
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність та доцільність дослідження. Україна знаходиться на 

етапі докорінних змін соціально-економічних відносин в організації жит-
тєдіяльності країни. Освітні процеси в країні мусять відповідати цим змі-
нам, сприяти трансформаційним перетворенням, адаптуватися. Серед них 
університетська освіта є особливою, оскільки впливає не стільки на соціа-
льно-економічні процеси перетворення сьогодення, а головним чином 
впливає та забезпечує майбуття. При цьому підсистема університетської 
освіти як складова державно-громадської системи теж перетворюється. 

Університетська освіта забезпечує майбуття шляхом формування ново-
го покоління професіоналів, виробляє високоякісний людський (освіта, 
здоров’я) та соціальний (культура, загальні цінності, сильне громадянське 
суспільство) капітал. Власне, саме людський капітал і є основним ресур-
сом, який, на глибоке переконання І.А. Зязюна, здатний забезпечити роз-
виток країни у постіндустріальну, інформаційну епоху. Університетська 
освіта утворює такий осередок освіти, науки та культури у суспільстві, де 
не тільки відбувається передача знань, умінь та навичок молодому поко-
лінню, формується світогляд, поведінка, але й закладається власне доля 
кожного випускника та майбутнього суспільства. Дослідження проблеми 
розвитку університетської освіти в сучасних умовах має пріоритетне значен-
ня, відноситься до фундаментальних основ у забезпеченні розвитку соціаль-
но-економічної системи суспільства. 

Значущість наукової проблеми розвитку університетської освіти Украї-
ни визначається суттю педагогічної системи, перед якою ставиться завдан-
ня якнайширше залучати молоде покоління до доброчинності та обереж-
ного ставлення як до себе, так і до довкілля з метою його збереження, до-
тримання балансу, рівноваги, гармонійного розвитку суспільства. 

С.У. Гончаренко зазначає, що принциповою особливістю університетської 
освіти є її фундаментальність, навчання студентів на рівні переднього краю 
розвитку наук та органічне поєднання навчання з фундаментальними дослід-
женнями. На нашу думку, також принципово змінюється і характер навчання. 
Тобто університетська освіта як навчальний процес набуває все виразніших 
рис дослідження явища чи об’єкта, що передбачає: пошук чи здобуття інфор-
мації, вибір з необмеженого інформаційно-комунікативного простору; аналіз 
та узагальнення у вигляді моделей в тій чи іншій формі. Все це є моделюван-
ням. Ми переконані, що навчання отримує інноваційний зміст саме тоді, коли 
здобуває виразні риси моделювання. 

Університетська система освіти має бути інноваційного типу, як систе-
ма з університетом та установами науки, культури, місцевого самовряду-
вання, спорту, загальноосвітніми школами, банками, фірмами, які об’єдна-
ні для сумісного досягнення суспільно значимої мети з урахуванням соціа-
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льно-економічної нерівномірності регіонів. Університетська система осві-
ти – це консорціум університету та установ, які утворюють мережу ефек-
тивного доступу до навчання, здобуття, розповсюдження та поєднання 
новітнього знання та досвіду, культури. Тобто відроджуються традиції 
Києво-Могилянської академії з розповсюдження ідей серед населення 
шляхом об’єднання суспільства навколо центрів високого рівня освіти. 

Якщо наукові дослідження з соціології та екології, валеології та соціальної 
психології, економіки та політології сприяють ходу соціально-економічних 
реформ в Україні, то сучасні наукові дослідження з педагогіки створюють 
передумови для їх успішного здійснення. Консенсус досягається тоді, коли всі 
учасники процесу соціально-економічних реформ, а це усі прошарки та поко-
ління у суспільстві, готові діяти у відповідності до вимог реальної ситуації, 
маючи можливість вільного вибору серед альтернативних варіантів, та вбача-
ти в обраних спільних діях найбільш вигідний варіант задоволення власних 
інтересів, забезпечення власних пріоритетів, поважаючи та враховуючи право 
інших на вільний вибір. Вибір шляхом партнерства, а не за рахунок інших. 

Л.С. Нечепоренко доводить, що тільки на межі різних наукових знань 
можна знайти сучасні відповіді та рішення проблем про умови розв’язання 
конфліктів людини з довкіллям, суспільства з природою, про спосіб жит-
тя, уміння і навички діяти за законами злагоди та гармонії. Значущість 
вирішення наукової проблеми розвитку системи університетської освіти 
України ми пов’язуємо із значущістю формування, виховання нового рів-
ня світогляду вільної людини, про необхідність якої висловлюється 
В.С. Лутай. Освічена та вихована людина може все, а сам процес вихован-
ня є феноменом вічності. Не зможемо ми виховати нову людину, яка здат-
на діяти у гармонії з природним і соціальним середовищем, не зможе існу-
вати цивілізація, неминуча глобальна криза. 

В Україні, яка традиційно має високий науково-педагогічний потенці-
ал, вже створився та активно продовжує розвиватися ринок освітніх по-
слуг. С.О. Сисоєва переконливо доводить, що теоретико-методологічні 
засади педагогічної науки потребують випереджувального розвитку для 
запобігання ймовірних соціальних конфліктів. 

Необхідність проведення дослідження організаційно-педагогічних ос-
нов функціонування університетської систем освіти визначається фунда-
ментальністю проблеми сталого розвитку суспільства. Зараз жоден вели-
кий проект не вийде зі стін ООН, Міжнародного валютного фонду, Всесві-
тнього банку та не буде ними погоджений, якщо у ньому відсутні ключові 
слова “сталий розвиток”. Сьогодення потребує нової моделі соціально-
еколого-економічного розвитку. Така постіндустріальна модель повинна від-
повідати концепції сталого розвитку. 

Аналізуючи зусилля провідних підприємств європейських держав, Ан-
глії, Франції та Німеччини, щодо політики професійної підготовки, 
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І.А. Зязюн відмічає, “що вона має багато цілей. Та найважливіша з них – 
оволодіння її корпоративною культурою, зміцнення і розвиток. Тут ідеть-
ся не про підрахунок витрат, прибутку чи підвищення благонадійності і 
мотивації робітників, а про відповідне технологічне, психологічне та куль-
турне ставлення робітника до техніки, що сприяє виробництву, тощо. Му-
льтинаціональні підприємства, що процвітають, витрачають на професій-
ну підготовку 10% свого фонду заробітної плати”. 

Значні зміни в соціально-економічних відносинах у суспільстві зумов-
люють потребу у підготовці фахівців нових, не традиційних для регіону, 
спеціальностей. Саме тому виникає значна кількість філій, центрів та ін-
ших відокремлених структурних підрозділів провідних університетів, а 
також і самих університетів у регіонах, що збільшує різноманіття напря-
мів та форм надання освітніх послуг, надає можливість безпосередньо, на 
місці здобути освіту за спеціальностями, підготовка з яких була відсутня у 
регіоні, що актуалізує соціальний аспект проблеми. Але, як зауважує 
С.У. Гончаренко, просте перейменування слабеньких інститутів, які не мають 
ні кадрів, ні бази, в університети є профанацією науки і середньої освіти. 

Аналіз практик організаційно-педагогічного розвитку університетської 
системи освіти зумовлює взаємозв’язану сукупність питань, на які потріб-
но дати швидкі, точні та конкретні відповіді: яким має бути бажаний взі-
рець, модель університетської системи освіти; як управляти університет-
ською освітою в мінливих соціально-економічних умовах; куди спрямувати 
зміни і якою має бути модель розвитку; хто і наскільки зацікавлений у розвит-
ку; як створити та втримувати гідний баланс інтересів усіх зацікавлених сто-
рін без втрати можливостей розвитку; які показники, індекси та індикатори, 
що дозволяють вимірювати розвиток; які методики та на яких рівнях і за яки-
ми критеріями слід оцінювати рівень досягнутого та потенційні можливості 
розвитку; як встановити засоби впливу та визначити баланс між якістю та 
наявними ресурсами забезпечення освіти, між економічним ростом та соціа-
льним розвитком, між ефективністю та сталістю.  

Комплекс взаємопов’язаних суперечностей негативно впливає на роз-
виток університетської системи освіти і загрожує в цілому зниженням ква-
ліфікації випускників, формуванню професіоналів. Виразніше визначаєть-
ся наукова проблема – становлення теоретичних основ сталого розвитку 
інноваційної університетської системи неперервної випереджаючої профе-
сійної освіти та професіоналів в умовах зростання конкуренції на місцево-
му, регіональному, національному та міжнародному ринках праці, освітніх 
та наукових послуг, що адекватна змінам та тенденціям у глобалізованому 
суспільстві для створення передумов, освітнього забезпечення сталого 
розвитку суспільства. 

Актуальність проблеми освіти для майбуття цивілізації, в інтересах 
сталого розвитку відображається і в Заяві міністрів навколишнього сере-
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довища країн Європейської Економічної Комісії (ЄЕК) Організації Об’єд-
наних Націй (ООН) (2003 рік), де зазначається: 

“підкреслюючи, що освіта, окрім того, що вона є одним з прав людини, 
являє собою попередню умову для досягнення сталого розвитку й важли-
вим чинником належного управління... 

вітаючи резолюцію 57/254 Генеральної Асамблеї Організації Об’єдна-
них Націй від 20 грудня 2002 року, у якій Генеральна Асамблея оголосила 
десятилітній період, що починається з 1 січня 2005 року, Десятиліттям 
освіти в інтересах сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй і запро-
понувала Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО) підготувати проект плану здійснення цього Десятиліття на 
міжнародному рівні”. 

Досягнення окремих класичних наукових шкіл є багатогранним розви-
тком класичної спадщини світової та вітчизняної педагогічної науки. Про 
це свідчить: принцип оптимізму та поваги до учня А.С. Макаренка, пози-
тивно-емоційна педагогіка В.О. Сухомлинського, педагогіка добра 
І.А. Зязюна, педагогіка виховання та розвитку особистості через ефект 
праці К.Д. Ушинського, ідея навчання без “2” В.Ф. Шаталова, педагогіка 
усування можливості приниження гідності особистості вихованця 
В.Г. Кременя, педагогіка співробітництва, індивідуально зорієнтованого 
виховання І.Д. Беха, педагогіка індивідуалізації навчання С.В. Кириленко, 
О.А. Кобенка, А.М. Бойко, О.М. Пєхоти, безконфліктна педагогіка 
Л.С. Нечепоренко, педагогіка творчості С.У. Гончаренка, Г.О. Балла, 
С.О. Сисоєвої, педагогіка життя Н.Г. Ничкало, педагогіка лідерства 
О.Г. Романовського, “всестанова” педагогіка виховання П.С. Могили.  

Спираючись на фундаментальність цієї класичної педагогічної спадщи-
ни, ми переконались в актуальності та доцільності проведення глибокого 
наукового дослідження теоретичних основ сталого розвитку інноваційної 
університетської системи неперервної випереджаючої професійної освіти, 
яка б адекватно відповідала перехідному, трансформаційному соціально-
економічному розвитку України. Враховуючи актуальність визначеної 
проблеми для підготовки конкурентоспроможних творчих особистостей з 
новим рівнем світогляду вільної людини, що спрямована на розбудову 
незалежної України через власний саморозвиток впродовж життя на шля-
ху інтеграції у Європейський освітньо-науковий простір, та недостатню 
розробленість проблеми, темою дисертаційного дослідження обрано: 
“Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і 
методика”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-
таційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових 
досліджень Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН 
України і плану науково-дослідних робіт Миколаївського державного гу-
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манітарного університету імені Петра Могили при розробці тем 
“Моделювання системи університетської освіти” (РК № 0103V004002) та 
“Організаційно-педагогічне забезпечення регіональної програми 
“Миколаївський навчальний національно-культурний комплекс” (РК 
№ 0103V004000) відповідно до Договору на спільну підготовку науково-
педагогічних кадрів, спільних накових досліджень та проведення експер-
тизи освітньо-професійних програм між МФ НаУКМА та Інститутом пе-
дагогіки і психології професійної освіти АПН України від 1 вересня 
2000 р. Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Спеці-
алізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології про-
фесійної освіти АПН України 18 листопада 1999 року (Протокол № 11) та 
на засіданні Вченої ради МДГУ ім. П. Могили від 16.01.2003 р. (Протокол 
№ 5) та узгоджена рішенням бюро Ради з координації наукових дослі-
джень в галузі педагогіки та психології в Україні 29 травня 2001 року 
(Протокол № 5).  

Об’єкт дослідження: функціональні системи університетської освіти в 
Україні в умовах загальноцивілізаційних змін. 

Предмет дослідження: сучасні моделі розвитку університетської осві-
ти, адекватні національним традиціям, динамічним економіко-
екологічним та соціально-педагогічним процесам та ресурсам. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб теоретично розробити та експе-
риментально перевірити організаційно-педагогічні моделі сталого розвитку 
інноваційної університетської системи освіти, що базується на визначенні 
балансу між динамічним взірцем бажаного майбуття та реаліями практики 
сьогодення з втриманням балансу у визначених межах згідно зі встановле-
ними критеріями та з опертям на комплекс взаємодоповнюючих методик 
оцінки.  

Концепція дослідження. Розв’язання наукової проблеми – становлен-
ня теоретичних основ сталого розвитку інноваційної університетської сис-
теми неперервної випереджаючої професійної освіти в умовах зростання 
конкуренції на місцевому, регіональному, національному та міжнародно-
му ринках праці, освітніх та наукових послуг для освітнього забезпечення 
сталого розвитку суспільства – спирається на ключову ідею інноваційної 
університетської системи освіти, що сформульована у формі тези – разом 
моделюючи, вчимося, потребує визначення, системи альтернатив з двох 
протилежностей, методик вимірювання параметрів, оцінки якості та бажа-
ного балансу у межах та згідно із встановленими критеріями, засобів 
впливу на існуючі практики, що досягається шляхом моделювання педаго-
гічних процесів та систем. 

Сталий розвиток університетської освіти з притаманними університету 
особливостями, індивідуальністю майбутнього фахівця, усіх без винятку 
суб’єктів освітнього процесу можливий та ґрунтується на довічних цінно-
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стях, нормах справедливості, індивідуальних та особистісних відміннос-
тях, виходить із сутності університету, його феномена, як важливішої ін-
ституції суспільства, що є підґрунтям якісного життя сучасного та наступ-
них поколінь. При цьому спираючись передусім на власні зусилля і не за 
рахунок майбутніх поколінь, а також без позбавлення їх можливості задо-
вольняти власні потреби. Розвиток – це особливий тип змін, які пов’язані з 
оновленням, з виникненням нового якісного стану об’єкта, з розширенням 
його структурно-функціональної сутності, які впливають на якісні зміни 
суб’єктів освітнього процесу. 

Реалізація означеного сприятиме застосуванню базових, фундаментальних 
положень гуманістичної парадигми освіти, в центрі якої – людина як найвища 
цінність, яка здатна жити та взаємодіяти у гармонії з суспільством та приро-
дою без позбавлення цих прав інших та не за рахунок майбутніх поколінь. 
Забезпечити якісну та ефективну, гармонійну професійну підготовку фахівців 
в університетах можна, якщо її реалізовувати як цілісну організаційно-
педагогічну університетську систему освіти. 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що університетська освіта змо-
же виконувати нову глобальну мету – освітнє забезпечення сталого розвит-
ку цивілізації, якщо усі зацікавлені сторони будуть спиратися в усіх сфе-
рах діяльності на найулюбленіші та взаємодоповнюючі стратегії природи 
– конкуренцію та синергію, через їх баланс та неухильне дотримання сис-
темоутворюючої сукупності принципів. Університетська система освіти як 
найважливіша соціальна інституція зможе зменшувати нерівність між еко-
номічним та соціальним розвитком суспільства, а також природи, через 
зменшення диспаритету, визначення та втримання балансу між стратегія-
ми конкуренції та синергії у всіх сферах діяльності як всередині, кожною 
людиною університету, так і ззовні, поколіннями нової генерації. 

Відповідно до предмета, об’єкта, мети, концепції та гіпотези були ви-
значені основні завдання дослідження: 

Проаналізувати стан розробленості проблеми у педагогічній теорії роз-
витку університетської освіти під впливом процесів глобалізації на світо-
вому рівні, в умовах перехідної економіки України на національному рівні 
та з урахуванням нерівномірностей регіонального розвитку і місцевої спе-
цифіки. Визначити основні суперечності, ознаки, чинники та тенденції, що 
зумовлюють системну кризу університетської освіти на світовому, націо-
нальному та регіональному рівнях. 

Науково обґрунтувати концепцію єдності моделювання розвитку та 
системи університетської освіти шляхом аналізу сутності та особливості 
моделювання педагогічних процесів як теоретико-методологічної основи 
розв’язання проблеми, моделей оцінки якості та критеріїв розвитку. Ви-
значити теоретико-методологічні засади аналізу університетської освіти 
шляхом моделювання розвитку як цілісного організаційно-педагогічного 
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процесу опису моделей, їх неперервного доповнення та оновлення, що 
зумовлені змінами соціально-економічного оточення. 

Проаналізувати концептуальні моделі університетської освіти, моделі 
розвитку та виявити принципи, умови та прогресивні тенденції для забез-
печення й сталого розвитку. Визначити основні ознаки та відмінності у 
моделях університетської освіти на світовому, національному та регіона-
льному рівнях для формування моделі бажаного майбуття. 

Розробити теоретичні положення з концепцією сталого розвитку інно-
ваційної університетської системи освіти і моделями як однієї з найважли-
віших інституцій суспільства. Концепцією, що на рівні ідей визначає мож-
ливість сталого розвитку через систему принципів організаційно-
педагогічного устрою та забезпечення, і організаційно-педагогічними мо-
делями, що конкретизують та доповнюють концепцію через систему взає-
мозв’язаних компонентів університетської освіти. 

Розробити організаційно-методичні засоби впливу на проективну діяль-
ність та проаналізувати специфіку управління змінами, їх спрямованість на 
формування конкурентоспроможної національної еліти, умови сталого розви-
тку університетської системи освіти і особистості майбутнього фахівця. 

Розробити й експериментально перевірити комплекс методик, які базу-
ються на відібраних характеристиках та параметрах компонентів, що через 
систему індексів та індикаторів зорієнтовані на вимірювання, оцінку розвитку 
університетської освіти з опертям на систему гранично-критичних критеріїв. 

Методологічною основою дослідження є філософські положення: про 
загальний зв’язок, взаємну зумовленість і цілісність процесів і систем, про 
еволюцію, ріст та розвиток, що відбуваються у соціально-економічному та 
природному середовищі, теорії пізнання, теорії систем, про загальнонаукові 
принципи цілепокладання, системності, зворотного зв’язку, самоорганізації, 
наступності та інтегративності і творчу сутність особистості як суб’єкта істо-

ричного процесу й розвитку матеріальної та духовної культури. 

У процесі розвитку педагогічної науки виникла потреба у вдосконален-
ні теоретичних та соціально-педагогічних засад, устаткуванні їх засобами 
передбачення, здатними давати не тільки якісні, але й кількісні оцінки. 
Потрібна сукупність моделей університетської системи освіти, своєрідна 
експериментальна установка, яка дозволяла б вивчати її реакції на дії зов-
нішніх та внутрішніх чинників, викладачів, адміністрації та студентів і 
встановити межу припустимих дій. Така організація інформаційного за-
безпечення університетської системи освіти виступає в ролі елементів 
теоретичного, організаційно-педагогічного забезпечення сталого розвитку, 
спираючись на досягнення комп’ютерних наук. 

Теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні положення: 
теорії систем та їхнього розвитку (А.М. Алексюк, В.А. Афанасьєв, 
О.С. Анісімова, В.П. Безпалько, А.М. Бойко, Є.П. Бєлозєрцев, 
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Л.С. Виготський, С.У. Гончаренко, Т.А. Ільїна, П.Л. Капіца, Н.В. Кузьміна, 
В.І. Лозова, А.О. Лігоцький, О.Г. Мороз, В.О. Охріменко, С.Л. Рубінштейн, 
Т.І. Сущенко та інші); структури змісту навчання (Б.С. Гершунський, 
В.С. Ледньов, І.Я. Лернер, Н.Г. Ничкало, О.М. Новіков, М.М. Скаткін, 
Н.Ф. Тализіна); організації навчального процесу у вищій школі, зокрема в 
університетах та інститутах (О.А. Абдуліна, В.І. Андреєв, 
С.І. Архангельський, А.О. Вербицький, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, 
Ю.Ф. Зіньковський, А.Н. Крилов, В.А. Козаков, В.Г. Осіпов, 
П.Т. Пономарьов, І.Ф. Прокопенко, З.А. Решетова, В.К. Сидоренко, 
С.О. Сисоєва, Т.Є. Таранов, М.І. Шкіль); практики управління у закладах осві-
ти (В.Ю. Биков, В.І. Бондар, І.І. Кобиляцький, В.І. Маслов, М.Д. Нікандров, 
В.С. Пікельна, М.М. Поташник); психологічної теорії особистості 
(Б.Г. Ананьєв, О.Г. Асмолов, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, 
О.В. Скрипченко); індивідуальності виховання та її розвитку в процесі діяль-
ності (І.Д. Бех, В.С. Мерлін, В.О. Моляко, О.М. Пєхота, І.І. Резвицький, 
О.Я. Савченко, Б.М. Теплов); історії та тенденцій розвитку вищої педагогічної 
освіти в Україні (О.В. Глузман, В.І. Луговий, В.К. Майборода); теорії психо-
лого-педагогічної підготовки (Г.О. Балл, В.А. Семиченко, В.О. Сластьонін, 
Т.С. Яценко); системи взаємовідносин особистості і характеру детерміновано-
сті її взаємодії з навколишнім середовищем (Г.О. Балл, В.О. Кан-Калік, 
О.Г. Ковальов, В.С. Лутай, В.М. М’ясищев, Л.С. Нечепоренко, Ю.М. Орлов, 
Л.П. Петровська). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, досягнен-
ня мети, перевірки гіпотез використовувалася комплексна методика дослі-
дження, зокрема теоретичний пошук: вивчення джерел, матеріалів теоре-
тичних досліджень, аналіз, узагальнення, синтез, абстрагування, класифі-
кація та систематизація теоретичних даних, дедукція, порівняльний аналіз, 
моделювання, прогнозування можливих шляхів розвитку для впроваджен-
ня та управління змінами університетської освіти в умовах відсутності 
потрібних та достатніх ресурсів; емпіричні методи: вивчення досвіду 
створення інноваційних освітніх систем, вищих навчальних закладів, анке-
тування, інтерв’ювання, тестування, пряме та опосередковане спостере-
ження, опитування експертів, експертна оцінка, самооцінка, педагогічний 
експеримент, моделювання та інші. 

Джерельна база дослідження. У процесі логічно-педагогічного пошу-
ку використано 635 джерел. Проаналізовано законодавчі та нормативні 
акти, що регламентували діяльність закладів та установ системи універси-
тетської освіти, автореферати та дисертації, звіти про роботу окремих на-
вчальних закладів та органів управління ними, статистичні дані, інформа-
ційні ресурси Інтернет. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося протягом 1987-
2004 років і охоплювало кілька етапів науково-педагогічного пошуку: 
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• На аналітично-констатуючому етапі (1987-1991 рр.) систематично 
вивчалися проблеми у теоретичному та практичному аспектах; проаналі-
зовано навчально-методичну літературу з аналізу та синтезу, теорії сталос-
ті технічних систем; здійснено аналіз навчальних планів підготовки студе-
нтів у технічних вищих навчальних закладах; виявлено недоліки і перева-
ги існуючих технологій та системи викладання загальнотехнічних дисцип-
лін; досліджено практичні умови використання традиційних методик роз-
в’язання педагогічних завдань на засадах обчислювальної техніки; обґрун-
товано методологічний апарат дослідження, висунуто загальну гіпотезу і 
здійснено її структурування; розроблені авторські програми курсів 
“Математичні моделі функціонування автоматизованих систем” та 
“Системи автоматизованого проектування”. 

• На аналітико-пошуковому етапі (1992-1995 рр.) проведено теоретич-
не обґрунтування принципів, змісту, мети та визначення засобів організа-
ції інноваційної регіональної системи університетської освіти; опрацьовувано 
та узагальнено передовий педагогічний досвід вчених-викладачів в організації 
навчального процесу; підготовлено бізнес-план утворення Миколаївської фі-
лії Національного університету “Києво-Могилянська академія”; 

• На пошуково-компонуючому етапі (1996-1998 рр.) проведено органі-
заційно-педагогічні заходи з підготовки та втілення Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про утворення МФ НаУКМА” за № 712 від 13 липня 
1996 р., з ліцензування, формування професорсько-викладацького складу, 
студентських груп та початку навчального процесу; розроблено програму 
і методику дослідження; розроблено концепцію регіональної програми 
“Миколаївський навчальний національно-культурний комплекс” та утво-
рено комплекс; 

• На формуючому етапі (1999-2001 рр.) проведено порівняльний аналіз 
концепцій створення інноваційних університетських систем освіти, їх ор-
ганізаційно-педагогічного компонента з урахуванням різних підходів в 
освіті; вивчено досвід розв’язування цієї проблеми вищими навчальними 
закладами на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти; створена 
концептуальна модель сталого розвитку університетської системи освіти, 
яка адаптована до традицій, умов та ресурсів регіону; розроблена та впро-
ваджена у навчальний процес авторська програма курсу “Моделювання 
систем”, системи моделей; проведено педагогічний експеримент; визначе-
но педагогічні умови ефективного функціонування запроваджених моде-
лей; обґрунтовано стратегічні підходи до подальшого розвитку універси-
тетської системи освіти; здійснено дослідно-експериментальну перевірку 
висунутої гіпотези, концептуальних положень; узагальнено результат до-
слідно-експериментальної роботи; 

• На завершально-констатуючому етапі (2002-2004 рр.) систематизо-
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вано та оформлено результати дослідження у вигляді докторської дисерта-
ції, видано навчальні посібники, монографію, розроблено та впроваджено 
ряд методичних рекомендацій для викладачів, студентів та керівників уні-
верситетів; сформульовано основні висновки і визначено перспективи 

подальшого наукового пошуку. 
Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота виконувалася у Національному університеті “Києво-Могилянська 
академія” у її Миколаївській філії, у Миколаївському навчальному націо-
нально-культурному комплексі та завершена у Миколаївському державно-
му гуманітарному університеті імені Петра Могили. На різних етапах до-
слідження в експерименті брали участь біля 450 студентів і 120 викладачів 
та керівників вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, 
колегіумів та гімназій. 

Наукова новизна одержаних результатів: вперше розроблено концеп-
цію інноваційного розвитку університетської освіти як цілісну систему 
організаційно-педагогічних принципів та умов, засобів та інструментарію 
для супроводження і забезпечення її сталого розвитку в процесі життєдія-
льності; вперше розроблено багаторівневу організаційно-педагогічну мо-
дель сталого розвитку інноваційної університетської системи освіти, яка 
зорієнтована головним чином на три групи користувачів, споживачів та 
провідників навчальних послуг – молоде покоління, викладачів та адмініс-
трацію, жодна з яких повністю не відокремлена від іншої; розвинуто ідею 
пріоритетності права в організації університетської системи освіти, цього 
особливого, об’єктивного та закономірного соціального феномена, який 
регулює громадське життя; доповнено концепцію моделювання у педагогі-
чній науці як ієрархічну систему формування моделей для забезпечення 
сталого розвитку університетської системи освіти, як засіб здобуття та за-
своєння, існування та застосування, зберігання та накопичення, розвитку та 
передачі знання, як природну єдність двох невід’ємних аспектів цілісного та 
інтерактивного процесу дослідження та навчання. Доповнено концепцію фор-
мування та життєдіяльності навчально-науково-виробничо-культурних ком-
плексів. Концепція творчо доповнена до усвідомлення цінності та широкого 
використання неформальних взаємозв’язків, які базуються на особистих пріо-
ритетах лідерів, що за власною ініціативою, яка притаманна справді творчій 
особистості, формують та забезпечують гармонійну взаємодію учасників уні-
верситетської системи освіти. 

Теоретичне значення отриманих результатів визначається тим, що:  
обґрунтовано теоретичні засади професійної підготовки фахівців, органі-
заційну структуру та педагогічні функції інноваційної університетської 
системи освіти з забезпеченням сталого характеру розвитку навчально-
виховного процесу та формування активних і творчих особистостей; ви-
значено особливості та характерні риси сучасної університетської освіти, 
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її місце у суспільстві, виявлені тенденції, концептуальна модель і критерії 
оцінки стану та її розвитку; теоретично обґрунтовано принципи, методи 
та засоби проектування інноваційної університетської системи освіти, що 
пов’язано з розкриттям адаптивних закономірностей до конкретної соціа-
льно-економічної ситуації та традицій і ресурсних обмежень регіону; тео-
ретично обґрунтовано стратегію сталого розвитку університетської систе-
ми освіти у контексті соціально-економічних перетворень в Україні; тео-
ретично обґрунтовано концепцію регіональної програми “Миколаївський 
навчальний національно-культурний комплекс” для освітян та науковців 
Миколаївщини; виявлено закономірність та умови, тенденції подальшого 
підвищення ефективності процесу професійної підготовки в університет-
ській системі освіти завдяки індивідуалізації навчання та самовиховання 
кожним студентом; визначено пріоритет права власного, вільного вибору 
індивідуально кожним студентом шляхів досягнення професійного розви-
тку без позбавлення інших студентів також здійснення вільного вибору 
власного шляху. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 
тому, що розроблено і впроваджено: розроблено та впроваджено бізнес-
план відкриття Миколаївської філії Національного університету “Києво-
Могилянська академія” для потенційних інвесторів та посадових осіб, що 
приймають владні рішення, студентів, аспірантів, науковців та усіх, хто 

бажає змін; методичні рекомендації щодо сталого розвитку університетсь-
кої системи освіти, адаптивної до традицій і ресурсних обмежень регіонів 
України та ефективного управління змінами навчально-виховного проце-
су; навчальний план за спеціальністю “Інтелектуальні системи обробки 
інформації та прийняття рішень” для студентів МФ НаУКМА (за участю 

автора); навчальну програму та навчальні посібники для дисципліни 
“Моделювання систем” для студентів та аспірантів, науковців і практиків 
вищої школи. Видання рекомендовані МОН України: “Моделювання сис-
тем” (№ 14/18.2-940 від 26.06.2001 р.), “Моделювання систем. Концепту-
альні моделі та стратегії”, “Моделювання розвитку систем” (№ 14/18.2-

1114 від 27.05.2004 р.). 

Впровадження результатів дослідження. Практичне застосування 
отриманих результатів дослідження впроваджено через утворення, станов-
лення та утвердження інноваційної університетської системи неперервної 
професійної освіти, новітньої організаційно-педагогічної моделі, що було 
б неможливо без широкої підтримки унікальними за творчою побудовою 
колективами Національного університету “Києво-Могилянська акаде-
мія” (довідка про впровадження від 12.04.2005 р.), Миколаївської філії 
Національного університету “Києво-Могилянська академія” та з часом – 
Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили 
(довідка про впровадження від 18.04.2005 р.), науково-навчального ком-
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плексу Києво-Могилянська академія, видатними вченими, лідерами полі-
тики, бізнесу, творчою інтелігенцією Українського Причорномор’я, які 
вболівають та піклуються за навчання та виховання нової генерації моло-
ді, за сьогодення та майбуття України. 

Основні концептуальні позиції, положення і рекомендації, які включені 
в дисертаційне дослідження, впроваджено в практику роботи університет-
ської освіти на базі Національного університету “Києво-Могилянська ака-
демія” (довідка про впровадження від 12.04.2005 р.), Миколаївського дер-
жавного гуманітарного університету імені Петра Могили (довідка від 
18.04.2005 р.), Національного університету “Острозька академія” (довідка 
від 14.04.2005 р.), Національного технічного університету “Харківський 
політехнічний інститут” (довідка від 15.04.2005 р.), на факультеті 
“Кібернетика” Київського Національного університету імені Тараса Шев-
ченка (довідка від 11.04.2005 р.) та інш. 

Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів поля-
гає: у розробці концепції, методики і програми дослідження, підготовці 
бізнес-плану (крім розділів “План маркетингу” та “Фінансовий план”) та 
першого варіанту проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про утво-
рення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська 
академія”; проведенні дослідження, теоретичному обґрунтуванні та розробці 
концепції і багаторівневої організаційно-педагогічної моделі сталого розвитку 
інноваційної університетської системи освіти, концепції регіональної програ-
ми “Миколаївський навчальний національно-культурний комплекс”; розробці 
та впровадженні програми курсів: “Моделювання систем” і “Основи наукових 
досліджень” у Миколаївському державному гуманітарному університеті імені 
Петра Могили; теоретичному обґрунтуванні запропонованих концептуальних 
підходів і положень до забезпечення сталого розвитку університетської систе-
ми освіти; доповнені концепції моделювання у педагогічній науці; підготовці 
навчальних посібників, методичних рекомендацій; розробці та впровадженні 
теоретичних і методологічних засад створення сучасних університетських 
систем освіти як основи індивідуалізації професійної підготовки фахівців, 
зокрема стратегії, принципів, методів, засобів, науково-педагогічного забезпе-
чення проектування інноваційних освітніх систем. 

Вірогідність і аргументованість отриманих результатів дослідження 
забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням його вихідних 
теоретичних позицій і положень, підтверджується адекватністю викорис-
таних методів об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження; реаліза-
цією методичних розробок і рекомендацій у процесі викладання спеціаль-
них дисциплін в університетах; послідовним застосуванням стратегій гло-
бального мислення та локальної діяльності, принципів розраховувати 
перш за все на власні сили, адаптивності та самоорганізації, системності 
та збалансованості; поєднанням кількісного та якісного аналізу та синтезу 
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здобутих результатів, емпіричних даних; конкретністю математичної об-
робки та графічного подання важливіших та кінцевих показників; трива-
лим масштабним експериментом та позитивними наслідками їхнього 
впровадження в утворення університетської системи освіти у Миколаєві. 

У ході наукового пошуку здійснювався ретроспективний аналіз більш 
ніж 30-річного досвіду роботи дисертанта у вищих навчальних закладах. 

На захист виносяться: 
1. Концепція сталого розвитку університетської освіти з позиції гума-

ністичної парадигми освіти вимагає: дієвого визначення зверхності права 
як особистості, так і закладу на розвиток; пріоритету вільного вибору, сво-
боди вибору сутності, змісту, структури професійної ступеневої підготов-
ки фахівців в університетській системі освіти з урахуванням індивідуаль-
них мотивацій та відмінностей, особливостей та їх специфіки з точки зору 
вимог майбутньої професійної діяльності; та з позиції інноваційної паради-
гми розвитку визначає перехід до академічної спільноти з високою мора-
льністю, якісного життя і сталого розвитку особистостей, колективів уче-
них та освітян і цілісної університетської системи освіти. 

2. Багаторівнева організаційно-педагогічна модель сталого розвитку 
інноваційної університетської системи неперервної випереджаючої профе-
сійної освіти як основи професійної гармонійної підготовки конкурентосп-
роможних професіоналів в університетах та можливості її використання в 
процесі індивідуально зорієнтованого навчання. 

3. Сукупність положень, які визначають специфіку сталого розвитку, 
управління змінами університетської системи освіти з позиції індивідуалі-
зації навчально-виховного процесу, власного вибору та відповідального 
ставлення до прийняття рішень. 

4. Структура і засоби використання у навчально-виховному процесі 
організаційно-педагогічної моделі сталого розвитку інноваційної універ-
ситетської системи неперервної випереджаючої професійної освіти з пози-
ції підвищення рівня його продуктивності. 

5. Цілісна система психолого-педагогічних і методичних положень, 
принципів, технологій, тенденцій, моделі оцінки якості та критерії розвит-
ку, що утворює комплекс методик оцінки розвитку для забезпечення зміни 
університетської освіти відповідно до стратегії сталого розвитку. 

Апробація результатів дослідження. Основні концептуальні позиції і 
положення, теоретичні і методологічні, наукові і практичні результати 
проведеного дослідження були оприлюднені, представлені та 
доповідалися на науково-методичних і науково-практичних конференціях 
різного рівня: міжнародних (Харків, 2000 р.; Алушта, 2001-2003 р.; Дніп-
ропетровськ, 2001 р.; Київ, 2001 р.; Миколаїв, 1999 р., 2002-2004 р., ); Все-
українських (Нова Каховка, 2000 р.; Київ, 2001 р.; Миколаїв, 1999 р., 
2002 р., 2003 р.); міжвузівських, міжрегіональних і щорічних наукових 
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конференціях, семінарах, читаннях (Миколаїв, 1997-2004 рр.). 
Автор брав участь в організації чотирьох міжнародних конференцій з 

проблеми дослідження. 
Результати дослідження висвітлені в наукових публікаціях автора (49), 

а також використані та апробовані під час створення дидактичних засобів 
навчання, в процесі читання лекцій, проведення практичних робіт з дисци-
плін “Моделювання систем”, “Основи наукових досліджень”, керівництва 
курсовими і дипломними проектами та роботами студентів. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
на тему “Розробка методу та ефективних алгоритмів для дослідження систем 
збудження синхронних машин, які містять вентильні перетворювачі” захище-
на у 1977 році в Інституті електродинаміки АН УРСР, м. Київ. Матеріали кан-
дидатської дисертації у тексті докторської дисертації не використано. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 49 
наукових та науково-методичних працях, а саме: одноосібна монографія 
(2005 р., 17 авт. аркушів, тираж 300 прим.), монографія (2001, 29 (1,4) 
умовн. друк. арк., 300 прим.), три одноосібних навчальних посібника 
(2001 р., 16,75 умовн. друк. арк., 300 прим.; 2004 р., 12 умовн. друк. арк., 
300 прим.; 2004 р., 14,25 умовн. друк. арк., 300 прим.), навчально-
методична брошура (4 умовн. друк. арк.), 24 одноосібні статті у провідних 
наукових фахових і науково-методичних фахових журналах та збірниках 
наукових праць, що включені до Переліку ВАК України, 3 одноосібних 
статті у наукових і науково-методичних журналах та збірниках наукових 
праць; 16 тез і статті у збірках матеріалів конференцій. 

Загальний обсяг опублікованих праць за темою дисертації становить 
72,11 умовн. др. арк. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розді-
лів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використа-
них джерел та одинадцяти додатків, що представлені окремим томом. За-
гальний обсяг дисертації – 551 сторінка (основна частина – 496 сторінок, 
додатки – 99 сторінок). Список використаних джерел включає 635 на-
йменувань, з них – 2 архівні джерела, 40 – роботи автора, 84 – іноземними 
мовами. Робота містить 32 таблиці на 31 сторінці, 28 рисунки на 15 сторін-
ках. 
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