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Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в 

Україні: теорія і методика. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інсти-
тут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2005 
рік. 

У дисертації розв’язано наукову проблему – становлення теоретичних 
основ сталого розвитку інноваційної університетської системи неперер-
вної випереджаючої професійної освіти в умовах зростання конкуренції на 
регіональному, національному та міжнародному ринках праці, освітніх та 
наукових послуг; досліджено теоретико-методологічні засади моделюван-
ня педагогічних процесів та систем; проаналізовано стан розробки пробле-
ми; розроблено, теоретично обґрунтовано концепцію та моделі розвитку 
університетської освіти; виявлено й обґрунтовано параметри, індекси, ін-
дикатори та критерії оцінки розвитку; розроблено комплекс методик оцін-
ки розвитку; здійснено експериментальну перевірку теоретичних поло-
жень та запропанованих методик. 

 

Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, нерівномірність розвитку, 
сталий розвиток, концепція, моделі розвитку, методика, моделювання пе-
дагогічних процесів та систем, університетська освіта. 

 
Мещанинов А.П. Современные модели развития университетского 

образования в Украине: теория и методика. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 
образования. – Институт педагогики и психологии профессионального 
образования АПН Украины, Киев, 2005 год. 

В диссертации решена научная проблема – становление теоретических 
основ устойчивого развития инновационной университетской системы 
непрерывного опережающего профессионального образования в условиях 
увеличения конкуренции на региональном, на-циональном и международ-
ном рынках работы, образования и научных услуг; исследованы теорети-
ко-методологические основы моделирования педагогических процессов и 
систем; проанализировано состояние разработки проблемы; разработаны, 
теоретически обоснованы концепция и модели развития университетского 
образования; выявлены и обоснованы параметры, индексы, индикаторы и 
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критерии оценки развития; разработан комплекс методик оценки разви-
тия; осуществлена экспериментальная проверка теоретических положений 
и предложенных методик. 

Предложенные и использованные системы показателей образуют уров-
ни оценки в многоуровневой модели развития университетского образова-
ния, куда включены и критерии развития. Выделены такие уровни модели 
развития университетской системы образования: 

• концептуальные модели – миссия и цель как образцы желаемого 
состояния: обучая учимся, или вместе моделируя – учимся, и умение веч-
но учиться для всех;  

• модель оценки корпоративной культуры университетской системы 
образования; 

• теоретическая модель оценки качества университета как совокуп-
ность груп показателей, факторов, принципов, при условии соблюдения 
которых на пути устойчивого развития будет реализована миссия и дости-
гнута цель; 

• критерии оценки устойчивого развития университетской системы 
образования в математической и графической формах; 

• познавательные модели оценки специальностей и университетов с 
определением уровня влияния разных факторов на качество университетс-
кого образования в математической и табличной формах; 

• приоритеты и критерии устойчивого развития управления универ-
ситетом; 

• прогностическая модель измерения уровня развития с системой 
гранично-критических показателей или критериев оценки развития униве-
рситетского образования, ориентированная на определение характера из-
менений на определенном интервале наблюдения; 

• трехуровневая модель оценки развития университетской системы 
образования, для учета уровня собственных усилий коллективов универ-
ситетов, в сравнении с поддержкой со стороны государства в количествен-
ной и графической формах; 

• подобности и отличия между моделями, характеристики и крите-
рии принадлежности к определенной модели развития университетского 
образования для оценки потенциала этого развития; 

• модель взаимодополнения систем параметров для измерения разви-
тия университетской системы образования. 

Уровень университетского образования не поддается абсолютному и 
однозначному количественному измерению, поскольку определяется до-
стигнутым уровнем социально-экономического развития страны, реальны-
ми доходами и объемами потребления материальных и духовных благ и 
услуг, а также разными уровнями развития потребностей человека. 
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Развитие – это изменения, которые связаны с обновлением, с возникно-
вением нового качественного состояния, с расширением структурно-
функционального содержания и возможностей. Развитие состоит в изме-
нениях, в разном темпе и с разной интенсивностью, в лучшей подгонке 
один к другому, совокупности главных, а также второстепенных характе-
ристик состояния систем разного рода, каторые взаимодействуют в разном 
плане, по-разному адаптируются один к другому. При этом одни из систем 
более активны и агрессивны, однако не могут существовать одна без дру-
гой. 

Устойчивое развитие университетской системы образования – процесс, 
который обеспечивает изменения университета с упреждением запросов в 
регионе, не нарушая его безопасности, и приводит к повышению качества 
как действующего университетского сообщества, так и будущих его поко-
лений. 
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