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Висновки 
 
Аналіз результатів експериментального впровадження моделі 

сталого розвитку університетської системи освіти та оцінка 
ефективності діяльності її персоналу дозволяє нам зробити основні 
узагальнення: 

− розвиток університетської системи освіти в перехідних 
соціально-економічних умовах України можливий та 
спостерігається як у столиці, так і у регіонах; 

− сталий розвиток університетської системи освіти можливий та 
спостерігається виключно за рахунок власних зусиль 
персоналу, цілеспрямованої роботи кожного; 

− у майбутньому також слід розраховувати тільки на власні сили, 
власний інтелектуальний потенціал на розширення 
можливостей самовідтворення; 

− університет все активніше займає ключову роль у регіоні, стає 
засобом включення регіону у процеси глобалізації та інтеграції 
у світовий науково-освітньо-культурний простір; 

− університетська система освіти – це фактор консолідації сил 
регіону для створення гідних умов сьогодення, не знищуючи, а 
навпаки, створюючи передумови для якісного життя нащадків, 
наступних поколінь. 

Концептуальна ієрархічна система організаційно-педагогічних 
моделей розвитку як послідовність у процесі зміни системи цінностей, 
приоритетів, уявлень у концентрованому викладенні наведена як 
система узагальнюючих тверджень. 

1. Зміна пріоритетів особистості: активне та грунтовне минуле; 
якісне та здорове сьогодення; стале, надійне та гідне майбуття. 

2. Зміна пріоритетів у формуванні особистості (за Ч. Рідом): 
думка; вчинок; звичка; характер; доля. 

3. Зміна пріоритетів у формуванні базових етичних норм (за А. 
Гором): ефективність; справедливість; достатність; сталість. 

4. Динаміка формування справжнього колективізму (за І.А. 
Зязюном) через культ: людини; розуму; щастя; свободи; 
справедливості; совісті. 

5. Зміна пріоритетів цінностей у суспільстві (за Б. 
Гуггенбергером): мир; свобода; рівність; братерство; толерантність 
між суспільством та природою і суспільства разом з природою. 

6. Динаміка пріоритетів у світі (за Конфуцієм): добро у серці; 
краса у характері; гармонія у домі; порядок у нації; мир у світі.  
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7. Категорія розвитку:  
7.1. Еволюція за класичною тріадою Ч. Дарвіна, що веде до 

“зростання різноманіття” через мінливість; спадкоємність; відбір; на 
шляху: від простого до складного; від нижчих форм життя до вищих; 
від недиференційованих структур до диференційованих. 

7.2. Відповідно до другого начала термодинаміки, запас енергії у 
Всесвіті зсякає, тобто неминуча “теплова смерть”, оскільки ресурси 
планети скінченні і здатність системи “природа” підтримувати 
організаційну структуру знижується, то неминуче все більш 
“однорідне майбуття”, тобто еволюція веде до теплової рівноваги, до 
фізичного хаосу. Але відповідно до класичної тріади Ч. Дарвіна, 
навпаки, еволюція розвивається “від простого до складного, від 
нижчих форм життя до вищих, від недиференційованих структур до 
диференційованих”. Тобто спостерігається, навпаки, “все більш тонка 
організація” [80; 94]. 

7.3. Нове співвідношення між випадковістю та необхідністю 
дозволило “брюссельській” групі дослідників розвитку складних 
систем, навколо керівника І.Р. Пригожина, розв’язати означену 
суперечність: 

− на систему, що знаходиться у неврівноваженому стані, діють 
флуктуації і виникає критичний момент – точка біфуркації. При 
цьому випадковість впливає на перехід системи на новий шлях 
розвитку; 

− після точки біфуркації на новому шляху знову вступає в силу 
принцип детермінізму, але лише тільки до нової точки 
біфуркації, виникнення якої передбачити також неможливо. 

8. Сполучення основних принципів добору на етапах процесу 
життєдіяльності: 

• гомеостазис   - консерватизм; 
• метаболізм   - активність; 
• біфуркація   - випадковість; 
• адаптація    - налаштування; 
• мінімізація дисипації енергії - мінімум витрат; 
• кормчого    - поєднання цілепокладання  

         зі стихійністю; 
• сталий розвиток   - баланс потреб як людини,  

         так і природи. 
9. Динаміка філософської думки до ідеї сталого розвитку: 
• “Після нас хоч потоп” – Людовік, король Франції. 
• “Ми не повинні особливо дбати про нащадків, оскільки вони 
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позбавлені можливості дбати про нас” – Нобелівський лауреат 
Фрідріх Август Хайєк. 

• “Ми не повинні залишати нащадкам менше, ніж отримали самі” 
– Д.І. Менделєєв. 

• “Задовольняти потреби сучасності, не ставлячи під загрозу 
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби” – Гру 
Харлем Брунтланд. 

• “Щастя батьків у щасті дітей” – феномен сім’ї. 
• Освіта – “запорука того, що наступні покоління будуть мати більш 

широкі можливості” – з концепції ЮНЕСКО “Освіта для всіх”. 
• Сталий розвиток можливий лише за рахунок використання 

внутрішніх ресурсів, тобто саморозвитку, що сконцентровано у 
прислів’ях: 

“Твоє щастя у твоїх руках”; 
“Кожен – коваль свого щастя”; 
“Розраховувати перш за все на власні сили”; 
“Вік живи, вік вчися”. 
10. Умови для сталого розвитку: 
• “Моральне самовдосконалення людини та суворе дотримання 

церемоній у громадських відносинах” – Конфуцій. 
• “Надмірна поблажливість, погоджуючись з усіма для того, щоб 

усього досягти, завжди перетворюється в іграшку завдяки 
власній легковірності” – Конфуцій. 

• “Три кити” ієромонаха Каріона Істоміна, вчителя дітей царя 
Петра I, за Л.С. Нечепоренко: 
− дотримання і виконання десяти заповідей І. Христа; 
− утримання від семи смертних гріхів: гординя, жадоба, 

похіть, обжерливість, гнів, неробство, заздрість; 
− послідовне та неухильне виконання, сповідання трьох 

доброчинників: Віра, Надія, Любов. 
• “Не дозволяй необмеженої нерівності в розподілі приватної 

власності” – заповідь Г. Дейлі. 
• “Коли людина відмовляється від своєї віри у фундаментальні 

принципи і намагається керуватися виключно результатами 
своїх дій, суспільство втрачає стабільність” – Дж. Сорос. 

• Феномен індивідуальної смертності підвищує ефективність 
життя, розвиток виду або системи, що утворена елементами. 

• “Fabricando fabricamur” – “Ми створюємо себе працюючи” – 
Я.А. Коменський. 
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• “Docendo discimus”– “Навчаючи вчимося”. 
• “Sapere aude” чи “Дерзаю думати” – М.В. Карлов. 
• “Потік із хаосу” – І.Р. Пригожин. 
11. Шлях до сталого розвитку: 
• через навчання за В.О. Кудіним: дотримання принципів 

педагогіки; успіх у навчанні; розвиток мислення та відчуттів; 

Контрольні питання 
 

1. Базові елементи концепції сталого розвитку. 
2. Базові елементи моделі університетської системи освіти. 
3. Ієрархічні рівні університетської системи освіти. 
4. Принципи розвитку університетської системи освіти. 
5. Зміст імперативу сталого розвитку людства. 
6. Основні положення філософії Конфуція. 
7. Чотири правила Конфуція, що здатні довести до вищого 

ступеня мудрості. 
8. Шляхи забезпечення сталого розвитку університетської освіти. 
9. Консервативність та інноваційність університетської освіти. 
10. Сутність найулюбленішого принципу природи. 
11. Домінуюча тенденція розвитку національної системи 

університетської освіти. 
12. Базові принципи системи інноваційного розвитку США. 
13. Ключові положення людського розвитку, що розроблена 

експертами ООН. 
14. Основні протиріччя соціально-економічного характеру. 
15. Основні протиріччя методологічного характеру. 
16. Основні протиріччя змістовно-процесуального характеру. 
17. Категорія “сталого розвитку”. 
18. Зростання чи розвиток. 
19. Категорія “розвиток”. 
20. Принципова відмінність процесів еволюції. Моделі Ч. Дарвіна 

та І.Р. Пригожина. 
21. Віхи історії розвитку світогляду. 
22. Сучасна філософія вищої освіти. 
23. Модель “Liberal Arts Education”. 
24. Модель EQUIS. 
25. Модель В. Брюховецького. 
26. Модель “Docendo discimus”. 
27. Елементи теорії групової динаміки. 


