
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
У вступі розкрито сутність і стан наукової проблеми, що досліджується, 

та обґрунтовано вибір і актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, 
мета, концепція, гіпотеза, задачі, методологічну й теоретичну основи дослі-
дження, методи дослідження, розкрито наукову новизну одержаних результа-
тів, їх теоретичне і практичне значення та особистий внесок здобувача, наве-
дені дані про впровадження та апробацію результатів дослідження на науко-
вих конференціях та в публікаціях за темою дисертації. 

У першому розділі – “Розвиток університетської освіти як соціаль-
но-економічна і педагогічна проблема” – проведено огляд наукової літе-
ратури, що характеризує проблеми, які притаманні університетській освіті 
сучасної України. Окреслені основні етапи зміни наукової думки за визна-
ченою фундаментальною проблемою – створення теоретичних основ ста-
лого розвитку університетської освіти в системі неперервної професійної 
освіти при зміні соціально-економічних відносин в Україні, для адекватно-
го задоволення потреб особистостей, постіндустріального суспільства XXI 
століття у високоякісній освіті. За результатами критичного висвітлення 
здобутків вчених у попередніх наукових роботах окреслено сферу питань, 
що залишилися невирішеними, та визначено місце дослідження у розв’я-
занні означеної проблеми. 

Визначені основні глобальні процеси та проблеми світового рівня саме 
у соціологічному аспекті сталого розвитку, що обумовлюють зміни уні-
верситетської освіти: глобалізація ринків праці та послуг, у тому числі на-
вчальних; глобальний бум засобів зв’язку, масової інформації; глобалізація 
економіки та інформатизації; глобалізація торгівлі; коли гроші змінюють 
приналежність зі швидкістю електронних сигналів а інформаційні потоки 
змивають усі кордони; акселерація соціально-економічних та педагогічних 
процесів; інформатизація суспільства, перехід до “суспільства знань”; зміна 
цінностей; розширення структури університетської освіти від елітарної до 
масової та майже загальної; здобуття структури університетської освіти по-
стнаціонального характеру; комерціалізація освіти, і передусім університетсь-
кої; виникнення та поширення інноваційних освітніх технологій; розширення 
свободи вибору навчальних програм, форм та часу навчання; зростання 
(кількості студентів; наукової інформації; мобільності; добробуту; вільного 
часу; демократизації; середнього віку тих, хто вчиться; злочинності; антропо-
генного навантаження на довкілля; інтернаціонального складу студентства; 
різноманіття форм навчання; часу навчання, впродовж усього життя; якості 
освіти; протиріччя між якістю освіти, що надають традиційні університети, та 
потребами сучасних практик, потребами людини; швидкостей); утвердження 
ключових ідей (нові базисні вміння для усіх інформаційні технології, іноземні 
мови, технічна культура, підприємництво, соціальні навички; більше інвесту-
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вань у людські ресурси; інновації у викладанні та навчанні; цінність на-
вчання; переусвідомлення керівництва та консультування; наближення 
навчання до дому; адаптаційні механізми людини не встигають за цими 
змінами); фундаменталізація, гуманізація та екологізація, які спираються 
на новітні наукові уявлення про взаємодію природи та людини, співісну-
вання людини з людиною, про загальні закони “універсального еволюціо-
нізму”, без дотримання яких людство не має майбутнього. 

Визначено, що призначення національної університетської освіти по-
лягає у формуванні команди професіоналів з новим рівнем світогляду віль-
ної людини, особистостей, які утворюють кадровий потенціал, у якого 
вистачить і знання, і вміння, і, найголовніше, патріотизму щодо усвідом-
лення та втілення політики змін у відповідності до світового досвіду і віт-
чизняних культурно-історичних традицій. Соціально-педагогічна пробле-
ма сталого розвитку університетської освіти як самостійна наукова про-
блема не досліджена. Одночасно значна частка педагогічних досліджень 
спрямована на розв’язання наукових проблем, які непрямо пов’язані з про-
блемою забезпечення сталого розвитку університетської освіти. 

Відмічені основні складові: принцип неперервної освіти є одним з осно-
воположних принципів у концепції сталого розвитку особистості, закладів 
і через це – людства; гуманізація та технологізація освітньої діяльності є 
провідними тенденціями у впровадженні концепції сталого розвитку осві-
ти, характеризують її якість, у тому числі навчально-виховного процесу в 
університетській системі освіти; поняття творчості слугує невід’ємною 
характеристикою, інтегративним критерієм якісного становлення, сталого 
розвитку особистості; відповідальність випереджаючого змісту виходить 
на передній план при створенні моделі сталого розвитку університетської 
освіти. 

Визначено основні проблеми регіонального рівня, що обумовлюють зміни 
університетської освіти: недостатність високорозвиненого духовно-
культурного базису; нерозвиненість єдиного ринку інтелектуальної праці; 
недостатня комплексність або повнота використання наукового потенціалу 
регіону; зростання регіональних університетів та кількості відокремлених 
структурних підрозділів провідних вищих навчальних закладів з центру; від-
сутність визнаних науково-методичних шкіл, не традиційних для конкретно-
го регіону; низький рівень платоспроможності населення; відчутний відтік 
обдарованої молоді до столиці при одночасному зменшенні загальної кількос-
ті абітурієнтів, що прагнуть вчитися у провідних університетських центрах; 
недостатність усвідомлення необхідності створення умов для здобуття якіс-
ної освіти на місцях як передумови розвитку регіону з боку регіональних ор-
ганів влади; моноспрямованість індустріального розвитку регіону обумовлює 
протиріччя до тенденцій з гуманізації та демократизації суспільства; зміна 
традиційних замовників науково-технічної продукції університетської науки; 
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недостатній рівень володіння іноземними мовами та міжнародного співробіт-
ництва; консерватизм змісту, форм та методів навчання і виховання; суб’єк-
тивізм та превалювання командно-адміністративного стилю управління. 

У цілому в теорії розвитку інноваційної університетської системи осві-
ти слід визначити як пріоритетний новий науковий напрямок, елементами 
якого є: цілісна концепція моделювання університетської освіти як систе-
моутворююча сукупність положень та умов, чинників та обмежень, прин-
ципів та моделей, що складають теоретико-методологічну основу розв’я-
зання проблеми; моделі розвитку та концепція розвитку інноваційної уні-
верситетської освіти як цілісної системи організаційно-педагогічних умов, 
засобів та інструментарію для супроводження і забезпечення її інновацій-
ного розвитку на етапах життєдіяльності; організаційно-педагогічні мето-
дики реалізації концепції моделювання з позиції теоретичної та практич-
ної єдності і багаторівнева модель розвитку інноваційної університетської 
системи неперервної професійної освіти як однієї з найважливіших інсти-
туцій суспільства.  

Означені питання залишаються невирішеними і, отже, разом з проведе-
ним аналізом визначають наукову проблему та місце даного дослідження 
у її розв’язанні. Поняття сталого розвитку повинно стати для всіх учасни-
ків та організаторів навчально-виховного процесу університету інструмен-
том проектування його інноваційного змісту. 

Логічно-педагогічний аналіз свідчить, що проблема сталого розвитку 
університетської системи освіти як спеціальна наукова проблема у педаго-
гічній науці не ставилась. Однак рішення окремих складових цієї наукової 
проблеми, що набуває риси міждисциплінарності, знайшло відображення 
у філософських, психологічних, педагогічних, політологічних, соціально-
економічних та екологічних дослідженнях: багатоплановий принцип непе-
рервної професійної освіти, концепція “неперервної освіти”, яка запропо-
нована П. Ленграндом у 1965 році на форумі ЮНЕСКО; концепція 
“освіта для всіх: виконання наших загальних забов’язань” як всеохоплюю-
ча мета урядів для забезпечення більш високої якості та справедливості, 
ефективного використання ресурсів для цілей освіти, що запропонована у 
2000 році на форумі ЮНЕСКО; концептуальне положення “про створення 
освітнього простору” в регіональному аспекті як можливе співробітницт-
во за умови поєднання взаємних інтересів; “нова парадигма розвитку, ос-
новою якої є культура миру і здоровий сталий розвиток, врахування по-
треб та потенціалу особистості”; визначення дефініції “розвиток” як 
“стрижневе поняття педагогічної науки... у постіндустріальному суспільс-
тві”; ідея про “індивідуально зорієнтоване виховання” та разом з положен-
ням індивідуалізації професійно-педагогічної підготовки вчителя є провід-
ними принципами концепції сталого розвитку особистості; основополож-
ний принцип “виховання власної гідності як пріоритету демократизації і 
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гуманізації освіти – це єдиний шлях до нового гідного життя і людини, і 
держави”; найефективніший спосіб досягнення рівноваги – це “пряме спіл-
кування із радикальними світоглядами, але обов’язково за умови відкрито-
сті для істини та добра” при навчанні студентів різних національностей 
разом; концепція “сталих індивідуальних рис особистості”; найважливіші 
компоненти “культурного, соціально-економічного та екологічного стало-
го розвитку людини, співтовариств і націй” в сучасних умовах – це вища 
освіта та наукові дослідження; взаємозв’язок “освіти з концепцією стійко-
го розвитку” відмічають провідні філософи, економісти та політологи; 
концепція фундаменталізації освіти як елементу “випереджаючої” освіти 
– фундаментальна основа переходу до сталого розвитку; проблеми сталос-
ті університету як здатність закладу зберегти та покращити результати, 
які були досягнуті за рахунок зовнішньої підтримки після її закінчення.  

Проведений огляд наукової літератури, що присвячена та характеризує 
існуючі проблеми у життєдіяльності університетської системи освіти, до-
зволяє визначити як основні тенденції її розвитку, так і найвагомішу з ви-
світлених проблем. Це фундаментальна проблема розвитку університетсь-
кої системи освіти. Інноваційний характер цього розвитку повинен адеква-
тно відповідати сучасній концепції сталого розвитку суспільства. 

Місце даного дослідження у сфері невизначених питань полягає у роз-
робці теоретичних основ сталого розвитку інноваційної університетсь-
кої системи освіти з концепцією, що визначає можливість сталого розвит-
ку через систему принципів організаційно-педагогічного устрою та забез-
печення, і організаційно-педагогічними моделями, що конкретизують та 
доповнюють конкуренцію через систему взаємозв’язаних компонентів 
університетської освіти, у встановленні паритету та умов дотримання ба-
лансу інтересів, цінностей між, з одного боку, Європейським вибором – 
стабільністю та культурою миру та, з другого боку, Американським вибо-
ром – продуктивністю та ефективністю для досягнення ефекту синергії, 
між економічним ростом та соціальним розвитком. 

Таким чином, визначено необхідність проведення дослідження та 
пріоритет української педагогічної науки у формулюванні та розв’язанні 
наукової проблеми сталого розвитку інноваційної університетської систе-
ми освіти в інтересах та для освітнього забезпечення сталого розвитку 
суспільства. 

У другому розділі – “Теоретико-методологічні засади дослідження 
розвитку університетської освіти” – проаналізовано можливості моде-
лювання педагогічних процесів, розкрито теоретичну модель оцінки 
якості та критерії розвитку, сутність методології моделювання процесу 
розвитку в органічній єдності з моделюванням самої університетської 
системи освіти як процесу з об’єктом. Метою моделювання, а тим са-
мим і призначенням моделі, є розвиток університетської системи освіти 
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через науково обґрунтований вибір шляхів самооновлення, самоорга-
нізації відповідно до визначених етапів її життєдіяльності. 

Моделювання педагогічних процесів має найрізноманітніші форми та 
цілі, зміст та орієнтацію, призначення. Моделювання у педагогіці представ-
ляє баланс, взаємодоповнення, єдність якісного та кількісного аналізу. Цей 
процес взаємодоповнення та взаємозбагачення є безперервним та нескін-
ченним. Формалізація педагогічних принципів та залежностей як концеп-
туальних якісних моделей, їх органічне доповнення кількісними математи-
чними моделями відкриває новий простір для формування нових якісних 
оцінок, індикаторів, цінностей, цілей. Тобто – прогностичних моделей 
майбуття. 

Наведені системи показників, чинників утворюють рівні оцінки у бага-
торівневій моделі роз- витку університетської 
освіти, що містить критерії розвитку. Ви-
діляємо такі рівні: концептуальна модель 
– місія та мета як взі- рець бажаного майбут-
тя: навчаючи вчимося або вміння вічно вчитися для всіх; теоретична мо-
дель оцінки якості закладу як сукупність груп показників, чинників, прин-
ципів, за умов дотримання яких на шляху сталого розвитку буде реалізова-
на місія та досягнута мета; критерії оцінки сталого розвитку університет-
ської системи освіти у математичній  
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де іn – індекс зміни певного показника у n-му періоді; і0 – індекс зміни пев-
ного показника у нульовому базовому періоді; n – індекс інтервалу спосте-
реження та графічній формах (рис. 1); пізнавальні моделі оцінки спеціаль-
ностей та закладів з визначенням ступеня впливу різних чинників на 
якість вищої освіти у математичній та табличній формах; пріоритети та 
критерії сталого розвитку управління університетом (рис. 2); прогностич-
на модель вимірювання рівня та характеру розвитку за системою гранич-
но-критичних показників оцінки розвитку університетської освіти. 

Кожний з університетів утворює свою університетську підсистему 
освіти у регіональній системі університетської освіти. Підвищення ефек-
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тивності організації науково-навчально-виховного процесу, використову-
ючи методологію моделювання у педагогіці, де головними компонентами 
є люди, особистості, студенти та викладачі, на нашу думку, слід віднести 
до фундаментальних проблем розвитку суспільства ХХІ століття.  

Моделювання є невід’ємною складовою у забезпеченні природної єд-
ності навчання та наукових досліджень у науково-навчально-виховному 
процесі, єдності наукового аналізу стану та експериментального пошуку, 
відслідковування та відпрацювання прийнятих рішень для інноваційного 
розвитку університетської освіти на кожному з етапів життєдіяльності як 
складної організаційно-педагогічної системи. 

Педагогічний пошук свідчить, що цілісна концепція моделювання уні-
верситетської системи освіти та аналіз моделей її розвитку для забезпечен-
ня інноваційного характеру розвитку як теоретико-методологічна пробле-
ма педагогічної науки не ставилась. Однак рішення окремих компонентів 
цієї теоретико-методологічної проблеми знайшло відображення у концеп-
туальних філософських та організаційно-педагогічних моделях вищого 
ієрархічного рівня. 

У розділі визначені основні теоретико-методологічні особливості до-
слідження розвитку університетської системи освіти: 

• Моделювання організаційно-педагогічних систем стає все більш ак-
туальним та ефективним напрямом розвитку педагогічної науки. 

• Діючі моделі природно поєднують навчання та наукові дослідження, 
відкривають поле можливостей для формування нових якісних та кількіс-
них оцінок, індикаторів, нових знань. 

• Принципова відмінність методології моделювання у педогогіці поля-
гає в тому, що кожен з учасників науково-навчально-виховної діяльності 
особисто реалізує педагогічні моделі, „домоделює”, а процес є принципо-
во невизначеним та відкритим для творчого пошуку. 

• Фундаментальний принцип організації оцінки полягає в тому, що універ-
ситетська освіта оцінюється споживачем, а не виробником освітніх послуг. 

• Визначальні принципи: оцінка закладу в цілому; врахування індиві-
дуальних конкурентних переваг та відмінностей; культура оцінки. 

• Критеріальна оцінка якості – кредитно-модульна система та діючі 
моделі. 

• Модель оцінки закладу доповнюється моделлю розвитку, щоб враху-
вати етапи розвитку і зміни соціально-економічних умов України. 

• Гранично-критичні показники вимірювання рівня та характеру розви-
тку університетської системи освіти. 

• Критерії оцінки сталого розвитку в математичній та графічній     
формі. 

• Методологія моделювання зорієнтована на аналіз, визначення умов та 
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шляхів розвитку університетської освіти і потребує формування багаторів-
невої системи моделей. 

• Методологія аналізу розвитку університетської освіти базується на 
пріоритеті свободи вибору педагогом та студентом засобів моделювання, 
що забезпечується природним шляхом через врахування особистих влас-
тивостей, відмінностей та наукових традицій у виборі як моделей, так і 
форм організації педагогічного процесу. 

• Особливістю методології моделювання розвитку університетської 
освіти є те, що модель майбутнього стану невизначена, багатогранна та 
змінюється на шляху досягнення мети. 

• Мета моделювання розвитку – це вибір найкращого варіанту управ-
ління змінами, коли в процесі самореалізації змінюється сама університет-
ська система освіти та критерії оцінювання. 

• Моделювання є невід’ємним аспектом у забезпеченні природної єд-
ності навчання та наукових досліджень у педагогічному процесі. 

• Концепція моделювання розвитку та системи університетської освіти 
у вигляді узагальнюючої тези: разом моделюючи, вчимося. 

Таким чином, за цими правилами, принципами, теоретичними 
положеннями та категоріями класичної педагогіки визначена сут-
ність методології моделювання як послідовного процесу формуван-
ня та розширення багаторівневої моделі університетської системи 
освіти на основі сполучення якісних концептуальних та кількісних 
моделей, ітеративного їх уточнення та доповнення. При цьому під-
вищення ефективності організації науково-навчально-виховного 
процесу є фундаментальною проблемою розвитку цивілізації ХХІ 
століття. Отже, наведене визначає доцільність розв’язання означе-
ної наукової проблеми шляхом моделювання з позиції теоретичної 
та практичної єдності для забезпечення інноваційного розвитку уні-
верситетської системи неперервної професійної освіти у контексті 
сталого розвитку суспільства.  

У третьому розділі – “Світові та вітчизняні моделі університетсь-
кої освіти” – за обраною методологією моделювання проведено нау-
ковий аналіз концептуальних моделей університетської системи 
освіти: світових, національних, регіональних та інноваційного змісту. 
При цьому основна увага педагогічного аналізу приділена відміннос-
ті організаційно-педагогічної структури університетів, що є характер-
ною ознакою тієї історичної епохи, якій і відповідала своя “ідея уні-
верситету” як концептуальна модель найвищого рівня університет-
ської системи освіти. Сутність інноваційного змісту університетської 
системи освіти у контексті педагогічного аналізу якраз і полягає са-
ме в “ідеї університету” та принципах її досягнення.  
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У розділі за обраною методологією дослідження концептуальних моде-
лей університетської освіти визначено:  

1.“Ідею інноваційного Університету” сучасної України, що, на нашу 
думку, полягає: на 65% у вихованні в особистості відповідального ставлен-
ня професіонала до розв’язання проблем, з якими йому прийдеться зустрі-
тися; у повороті від кількісного зростання до якісного розвитку усіх без 
винятку складових університетської освіти та у їх єдності; у впровадженні 
математичної культури крізь максимально можливу кількість дисциплін 
(мета – створення математичних моделей об’єктів та систем кожної з наук 
як інноваційної форми існування та здобуття нового знання, для моделю-
вання і як інноваційної організації навчання; підготовка людини до життя 
в умовах невизначеності, особистості, яка здатна формулювати нові за-
вдання протягом усього життя та знаходити рішення, здобувати нове знан-
ня); у об’єднанні людей, які хочуть розібратися у всьому, щоб зрозуміти. 

2. Зміст інноваційної університетської системи освіти як науково-
навчально-культурного комплексу, добровільного об’єднання закладів, 
установ та організацій, усіх зацікавлених у навчанні та вихованні нового 
рівня світогляду вільної людини, особистості університету ХХІ століття 
сконцентровано у його меті та місії. Головна мета – гармонійно розвинена 
особистість, зрощування духовних та культурних цінностей, навчання та 
виховання вільної людини в умовах сьогодення України. Додаткова мета – 
культура оцінки усіх продуктів університетської діяльності. Фундаменталь-
на місія полягає у підвищенні престижу та конкурентоспроможності моло-
дої людини сучасної України. Чим конкретніше мета, тим легше знайти та 
побудувати відповідну організаційно-педагогічну систему. Тут діє прин-
цип: краще створює педагогічну систему той, хто ближче стоїть до мети, 
хто продовжує йти до неї. 

3. Принципи, умови та тенденції, що ведуть до інноваційного змісту уні-
верситетської освіти. Основні принципи: органічна єдність наук, які зосере-
джені в університеті, що забезпечує широту світогляду; єдність навчання та 
досліджень; єдність навчання-досліджень та просвіти; єдність навчання-
досліджень та загальної освіти; єдність масового навчання з індивідуалізацією 
виховання; єдність у різноманітті; свобода творчості у процесі досліджень, 
викладання та навчання; самооновлення шляхом підготовки вчених-
викладачів; повнота пропонованого університетом наукового знання; автоно-
мія при достатньому державному фінансуванні; поширення культурних тра-
дицій; уособлення “третьої влади інтелектуалів”; індивідуалізація форм на-
вчання у власному темпі засвоєння знання; кооперація навчання за різними 
типами та рівнями; толерантність та повага до культурних відмінностей, куль-
тури оцінювання; регіональна відмінність; перехід від досліджень до реально-
сті, застосування; вільний відповідальний вибір; розширення нерегульованої 
соціальної діяльності; демократичне виховання; виключність, що додає впевне-
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ності, сміливості у формуванні найсміливіших завдань та цілей, затвердженні 
перших перемог при вступі до університету, комунікаційних якостей та підви-
щенні конкуренто-спроможності; перехід від кількісного зростання до якісного 
розвитку; здобуття та застосування знання; формування гуманітарних традицій 
через принципи: різноманіття, наукового аналізу, індивідуальної відповідаль-
ності, забезпечення свободи вибору; принциповість та вимогливість, повага до 
унікальності і дух жорстокої конкуренції; ненадання переваги повноті курсів, 
які визначаються за рахунок творчої сторони освіти; науковість; гуманізм; де-
мократизм; поступовість та неперервність; рівність можливостей. 

Основні базові умови створення кола активності; перехід від вертикальної 
організації університету до технополісу; пропаганда культурних змін та моде-
лі розповсюдження знань у суспільстві шляхом впровадження інноваційних 
програм; баланс інтересів, прав особистості без порушення інтересів, прав 
іншої людини, інтересів суспільства, що і є найголовнішою передумовою ста-
лого розвитку; тверде та послідовне відстоювання особистих переконань, 
втілення їх у практику повсякдення, що поступово сформує внутрішньо знач-
но сильнішу особистість; включення викладачів університетів у сфери прак-
тичної діяльності; залучення студентів до вирішення практичних задач; поши-
рення досліджень на міждисциплінарній основі та заснованої на них комплек-
сної підготовки фахівців; навчання лише того, що викладач безпосередньо 
сам використовує у своєму житті, роботі та дослідженнях; віра, що саме цей 
університет, його корпоративний дух надасть кожному можливість самореалі-
зуватися та знайти своє гідне місце у гідному житті; пріоритет виховання но-
вого рівня світогляду вільної, творчої особистості. 

Основні прогресивні тенденції: науку викладає той, хто її робить; утворення 
інфраструктури кампусу; входження академічної корпорації у місцеві законо-
давчі органи; пошук людей з інноваційним мисленням; зміщення акценту у 
навчанні з передачі знання на процес їх народження; особистостей можуть го-
тувати лише особистості; визнання академічною спільнотою особистої відпові-
дальності перед майбутніми поколіннями; усвідомлення та прийняття освіченої 
України як суспільного ідеалу; оплата за якісні освітні послуги як важливіша 
умова високої якості життя; відсутність готових рецептів реформування; слу-
жіння суспільству, а не владі; нові способи і форми здобуття знання та їх надан-
ня студентам; дискурсний вибір та проблемні ситуації замість традиційних 
лекцій; залучення до університету всіх наукових та культурних ресурсів. 

У четвертому розділі – “Концептуальні підходи до створення моделі 
сталого розвитку університетської освіти” – за обраною методологією 
моделювання проведено науковий аналіз моделей розвитку університетсь-
кої системи освіти; проаналізовано результати інформатизації навчального 
процесу як передумови розвитку університету; розкрито концепцію і мо-
делі сталого розвитку університетської освіти. При цьому основна увага 
теоретико-методологічного аналізу приділена сутності інноваційного зміс-
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ту предмета дослідження, що є характерною ознакою певного принципу 
розвитку соціально-педагогічної системи, який адекватний стратегії роз-
витку суспільства. Підкреслимо, що сутність інноваційного змісту розвит-
ку університетської системи освіти у контексті теоретико-методологічного 
аналізу якраз і полягає у принципах цього процесу змін.  

У розділі визначено:  
1. За обраною методологією моделювання стратегію процесу змін, 

зміст сталого розвитку інноваційної університетської освіти як розвитку зі 
сталим характером. 

2. Ідея сталого розвитку університетської освіти: “разом моделюючи,  
вчимося” – ключове положення про доцільність та ефективність об’єднан-
ня особистостей, що формуються через освіту на всіх етапах різнорівневої 
підготовки фахівців, зі свободою вибору як основою розв’язання пробле-
ми виховання нового рівня світогляду вільної людини, формування висо-
кокваліфікованого кадрового потенціалу, здатного розбудувати державу 
та інтегрувати її у світовий простір.  

3. Нова парадигма розвитку та стратегія переходу університетської 
освіти до сталого розвитку, що  повинні скласти загальну консолідовану 
платформу академічної свідомості, інваріантну відносно політичних при-
страстей, поглядів різноманітних партій та рухів, приналежності чи непри-
належності до власних та суспільних структур, та об’єднуючу об’єктивні 
наукові та духовно-моральні аргументи, принципи і результати. 

Суть нової парадигми розвитку – перехід до академічної спільноти з 
високою моральністю, якістю життя й сталого розвитку особистостей, 
колективів учених і освітян та цілісної університетської системи освіти. 

4. Стан університетської освіти, який можна вважати сталим, якщо 
спостерігається стабільний потік абітурієнтів, існують стабільний профе-
сорсько-викладацький коллектив, що самооновлюється, надійні та різно-
манітні джерела фінансування і стабільний ринок праці для випускників. 

5. Стратегія сталого розвитку університетської системи освіти шляхом 
моделювання організаційно-педагогічних процесів, що має полідисциплі-
нарний характер. Проблема може бути зведена до побудови різнорівневої 
моделі, де кожному рівню відповідає модель з однієї галузі з визначеної 
полідисциплінарної сфери та базується на різнорідності методів формалі-
зованого опису. Так з’являється можливість максимально використовува-
ти потенціал моделей, що створені у кожній предметній галузі для окре-
мих компонентів чи процесів, не вдаючись до їх суттєвої переробки. 

6. Стратегія сталого розвитку, що запропонована за результатами тео-
ретичного аналізу та констатуючого експерименту зі створеною моделлю 
університетської системи освіти з визначенням екстремальних та середніх 
числових значень, встановлених критеріїв, їх критично-допустимих зна-
чень, а також ітераційного процесу уточнення моделі. 
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7. Сталий розвиток університетської системи освіти, який ми визна-
чаємо як складний динамічний процес, що синергетично вміщує сукуп-
ність вимог: траєкторія розвитку, що має потрапити за певний час у ці-
льову множину станів; її невихід на інтервалі прогнозування за певну мно-
жину “безпечних” станів; майже монотонне зростання (рівня якості осві-
ти) чи зменшення (рівня невдоволення організацією навчання) певних 
показників розвитку на визначеному інтервалі часу з наступним збережен-
ням їх у заданих інтервалах допустимих значень; асимптотична сталість 
(стабілізованість) траєкторії, що запроектована програмою дій; гармоніза-
ція інтересів сторін, учасників навчально-виховного процесу. 

8. Засоби забезпечення руху університетської освіти по маршруту ста-
лого розвитку як прийнятої академічною спільнотою системи цілей, по-
глядів, ресурсів, методів рішення перспективних та безпосередніх задач, а 
з часом і її реалізації, втілення. 

9. Принципи, етика, критерії кардинального оновлення університетсь-
кої системи освіти, що націлені на реалізацію нової парадигми розвитку. 

10. Найважливіший з принципів етики – це доведення ідей сталого роз-
витку до рівня національної ідеї, ідеалу, що об’єднує суспільство. 

11. Сталий розвиток – це збалансований розвиток, де головним пріори-
тетом виступають люди, їх добробут, а не цифри економічного зростання; 
взаємозв’язок, єдність діяльності та дослідження, розумне поєднання проце-
су навчання з пошуковою, дослідною роботою студентів, що актуалізує се-
редовище добра. 

12. Комплексний, системний підхід до концепції сталого розвитку як 
до складної сукупності взаємодетермінованих соціальних, економічних, 
політичних, екологічних, духовно-моральних, міжнаціональних та інших 
процесів, що є ключовим моментом до успіху дій як на індивідуальному, 
регіональному, національному, так і світовому рівнях.  

13. Бажаний взірець, модель сталого розвитку університетської системи 
освіти – це індивідуально зорієнтоване середовище, де формування нового рів-
ня свідомості вільної людини проходить неперервно з різною інтенсивністю, 
що відповідає особистим відмінностям та задовольняє зміну пріоритетів особи-
стості як студентів, так і викладачів, на усіх етапах життя. 

14. Найважливіший показник центральності, що в монопольних умовах 
функціонування університетської системи освіти у регіоні отримує компо-
нент “Матеріальні та організаційні ресурси”. Для сьогодення України в умо-
вах формування ринку освітніх послуг компоненти “Адміністративно-
управлінський персонал університету”, “Матеріальні та організаційні ресур-
си”. В демократичних умовах функціонування університетської системи осві-
ти у регіоні найважливіший показник центральності стає притаманним чоти-
рьом компонентам – “Студенти”, “Особистий розвиток”, “Дослідження та 
розвиток”, “Викладачі”. 

26 



У п’ятому розділі – “Організаційно-методичні умови сталого розви-
тку університетської освіти” – проаналізовано результати застосування 
інноваційних технологій у практиці проектування навчального процесу; 
розкрито специфіку управління змінами; проаналізовано результати ви-
вчення умов піднесення духовності професіонала, виховання нового рівня 
світогляду вільної людини у контексті сталого розвитку особистості, клю-
чового елемента сталого розвитку суспільства.  

У розділі доведено:  
1. Сталий розвиток університетської системи освіти досягається через 

процес прийняття організаційно-педагогічних рішень протягом усього 
часу функціонування на всіх етапах розвитку. Це дозволяє університетсь-
кій системі освіти добитися сталого стану, а сталий розвиток набувається 
не одноразово, а на шляху наполегливої, активної та повсякденної праці 
всіх учасників навчально-виховного процесу, що урівноважена обмежени-
ми ресурсами. Активність до дій, щоб не перетворитись в агресивність, 
повинна обмежуватися ресурсами за “принципом належної скромності”, 
або обмеженої нерівності. 

2. Організацію університетської системи освіти можливо визнати ста-
лою, якщо при подоланні протиріч, що виникають у її межах, їх вирішення 
не виводить систему за межі допустимого ризику, коли негативні наслідки 
діяльності врівноважуються позитивними діями. 

3. Під сталістю прийнято вважати здатність закладу зберегти та покра-
щити результати, які були досягнуті за рахунок зовнішньої підтримки піс-
ля її завершення. 

4. Сталий розвиток університетської освіти – це коли у максимально 
можливому ступені поєднані переваги класичної форми з інноваційними в 
організації навчально-виховного процесу та підтримується баланс. 

5. Організаційно-методичні умови розвитку університетської освіти 
зорієнтовані на: підвищення ефективності через використання принципів 
розвитку; пояснення студентам сили теоретичних основ у практиці змін; 
узгодження її особливого стилю та здатностей з вимогами зовнішнього 
оточення; якість університетської освіти (як якість життя суспільства по-
винна визначатися різноманіттям життєвих благ, що можуть гарантувати-
ся кожному її члену, так і якість університетської освіти як процесу протя-
гом усього життя та результату і для особистості, і для всіх може та пови-
нна гарантуватися суспільством кожному її члену і визначатися різнома-
ніттям рівнів, форм, темпу, змісту, спрямувань та місць надання освітніх 
послуг); усвідомлення нової сфери діяльності, нової функції університет-
ської системи освіти – сприяти комплексному усвідомленню етичних, 
юридичних, освітніх та культурних наслідків розвитку нових інформацій-
них та комунікаційних технологій, визначенню пріоритетів і виробітки 
етичних принципів; встановлення моральних орієнтирів; виконання ролі 
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інтелектуального охоронця; належний перегляд та оновлення підходів у 
сферах, що мають насущне значення для суспільства; підготовку положен-
ня, концепції, програми дій, декларації, кодексів по культурі миру; спри-
яння просвітництву й вихованню у дусі прав людини. 

6. Створення організаційно-методичних умов для сталого розвитку 
університетської освіти на шляху поетапного розв’язання проблем перед-
бачає: висування гіпотези та ідеї, пропозицій по їх втіленню; соціально-
педагогічне оцінювання для збагачення баченням усіх, кому прийдеться 
робити це втілення (як результат, збагачені пропозиції набувають спільно 
прийнятого характеру. Отже, зацікавлені сторони відчувають себе співав-
торами бачення “ймовірного майбутнього”); соціально-педагогічне оціню-
вання плану змін по досягненню обраного “ймовірного майбутнього” зі 
своєрідного меню пропозицій, що знову ж таки зорієнтовано на збагачен-
ня баченням усіх зацікавлених сторін з урахуванням регіональних відмін-
ностей та ресурсних обмежень; соціально-педагогічне оцінювання 
“профілю та інституційного забезпечення діяльності з оцінювання якості 
освіти” (мають бути визначені проміжні цілі та індикатори моніторингу, 
що дають змогу оцінити процес на шляху до підвищення якості освіти); 
процедури самооцінювання якості освіти покликані допомогти закладам 
освіти стати досконалішими, у власному темпі та обраному маршруті з 
урахуванням пріоритетів та неповторної індивідуальної цінності всіх учас-
ників навчально-виховного процесу, особистостей професорсько-
викладацького складу; організація розвитку університетської освіти мати-
ме ознаки цілісного підходу до розв’язання нагальних проблем та забезпе-
чення подальшої сталості підтриманих заходів у рамках проекту змін.  

7. Університетська система освіти як осьова структура у ХХІ столітті 
приймає нову інтелектуальну роль та етичну місію по розповсюдженню 
цінностей сталого розвитку цивілізації через опертя на осьові принципи – 
освіта для всіх та освіта протягом усього життя, що у єдності синергетич-
но утворюють принцип: освіта впродовж життя для всіх.  

8. Визначені характеристики розвитку університетської системи осві-
ти з метою управління змінами: фундаментальна – це протиріччя, що 
притаманні відкритим системам і є рушійною силою розвитку, процесу, 
системи; рівень досягнутого стану, з якого повинен йти розвиток; рівень 
досягнутого, який слід вміти об’єктивно виявляти; індивідуалізація навчання, 
яка потрібна протягом усього часу навчання; спеціальні засоби розвиваючого 
навчання, розвиваючі завдання, на які спирається розвиток особистості; цілес-
прямована діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей з орієнти-
ром на розвиток природного творчого потенціалу кожного. 

9. Потрібен збалансований розвиток людства в цілому, відмова від ба-
гатьох звичайних речей. Управління змінами університетської освіти 
спрямовано на формування “нової людини”, нового рівня світогляду віль-
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ної людини, здатної діяти в обмежених умовах, в гармонії з оточуючим 
середовищем, коли у суспільстві повинно бути забезпечене рівне задово-
лення потреб у розвитку і якості життя, культури і освіти, включаючи мо-
жливості для наступних поколінь. 

10. Надзадачею університетської системи освіти є визначення виваже-
ної стратегії розвитку нації. Зараз, як ніколи, країні потрібні молоді інте-
лектуальні лідери, які підготовлені в інтересах національної безпеки. Уні-
верситетська освіта як державна інституція потрібна Україні, а головне її 
завдання полягає у тому, щоб переконати Україну в цій потребі. 

11. Організаційне забезпечення об’єднання ресурсів регіону створює 
умови для того, щоб викладачі були не тільки ознайомлені з останніми 
тенденціями, концепціями та позитивним діловим досвідом, але і були їх 
носієм, були в змозі пов’язати свої предмети з іншими предметами програ-
ми та поєднувати теоретичні концепції з відповідним діловим досвідом у 
процесі викладання. 

12. При розбудові нашої держави ми повинні розраховувати перш за 
все на власні сили та ресурси. У формуванні конкурентоспроможної наці-
ональної еліти, яка здатна інтегрувати країну у всесвітній соціально-
економічний простір, зацікавлена, в першу чергу, Україна. Потрібні як 
лідери, так і добре скомплектовані команди. Для сучасного інноваційного 
університету це є суперзадачею. Тільки поєднуючи фахівців гуманітарних 
та технічних напрямів, різні освітньо-кваліфікаційні рівні їх підготовки від 
бакалаврів і до магістрів, можливо саме в межах університетської системи 
освіти формувати та готувати нове покоління управлінських команд на 
чолі з лідерами. 

13. Формування конкурентоспроможної національної еліти, її лідерів 
та команд може втілюватися лише університетською елітою зі своїми ліде-
рами та командами. Щоб відбувався природно процес самооновлення уні-
верситетської еліти, потрібні докорінні зміни у відношенні суспільства до 
університетських корпорацій, зміни ціннісних пріоритетів у суспільстві у 
навчанні та підготовці нової генерації української молоді. Зрозуміло, що 
нову еліту може відтворювати лише сама, діюча на цей час, університетсь-
ка еліта, яка зможе відчувати себе елітою лише за певних умов. 

14. Базисною умовою повномасштабних державних інвестицій у сферу 
професійної вищої освіти є вихід з економічної кризи, зростання валового 
внутрішнього продукту та доходів населення. В той же час всесвітній до-
свід доводить, що головною передумовою швидкого й успішного відро-
дження держави є розвинута та ефективна система формування соціаль-
ного капіталу: довіра; чесність взаємовідносин; соціальна справедливість 
та рівність розподілу доходів. Потрібна широкомасштабна допомога сис-
темі освіти, яка б дозволила не лише виживати, а й розвиватися. 

15. Забезпечення сталого розвитку університетської системи освіти дося-
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гається за умов дотримання наступних чинників: впевненість і Віра в себе, в 
колег, у студентів, у всю команду; Надія та сподівання на власні сили, сили 
колег, студентів; Любов до себе, до колег та студентів; невеликий рівень неза-
доволення сучасною ситуацією, коли лідери та їх колеги знаходяться у стані 
чутливого сприйняття та здатні приймати позитивні рішення в сучасних об-
ставинах; позитивні установки на експериментування та відкритість і сприй-
няття досвіду інших, тобто інноваційний характер системи освіти; відсут-
ність прихильності до догматичних положень, правил, традицій; високороз-
винений та активний соціальний капітал, коли відповідальні люди згруповані 
за поглядами, прихильностями та світоглядом, традиціями чи хобі і утво-
рюють мережу солідарності – шанувальники історії, театрів, галерей, бібліо-
тек, музеїв, Internet, громадські об’єднання, клуби, гуртки, спортивні секції, 
творчі союзи; лідерство, у тому числі колективне лідерство чи лідерство уста-
нови, закладу; високий рівень внутрішньоуніверситетської дискусії; якість 
та мотивація роз-витку соціального капіталу університетської системи осві-
ти; історія впро-вадження “доведених” до успіху, до результатів нових типів 
вищих навчальних закладів, інноваційних проектів, творчих об’єднань, колек-
тивів; прагнення усіх учасників навчально-виховного процесу до Істини, Кра-
си, Добра і Справедливості як до ситуації сьогодення, так і до майбуття, як 
для себе, так і для нащадків. 

16. Риси творчої особистості більш ефективно формуються під час до-
слідної діяльності. Відчуття корисності, потреби в роботі молодої людини, 
можливість пропонувати власні ідеї, бути вислуханим, здатним зробити 
власний внесок у дослідження, безпосередньо використовувати здобуті в уні-
верситеті знання для вирішення практичних наукових завдань, зрозуміти межі 
власних знань та вмінь, спроможність самостійно прийняти рішення щодо 
подальшого напрямку розвитку власної компетенції – все це створює непо-
вторну творчу ауру, саме в якій і культивується творча особистість. 

У шостому розділі – “Організація, проведення та результати дослід-
но-експериментальної роботи” – обґрунтовано модель та розроблено 
методику оцінки розвитку університетської освіти, що засновується на 
методології виміру індексу людського розвитку Програми розвитку Орга-
нізації Об’єднаних Націй; методику оцінки регіональності управління уні-
верситетською освітою; методику рейтингової оцінки пріоритетів в управ-
лінні змінами університетської освіти. В цілому висвітлено методи експе-
риментальної роботи та аналіз результатів формуючого експерименту по 
сталому розвитку інноваційної університетської освіти у Причорноморському 
регіоні. 

У розділі доведено:  
1. Результати формуючого експерименту з впровадження багаторівне-

вої моделі сталого розвитку університетської системи освіти та рейтинго-
вої оцінки ефективності як раціональності у діяльності дозволяють зроби-
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ти основні узагальнення: 
• сталий розвиток університетської системи освіти спостерігається ви-

ключно за рахунок власних зусиль персоналу, цілеспрямованої роботи 
кожного; 

• у майбутньому також слід розраховувати тільки на власні сили, влас-
ний інтелектуальний потенціал на розширення можливостей самовідтво-
рення; 

• університет все активніше займає ключову роль у регіоні, стає засо-
бом включення регіону у процеси глобалізації та інтеграції у світовий нау-
ково-освітньо-культурний простір; 

• університетська система освіти – це фактор консолідації сил регіону 
для створення гідних умов сьогодення, не позбавляючи, а, навпаки, ство-
рюючи передумови для якісного життя, наступних поколінь. 

2. Розроблена трирівнева модель за методикою визначення індексу 
оцінки розвитку університетської системи освіти, результати обрахування, 
що знаходяться в діапазоні 0,66/0,67, та порівняння з критеріями розвитку 
свідчать про сталий характер цього розвитку. При цьому кількісні оцінки 
охоплюють індекс рівного розподілу прибутків, індекс продуктивності 
досліджень та індекс якості освіти. А розроблена трирівнева модель вимі-
рювання індексу розвитку університетської системи освіти є відкритою 
для коригувань та доповнень. 

3. Сформульована трирівнева модель, як і будь-яка інша модель, є спроще-
ним віддзеркаленням реальності. В той же час її розробка спрямована на вимі-
рювання стану університетської системи освіти кількісними індикаторами, 
що надає можливість спостерігати динаміку розвитку та виявити і планувати 
певні дії з урахуванням завжди обмежених ресурсів. Відповідальна за прийн-
яття рішень особа, отримує ґрунтовний інструментарій, інтелектуальну систе-
му підтримки прийняття рішень. Модель спрямована на прогнозування нас-
лідків прийняття відповідальних рішень, їх обліку у кількісному виразі. 

4. Існуюча практика державного недофінансування витрат університе-
тів вкрай неефективна та шкідлива у довгостроковому плані, позбавляє 
університети фінансового підґрунтя для сталого розвитку. 

5. Потрібна нова концепція взаємодії між центром та університетами, 
яка б забезпечила компроміс між економічною ефективністю, соціальною 
справедливістю та політичною стабільністю освітянського середовища. 

6. Розвиток як підвищення рівня якості безпосередньо залежить від кіль-
кості. Від кількості зростають надходження та фінансова ефективність, 
але зменшується чи втрачається якість. Актуальною залишається пробле-
ма пошуку балансу кількості та якості, іншими словами, за наявності мо-
жливих ресурсів потрібно встановити максимально можливий рівень якос-
ті, що досягається. 

7. Підвищення ефективності університетської освіти в умовах відсут-
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ності інвестицій у розвиток ми пов’язуємо із пошуком нових внутрішніх 
ресурсів. Головним із внутрішніх ресурсів, є організаційна культура як 
явище, що слід діагностувати та впроваджувати її зміни в обраному напря-
мку. 

8. Методика інструментальної оцінки організаційної культури дозволяє 
провести діагностику найважливіших аспектів організації, що визначають її 
культуру. Спостерігається відповідність типологізації культур та моделей 
розвитку університетської освіти. Так, консервативній моделі розвитку відпо-
відає ієрархічна культура, експансивній – ринкова культура, гнучкій – клано-
ва організаційна культура, синергетичній – адхократична, чи інноваційна, 
організаційна культура. 

9. Методика рейтингової оцінки пріоритетів в управлінні змінами уні-
верситетської системи освіти як раціональний вибір між двома альтерна-
тивами включає зручний графічний інтерфейс у формі профілю рейтинго-
вої оцінки з окресленням меж сталого розвитку. 

10. Використання різних методик на базі кожної із систем параметрів 
зорієнтовано на взаємоперевірку та взаємозбагачення, підвищення значи-
мості моделей оцінювання розвитку університетської освіти. 

У загальних висновках узагальнені результати дослідження, викладені 
основні висновки, що підтверджують гіпотезу й положення, що виносять-
ся на захист. 

У додатках наведено матеріали, що ілюструють хід та результати до-
слідження. 

Викладені результати роботи було узагальнено за кількісними та якіс-
ними показниками, одержаними у вищих навчальних закладах 5 областей 
України. 
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