, розвиває 
власну державу. Цікаво, що Гумбольдт не ставить на перше місце серед завдань 
університету виховання молоді як таке.  

У поєднанні “об’єктивної науки і суб’єктивної освіти” головним виміром 
для нього залишається наука. Дотепер академічна спільнота студентів і 
викладачів є добровільним об’єднанням саме заради розвитку науки. У цьому 
процесі здійснюються також інші завдання, найважливішим з яких є виховання 
самостійно мислячого інтелектуала і громадянина.  

Входження у європейське співтовариство – найбільш прозора для 
України форма вияву процесу глобалізації – пов’язана також з 
переосмисленням і переоцінкою поняття “національного університету”. 
Оскільки дійсність українського університету поки що домінує над його ідеєю, 
тяжіючи до заміни свободи, інтелектуальної незалежності, вищих моральних 
цінностей потребами сьогодення, окреслюючи такий собі університет без ідеї 
університету, ми повинні знайти адекватну відповідь викликам глобалізації у 
процесі трансформації університетської освіти.  

Марта Богачевська-Хом’як стверджує, що універсальної формули 
успішності університету не існує. Можна, однак, визначити її складники, що 
спрацьовують, “принаймні подекуди і для декого”, – як у Сполучених Штатах, 
так і країнах Західної Європи. Це свобода наукового пошуку і слова, охочі та 
цілеспрямовані студенти, чесна й ефективна адміністрація, прозорі фінанси, 
відкритість до світу.  

У нас досі побутує думка, що класичні університети призначені для того, 
щоб, насамперед, навчати молодих людей, а потім вже провадити наукову 
діяльність. Подібні погляди належать до тієї частини радянської спадщини від 
якої слід рішуче відмовитись.  

Насправді ж навчальний процес в університеті має організовуватись 
навколо наукових досліджень. На мою думку, так звану “велику науку” слід 
перенести в університети і перетворити їх із суто навчальних у науково-
навчальні заклади.  

У теперішніх інноваційно-ґлобалізаційних процесах університети не 
стоять осібно. Вони відіграють ключову роль у дослідницьких науково-
технологічних мережах, які зближують вищу освіту та бізнес. Ці структури 
означують суспільство нової якості, що ґрунтується на знанні. Ґлобалізація 
додає виміру складності, дослідницькі мережі долають кордони національних 
держав і пов’язують різні країни та регіони. Нам немає чого вести мову про 
“досягнення вітчизняної науки”, якщо вони не цікаві міжнародному науковому 
співтовариству.  
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Дебати про зв’язки між науковими дослідженнями та викладанням в 
системі масової вищої освіти можуть бути одним з елементів усередині більш 
фундаментальних дебатів про майбутнє університетів у суспільстві знання.  

Навчальний процес традиційно відбувається поруч із науковими 
дослідженнями. Питання в тому, яким чином можна стимулювати ці стосунки. 
Дослідники стверджують, що для цього необхідно уникати напруги між ними, 
постійно відтворювати особливо сприятливу атмосферу інтелектуальної 
приязні (intellectual love), яка б зумовлювала відповідний простір для 
досліджень. Не завжди добрі викладачі стають хорошими дослідниками чи 
навпаки, але така взаємодія, безсумнівно, сприятиме культурі, в котрій 
дослідження, викладання і навчання можуть бути взаємно покращені. У 
протилежному разі, без природного і взаємодоповнюючого зв’язку, навчання і 
наукових досліджень, університети можуть померти. 

Хоч це може здатися парадоксальним, але глобальна криза створює 
сприятливі умови для справжніх реформ у сфері науки і освіти. Для цього 
пропонується прийняти чотири тези.  

По-перше, немає ніякої національної науки. У науковому світі 
професіонал знає ціну іншому професіоналові. Мобільність і співпраця на 
міжнародній арені – запорука успішності, зокрема через втягнення України у 
глобальну конкуренцію. Ми ж намагаємося її уникнути, шукаючи аргументи в 
оригінальній ментальності чи так званих особливих традиціях вітчизняної 
науки. Хоч цими традиціями можна швидше відлякувати нові покоління 
дослідників, ніж хвалитися. Те, що ми називаємо кращими здобутками 
української науки, належить не до організаційних переваг радянської системи, а 
до персональних здобутків українських вчених, які б у кращих умовах зробили 
б набагато більше. Не можна створити щось нове, не відмовившись при цьому 
від старого – того, що тягне назад і не дозволяє здійснити прорив на певних 
напрямах досліджень, а також, що найважливіше, у системних змінах.  

Тому, по-друге, потрібно змінити організацію наукової діяльності, яка 
зберігається по сьогодні з перших років радянської влади, відмовившись від 
принципу її відокремлення від вищої освіти. Ці традиції виявилися справді 
стійкими. Мовляв, справжня наука – для академічних і науково-дослідних 
інститутів, а освіта – для університетів, у яких існує, відповідно, особлива 
вузівська наука. Такий поділ дозволяв ефективніше контролювати 
інтелектуалів і концентрувати зусилля на стратегічно важливих для СРСР 
технологічних напрямах. Відзначимо, що тоталітарна держава знала, що їй 
потрібно – вона існувала в умовах протистояння з цілим світом. Тепер система 
радянських держзамовлень зникла, а створена нею інфраструктура залишилася, 
перетворившись на невиправданий анахронізм. Тому розвиток науки в Україні 
повинен відбуватися там, де йому призначено від початку, – в стінах 
університетів. Навчальний процес, відповідно, організовується не сам по собі, а 
навколо наукових досліджень.  

По-третє, слід перестати дивитися на університети як на безодню, яка 
поглинає дедалі більше бюджетних коштів. Значні демократичні здобутки, на 
жаль, поки що не дозволяють подолати посттоталітарний статус нашої держави. 
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Сьогодні прагнення контролювати якомога більше, навіть всупереч очевидній 
вигоді для себе, видається справді ірраціональним. Національні інтереси 
України полягають у відповідях на численні виклики й загрози, а не в 
самообмані та самоізоляції. Інакше кажучи, ми не маємо сучасних 
університетів, здатних впливати на національну економіку, вирішувати 
кардинальні технологічні й суспільні проблеми. Цікаво, що перед українськими 
університетами ніхто і не ставить таких вимог. Вища освіта розвивається 
пасивно й екстенсивно, як-от за рахунок хаотичного збільшення кількості 
вищих навчальних закладів. На сьогодні маємо 904 ВНЗ, у тому числі 351 
університет. Це справді дикі цифри, оскільки Україна може собі дозволити 
лише кілька десятків якісних університетів, які значною мірою самі даватимуть 
собі раду.  

Нарешті, по-четверте, нам потрібно визначитися стосовно стратегічних 
завдань для науки та освіти. Якщо Радянський Союз намагався домінувати 
мілітарно, – для України найприйнятнішим було б досягти 
конкурентоспроможності на глобальній арені, будучи невід’ємною частиною 
європейської спільноти та продукуючи нове знання, необхідне для участі у 
світовому розподілі праці.  

Віднайдення шляху людяного майбутнього означає не лише захист вищої 
освіти як демократичної публічної сфери. Це передбачає створення такої 
атмосфери, в якій молоді люди бачили б себе одночасно науковцями й 
активними громадянами, готовими пов’язати свої дослідження та навчання з 
вирішенням різноманітних суспільних викликів, а також з виробленням нового 
бачення того, чим університет міг би бути і чим суспільство могло би стати.  

Тому університети повинні рухатися від вироблення надійного знання до 
продукування соціально запитаного та усталеного знання. Це означає, що воно 
повинно бути перевірене і переперевірене у відмінних контекстах. Діяльність 
такої якості створюватиме для університетів основу для суспільної довіри, на 
якій надалі ґрунтуватиметься соціальна та фінансова підтримка інституційних 
потреб. Всеохопно проникаючи у величезну кількість публічних 
комунікаційних просторів, університети можуть рухатися не так у межах 
самого ринку, як над ним. Через більшу відкритість широкій громаді та 
здійснення порядку денного власних досліджень, вони будуть готові 
втримувати свою чесність та об’єктивність і як інституції, залишатимуться 
дійсно критичними учасниками процесу глобалізації. Для того, щоб у цьому не 
було сумнівів, університети повинні сприйматися як такі інституції, які не лише 
у своїх прагненнях, а також через власну політику та дослідницькі практики 
служать публічному благу. 

 

2.7. Діяльність науково-педагогічних працівників 
 
Успішність модернізації системи вищої освіти і науки України значною 

мірою залежить від підвищення вимог до кадрового забезпечення вищих 
навчальних закладів.  
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На жаль, досі зберігається надзвичайно повільний темп упровадження 
задекларованих освітніх пріоритетів. Основною причиною цього є інертність, 
статичність та невмотивованість педагогів до переосмислення власних підходів 
до викладання.  

Тож зрештою складається унікальна для історії вітчизняної освіти 
ситуація: у “верхах” відбувається декларування освітніх ініціатив, лунають 
заклики діяти по-новому, а “низи” продовжують працювати по-старому.  

Інертність – це властивість особистості, що полягає у відчутті утруднень 
та повільності в переключенні з одного виду діяльності на інший, а також при 
переході від виконання одних завдань до інших.  

Викладацька інертність обумовлена багатьма причинами, серед яких:  
1. Впровадження у сучасний навчальний процес нових педагогічних й 

інформаційних технологій потребує перепідготовки професорсько-
викладацького складу.  

Йдеться про переосмислення викладачами своїх світоглядних установок 
щодо змісту сучасної освіти; їх переорієнтацію з суто лекційно-інформативної 
на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму навчання; 
додаткову технологічну та мовну підготовку. На жаль, процес так званого 
переосмислення переважно торкнувся лише ентузіастів. Творчо активних 
педагогів та учених, які по справжньому зацікавлені у зрушеннях, спроможних 
до саморозвитку в ситуації, що постійно змінюється, виявилось небагато. 
Переважну ж більшість викладачів складають функціонально неграмотні, 
відсталі, вперто-агресивні інертники. Вони, “патологічно не сприймають нове”.  

2. В особистісному розвитку випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів-потенційних абітурієнтів ВНЗ останнім часом відбулися суттєві зміни, 
що вказують на деяке соціальне випередження старшого покоління.  

Молодь “нової генерації” стала більш критичною, демократичнішою. 
Вона активно відстоюють своє право бути почутою, право на самовираження. 
Молоді люди прагнуть раціонально, з “користю для справи” використовувати 
свій навчальний час. Студенти більш досконало, ніж викладачі, демонструють 
вміння користування комп’ютерною та музичною технікою, мультимедійними 
засобами навчання тощо. Вони активно саморозвиваються під час вивчення 
іноземних мов; легко залучаються до благодійної діяльності; занять спортом, 
фітнесом; додаткового відвідування різноманітних професійних курсів (з 
програмування, веб-дизайну, флористики, дизайну інтер’єру тощо). За таких 
обставин вони становляться більш соціально та територіально мобільними у 
порівнянні з їх педагогами.  

Тому у “студентів-авангардистів” підвищується внутрішнє напруження 
через відчуття незадоволення кваліфікацією “інертного” викладача. Це стає 
проблемою в умовах відсутності системи вибору студентом саме того 
викладача, в якого він хоче навчатися, щоб стати справжнім фахівцем, 
людиною та громадянином.  

3. Армію інертних викладачів поповнюють вчорашні випускники вищої 
школи. На жаль ця причина, наче “спрут” містить у собі ще три підпричини. 
Умовно позначимо їх літерами “А”, “Б”, “В”.  
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“А”. Залишившись на кафедрі на посаді “лаборанта”, студент-випускник 
поступово входить у науково-викладацьку сферу (пошукувач, аспірант, 
асистент кафедри, старший викладач, доцент тощо). Наслідком цього стає 
відірваність таких викладачів від реальної практичної діяльності. Це парадокс, 
коли курс “Методика виховної роботи в школі” викладається кандидатом 
педагогічних наук, який ніколи не були класним керівником. Це так же 
неприпустимо, як і викладати курс перукарського мистецтва і жодного разу не 
зробити зачіску клієнтові, або лише читати курс з надання першої медичної 
допомоги і не вміти надати швидку допомогу пацієнту на практиці.  

“Б”. Не меншим парадоксом є видання викладачами-теоретиками 
затеоритизованих методичних рекомендацій, навчальних посібників лише для 
того, щоб студенти успішно підготувалися та склали іспит або залік. Але в 
майбутній практичній роботі такі праці, як і їх автори, так і залишаться 
інертними.  

“В”. У разі досягнення викладачами-теоретиками високих наукових 
вершин (захист кандидатських, докторських дисертацій) та відповідного 
службового росту (завідування кафедрою, деканство тощо) вони набувають 
нові повноваження, що стосуються набору кадрів для вищої школи. І вже нові 
студенти-випускники, які ще навіть не встигли торкнутися практичних 
професійних реалій, стають претендентами для поступового поповнення 
викладацького штату. Коло замикається й далі знову діє підпункт “А”.  

4. Входження освітньої сфери України в міжнародне інформаційно-
освітнє поле значно активізувало процес навчання іноземних студентів у 
вітчизняних вищих школах. Це представники коло110 країн, серед них 28 країн 
Європи, 40 країн Азії, 30 країн Африки та 12 – латинської Америки.  

У той же час досі відсутня системна курсова підготовка вітчизняних 
викладачів, яка покращила б їх здатність працювати зі студентами-іноземцями.  

Йдеться про:  
- відсутність знань щодо своєрідності освітньої системи тієї країни, з якої 

прибув студент;  
- поверхове уявлення про етнічні цінності та релігійність молодих людей;  
- невміння реально оцінити мовні здібності студентів і відповідно з цим 

користуватися відповідними прийомами дозування вербального впливу;  
- синхронне перенесення роками набутих дидактичних засад роботи з 

вітчизняними студентами у групи з студентами-іноземцями тощо. 
5. Стереотипи громадської думки щодо викладачів вищої школи як 

ерудованих, інтелігентних людей – найкращих представників інтелектуальної 
еліти суспільства. 

Вкрай необхідним є усвідомлення нової місії та визначення педагогічного 
кредо викладача, яке б відповідало реаліям сьогодення. Як слушно доводить 
дослідниця С.С.Вітвицька, професія викладача споріднена з:  

- працею письменника (творчість у підготовці матеріалу);  
- режисера і постановника (створення замислу і його реалізація);  
- актора (особистість викладача як інструмент педагогічної діяльності);  
- педагога, психолога та науковця.  
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Для доповнення вищезазначеної характеристики авангардного викладача 
скористуємося матеріалами масштабного проекту “Освіта світового класу” 
(World Class Education. Richond, 1993), що був розроблений педагогічною 
громадськістю у штаті Вірджинія. В ньому зокрема були визначені основні 
“життєві ролі”, тобто такі, які повинні бути притаманними сучасному педагогу.  

Наведемо деякі з них:  
1. Особистість, яка реалізувалася. Це людина, яку відрізняє добре 

розвинене усвідомлення власних здібностей та потреб. Вона послідовно 
використовує ці знання для добору альтернатив; проводить здорове, 
продуктивне та наповнене самоздійсненням життя.  

2. Особистість із потягом до підтримки інших людей. Це життєва роль 
людини, яка вміє цінувати взаємовідношення із іншими людьми та розвивати 
багатобічність плідних зв’язків із ними.  

3. Особистість, яка розглядає життя як постійне навчання. Це роль 
людини, яка постійно набуває знання поряд із вмінням реагувати на умови 
зовнішнього світу, які постійно змінюються. У наведеній ролі враховується той 
факт, що нові моделі, ідеї, інформація та можливості виявляються як 
внутрішньо, так і поза навчального закладу, після кілька років по завершенні 
формальної освіти. В умовах інформатизації навчального процесу 
актуалізується значущість володіння викладачами комп’ютерними та 
технологічними вміннями. Йдеться про самостійне розроблення ними 
інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін 
(ІКНМЗД), які подаються студентам в електронному варіанті на CD, у формі 
Інтернет-сторінки у віртуальній бібліотеці ВЗО або на сайті відповідної 
кафедри. 
 

2.8. Сучасна система підвищення кваліфікації 
 
Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, швидка зміна техніки і 

технології в усьому світі, інтелектуалізація праці, гуманізація та демократизація 
суспільства зумовлюють зростання соціальної ролі особистості з високим 
рівнем інтелектуального розвитку і творчих можливостей, здатної до плідної, 
продуктивної праці, тобто особистості творчої, неординарної. У суспільстві 
з'явилися нові цінності - самоактуалізація, самореалізація, самопроектування 
особистості, що стали основою нової гуманістичної парадигми в педагогіці 
компетентнісно зорієнтованої освіти.  

Тільки викладач з яскравою творчою індивідуальністю здатний до 
формування гуманістичної творчої особистості учня. Тому що кожна 
неповторна особистість, реалізуючи свій творчий потенціал, сприяє 
урізноманітненню, а, отже, гармонізації світу.  

Отже, сьогодні виникла гостра необхідність у:  
• створенні інноваційної системи вдосконалення професійної 

компетентності педагогічних кадрів;  
• побудові індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації педагогів;  



82 

• розробці компетентнісно зорієнтованої моделі перепідготовки педагога 
у системі випереджувальної неперервної освіти. 

Чому так (у чому полягають причини існування цієї проблеми) Аналіз 
практики підвищення кваліфікації вчителів встановив невідповідності:  

- між масовим характером учительської професії і потребою школи в 
самобутніх, творчо працюючих учителях;  

- між типовою системою підготовки вчителя і необхідністю 
компетентнісно зорієнтованих технологій навчання, що забезпечують 
виявлення і формування якостей творчої індивідуальності майбутнього 
вчителя.  

У зв'язку з цим змінюється сам підхід до неперервної освіти, який 
передбачає суттєві новації у ланці післядипломної освіти. Зокрема створення 
відкритого університету інноваційної педагогіки, який включає :  віртуальну 
лабораторію, міжкурсову on-line студію, віртуальну школу освітнього 
менеджменту, дистанційні курси підвищення кваліфікації, електронні 
консультації, тематичні чати, курси підвищення кваліфікації за кредитно-
модульною системою.  

Відкритий університет інноваційної педагогіки є новітньою моделлю  у 
післядипломній освіті . Це школа творчого саморозвитку, в якій формується 
вміння моделювати, орієнтуватися у великих потоках інформації, 
результативно використовувати нестандартні методи діяльності.  

Майбутнє суспільство виростає з існуючої зараз системи освіти, яка 
перебуває в стадії реформування, примиряючи то російську, то американську, 
то європейську філософію освіти. Нам, безумовно, потрібно орієнтуватися на 
кращі світові зразки, але при цьому ми маємо вийти на свою традицію, 
звернутися до своїх коренів, очистити свої джерела – це основне. 
 

2.9. Інноваційна освітня політика та інституціалізація освіти 
 
Стан сучасної вітчизняної освітньої політики фактично загальмувався на 

етапі лінійного освітнього планування (західний світ пережив цей етап ще у 60-
х роках ХХ століття), для якого характерне зосередження на забезпеченні 
якнайбільшого числа людей існуючим (але далеко не завжди якісним) рівнем 
освіти. Світ змінюється, освіта в Україні залишилася такою ж. Освітою править 
школа та університет, народжені чи не 300 років тому для індустріальної епохи. 
Університети як науково-дослідні центри позбавлені автономії, функціонуючи 
під державним пресом в умовах дефіциту фінансування перетворюються на 
відсталі освітні центри. Від цього страждає наука, якій не вистачає ресурсів для 
інноваційних досліджень та справді якісно підготовлених кадрів.  

Тим часом, загальносвітова тенденція ХХІ ст. висуває питання освітньої 
якості та інноваційності вищої школи на перше місце. Відповідно, в системі 
координат балансу державного та ринкового контролю освіти для країн 
західного світу характерний значний показник ринкового контролю, що 
визначає конкурентоспроможні освітні системи із великим ступенем 
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наукоємності та інноваційності освітньо-наукових послуг (детермінанта якісної 
освіти).  

В Україні значний показник державного контролю визначає більшою 
мірою доступну освіту із досить традиційною методологією навчання, що не 
повністю орієнтується на світові тенденції розвивального поступу нарощення 
наукового знання, тобто є не достатньо якісною та конкурентоспроможною 
(детермінанта доступної освіти).  

Недостатня інноваційність державної освітньої політики призводить до 
відсутність справедливих правил гри на освітньому полі, що, в свою чергу, 
унеможливлює формування та інституціоналізацію саморегульованого ринку 
освіти. Всі актори освітнього простору (держава, ринок, інститути 
громадянського суспільства, бізнес-структури, інноваційні компанії, 
громадська думка) нерівноправні у своїх впливах на особистість в процесі 

реалізації її освітніх запитів, що породжує значні диспропорції і ще 
більше віддаляє інститут освіти від інституту ринку. Ця ситуація диктується 
тривалим радянським минулим, коли держава залишалася єдиним монопольним 
розпорядником освітніх ресурсів. Вона за інерцією намагається такою ж 
залишитися і досі.  

На даному етапі підготовка кадрів здійснюється не на основі реальних 
потреб ринку, а з огляду на фальшиві сигнали громадської думки та 
підкоряючись не завжди обґрунтованому державному замовленню на 
спеціальності, які уже давно не користуються попитом на ринку зайнятості. 
57% державного замовлення України – це досі інженерні, природничі 
спеціальності (тоді, як у Франції на сучасному етапі спеціальності цього ж 
профілю становлять лише 19% держзамовлення, У США– лише 17% студентів 
навчається за даним напрямом). Як наслідок – близько 40% випускників ВНЗ не 
можуть знайти роботу за фахом, деякі з них, закінчивши 5-6 курс 
усвідомлюють, що професій, які їм запропонувала здобути держава, на ринку 
праці вже не існує і основний масив їхніх знань застарілий і уже нікому не 
стане в нагоді.  

Функції “забезпечення населення освітою” визначено виходячи з 
традицій існування соціальної держави з її гаслами безкоштовної освіти. 
Загальносвітова тенденція диктує інші правила: в результаті дії процесів 
глобалізації формується новий світовий порядок, у якому соціальна держава чи 
держава добробуту трансформується у ринкову або конкурентну державу і 
функціональне навантаження останньої звужується в умовах дефіциту ресурсів, 
поступаючись місцем іншим суспільним механізмам.  

У країнах західної демократії правила в освітній сфері давно диктує 
саморегульований ринок і самі замовники освітніх послуг(фізичні чи юридичні 
особи, підприємства, інститути громадянського суспільства). Це попереджує 
неспроможність виробників освітньої політики під певним пресом державного 
контролю продукувати об’єктивні та далекозорі плани розвитку освітньої 
галузі.  

У статті 26 Загальної Декларації про права людини (1948) наголошено: 
початкова освіта повинна бути безкоштовною і обов'язковою, а більш високі 
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рівні освіти повинні бути рівною мірою доступні кожному на основі власних 
здатностей. Чому б тоді державі не зосередитися на забезпеченні доступності 
всіх ланок початкової та переважно всіх ланок середньої освіти, а у системі 
вищої освіти, де зосереджена найбільша частка наукового національного 
потенціалу, де народжується більшість ідей, концепцій, теорій, готується 
економічна, політична, науково-технічна еліта, не сприяти створенню 
саморегульованого ринку на основі врівноважу вального (паритетного) впливу 
всіх його акторів на особистість?!  

Коли ресурси обмежені, ринок є більш впливовим фактором 
диференціації інститутів вищої освіти і їх функцій, ніж централізована політика 
і контроль. Які послуги надавати у ринковому секторі вищої освіти визначають 
покупці і продавці, спосіб їх виробництва визначає конкуренція, а на кого і для 
кого розраховані послуги, – визначає попит. Освітні послуги надаються за 
ринковими цінами.  

Маркетизація освіти – відповідь на виклик третього тисячоліття. Вона є 
наслідком перетворення знання із “блага у вищу і найбільш вартісну форму 
капіталу”. Відповідно, зазнає змін і головна місія вищої освіти, сформульована 
у політичних термінах, – соціалізація еліт, передача цінностей (“соціальна 
чеснота”) і т.п. Її почали визначати “у термінах економічної віддачі – чи то 
суспільству, чи то приватній особі”.  

Маятник “держава-ринок” у 80-х роках схилився в бік останнього. 
Державу у розвинутих країнах все більше сприймають в освітній політиці як 
“партнера”, як “сприяючий” фактор, а не як головного провайдера-монополіста 
суспільного зростання і постачальника освітніх послуг.  

Регулююча функція держави у забезпечення освітніх потреб виявляється, 
перш за все, у створенні “базових умов” (законодавча база), встановленні та, за 
необхідності, зміні правил в освітньому просторі. Але розумне урядове 
втручання в ринок споживання знань пояснюється необхідністю виправлення 
неспроможностей ринку, обумовлених дією різних факторів.  

Зазначений висновок цілком корелює із застереженнями: цілями освітньої 
політики не можуть бути виключно дії, спрямовані на впровадження та 
поширення ринкових механізмів.  

Гарант попередження комерціалізації університетів та залагодженого 
діалогу всіх акторів освітнього поля–держава, її освітня політика, цілі і зміст 
якої визначається цілим рядом економічних та соціальних реалій даної країни.  

Крок1. Запровадити регуляторний принцип у державну освітню політику, 
що стосувався б: 

1. Регулювання цін на освітні послуги;  
2. Регулювання попиту на ринку праці й освітньому просторі, зважаючи 

на вимоги інформаційного суспільства.  
3. Створення Державного Центру прогнозування професійного розвитку з 

функцією інформування громадськості про новітні тенденції щодо конкретного 
професійного попиту на ринку праці.  
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В свою чергу, вища освіта в особі адміністрації інститутів та профспілок 
може безпосередньо здійснювати тиск на уряд з метою внесення бажаних змін в 
систему взаємодій акторів національного освітнього простору.  

Закономірно, що коли кризу переживає приватний сектор, підтримку він 
має отримати з боку держави. В складні періоди для публічного сектора(тобто 
державного, але із залученням співфінансистів вищої школи – див. вектор6), 
держава активно впроваджує ринкові інструменти у фінансування.  

Крок 2. Налагодження партнерського діалогу співробітництва бізнес-
сектору та ВНЗ через впровадження концепції маркетингу в діяльність вищої 
школи. 

Основна мета маркетингу освіти полягає в утриманні балансу між 
задоволенням потреб споживачів (студентів) та замовників (роботодавців). 
Можливості випускників повинні збігатися з вимогами роботодавців. 
Маркетингова концепція сприяє розвитку ВНЗ в умовах ринкової економіки, 
наштовхує проводити різні моніторингові дослідження попиту професій на 
ринку праці. Довгострокові перспективи реалізації маркетингової стратегії – 
різностороння реклама освітніх послуг даного ВНЗ, профорієнтаційна робота із 
абітурієнтами та прозорий професійний відбір у число студентів (технології 
університетського PR таsales promotion – комплекс заходів, спрямований на 
стимулювання активності продажу освітньої послуги, направлений як на 
споживача, так і на інших об’єктів ринку через здійснення виставок, 
виготовлення фірмових видань, організацію презентацій тощо) мають знайти 
своє широке поширення в діяльності ВНЗ.  

Ігнорування вищим навчальним закладом змін і тенденцій на ринку праці 
призводить до неадекватної підготовки спеціалістів для виконання ними 
професійних обов’язків. Як наслідок – зростає невдоволення замовників – фірм, 
компаній, корпорацій, державних і недержавних організацій.  

Складніше, але важливіше, залучити потенційних роботодавців до 
розвитку навчального закладу, зацікавити їх і переконати в доцільності 
вкладання коштів у ВНЗ. Для цього і необхідні тісні комунікації в рамках 
маркетингової стратегії Стимулювання державою залучення бізнес-структур в 
роботу ВНЗ і висвітлення адекватної інформації про новітні тенденції на ринку 
зайнятості стало б одним із шляхів до збалансування впливів всіх акторів 
освітнього поля задля повної реалізації особистісних освітніх запитів(тобто 
потреби і студента в отриманні хорошої роботи і роботодавця у 
працевлаштуванні висококваліфікованого спеціаліста). 

Крок3. Заохочення залучення недержавних коштів в освітню систему. 
Беззаперечно, що інвестиції і в людський, і в фізичний капітал сприяють 

економічному піднесенню. Технологічні зміни прискорюються лише тоді, коли 
зростає освіта працівників. Тому інститути освітньої політики мають 
працювати над створенням позитивного іміджу інвестування у власну 
освіту(коли йдеться про студента) у освіту своїх майбутніх працівників(коли 
йдеться про роботодавця). Загальні інвестиції відіграють незначну роль в 
економічному зростанні, якщо вони не підкріплені освітою. Звідси, саме освіта 
– є найкращим капіталовкладенням.  
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Крок 4. Випереджувальна освітня реформа. В останні десятиріччя 
стандартними були соціальні програми, розраховані на чотири-п’ять років, в 
мінливу глобальну епоху як і період життя багатьох програм, так строки 
можливих прогнозів – 10-12 місяців, максимум – 2 роки. Тому, освітня політика 
має перейти від стратегічного планування, орієнтованого на кількарічні 
програми, до постійного гнучкого реагування на зміни, що відбуваються у світі 
і, відповідно, мають вплив на вітчизняні освітні реалії (далекозоре планування у 
даному випадку виключається, тому що освіта – ланка суспільного добробуту, 
якість якої визначає, по великому рахунку, якість всього суспільства.  

Звідси, освіта завжди має орієнтуватися на новітні тенденції. Тому 
донедавна планування розвитку вітчизняної освіти на строк 5 років (Концепції 
Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки) теж не зовсім 
відповідає запитам глобальної епохи). У цьому ракурсі інноваційна державна 
освітня політика – наш шлях наздогнати випереджувальні світові тенденції 
розвитку технологій та інноваційного виробництва, щоб колись, на 
довгожданому певному етапі, ввійти до числа лідерів-провайдерів не лише 
якісних освітніх послуг, а й найновіших здобутків техніки, науки, суспільної 
думки. 
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ВИСНОВКИ  
 

Пошук ефективної відповіді на виклики часу вимагає від нас окреслення 
шляхів модернізації освіти та об’єднання зусиль суспільства, спрямованих на 
практичну реалізацію ефективної політики розвитку людини.  

Це зрештою має привести до покращення якості життя українців, 
накопичення і примноження інтелектуального капіталу нашої країни. Тому 
важливим завданням усього нашого освітнього співтовариства є генерування 
освітньої політики, що розуміється не як галузева політика Міністерства освіти 
і науки України, а як загальнонаціональна суспільна стратегія.  

Лише публічний діалог у суспільстві з питань модернізації освіти може 
створити передумови для поширення, стимулювання та подальшої 
інституціоналізації стратегічного процесу вироблення освітньої політики та 
поширення пов’язаних з ним практик інтелектуальної та аналітичної роботи.  

Мова йде не тільки про діалог між владою і громадою, а і про діалог 
усередині громади. 

З огляду на те, що ХХІ століття є “епохою змін”, яка спонукає освіту 
України, як і освіту будь-якої іншої країни, вступити у стадію неперервного 
реформування, ілюзією є сподівання на те, що принаймні школа за нашого 
життя залишиться такою ж як і була.  

Сьогодні динамічні зміни стали нормою у всіх сферах життя і іншої 
епохи, окрім епохи змін, тепер бути не може.  

Упродовж двох останніх десятиліть ми спостерігаємо масштабну 
катастрофу ресурсного типу, яка вже призвела до навіть фізичної руйнації 
приміщень закладів освіти, вимушеного використання засобів навчання 
вчорашнього дня тощо. На наші заклади освіти, особливо ті, що у сільській 
місцевості, не може не впливати демографічна катастрофа, яка веде до 
депопуляції України.  

Наростання загрожуючої катастрофи посилює те, що упродовж усіх років 
незалежності на всіх рівнях управлінської ієрархії в освіті ті чи інші рішення 
приймаються:  

а) неадекватно (без глибокого вивчення освітніх реалій та залучення 
професіоналів від освітянського “плуга”);  

б) авторитарно (визначальним є вплив того чи іншого “начальника” на 
прийняття рішення та вирішальне значення має вплив на “начальника” осіб, які 
мають “доступ до тіла”);  

в) кулуарно (без широкого громадського обговорення та відкритої 
професійної експертизи).  

Ми повинні змінити нашу національну освітню мету: треба не 
модернізувати освіту, а споруджувати щось нове. Якщо управлінські структури 
усіх рівнів не в змозі відвернути катастрофу в освіті, то слід принаймні 
забезпечити, щоб вона стала керованою, тобто процес демонтажу старої 
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“арматури” (замість спонтанного і катастрофічного) набув свідомого і 
планомірного характеру. Одночасно має відбуватись цілеспрямоване та 
прогнозоване конструювання нової освіти України.  

З огляду на вищезазначене, ключовими напрямами державної освітньої 
політики мають стати: 

• реформування системи освіти на основі філософії “людиноцентризму” 
як стратегії національної освіти; 

• оновлення законодавчo-нормативної бази системи освіти, адекватної 
вимогам часу; 

• модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах 
компетентнісного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого 
розвитку; 

• створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних 
освітніх моделей, навчальних закладів різних типів і форм власності, 
різноманітних форм та засобів отримання освіти; 

• побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і 
соціалізації дітей та молоді; 

• забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя;  
• формування здоров’язбережного середовища, екологізації освіти, 

валеологічної культури учасників навчальновиховного процесу; 
• розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості 

освіти на інноваційній основі; 
• інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-

ресурсного забезпечення освіти і науки; 
• забезпечення національного моніторингу системи освіти; 
• підвищення соціального статусу педагогів; 
• створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти. 
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