
ВИСНОВКИ 
 
1. Аналіз розробленості проблеми показує, що наприкінці ХХ століття 

проблема сталого розвитку університетської освіти не була сформульована. 
Але досліджуються та формулюються окремі елементи теорії, принципи, те-
зи, фрагменти її концептуальної основи, що мають полідисциплінарний харак-
тер: усвідомлення необхідності переходу від принципу “освіта на все життя” 
до принципу “освіта впродовж усього життя”, що все більш поширюється; 
обумовленість неперервної та багаторівневої освіти; взаєморозуміння та взає-
мосприйняття офіційного, неофіційного та неформального навчання, що взає-
модоповнюють одне одного; нові базисні вміння для усіх: вміння працювати з 
інформаційно-обчислювальною технікою; іноземні мови; технічна культура; 
підприємництво; соціальні навички; самоспрямованість; самовпевненість; 
ризикованість; більше інвестувань у людські ресурси, коли люди є більшим 
пріоритетним здобутком Європи; інновації у викладанні та навчанні для за-
безпечення навчання протягом усього життя; цінності навчання, щоб значно 
удосконалити засоби оцінювання участі та результатів навчання протягом 
усього життя; переусвідомлення керівництва та консультування для отриман-
ня високоякісної інформації та порад щодо можливостей навчання по всій 
Європі; наближення навчання до дому; освіта як одне з основних прав люди-
ни, що є ключем до сталого розвитку, миру і стабільності як у самих держа-
вах, так і у відносинах між ними; “технологізація освіти як історична неперер-
вність розвитку освіти”; університетська освіта поступово змінюється від елі-
тарної до масової і до майже загальної моделі участі; освіта ХХ століття – це 
серце суспільства знань; економічний ріст мусить бути зупинений і трансфор-
мований у гармонійний розвиток людства, що не має межі; “процеси глобалі-
зації змінюють соціальну роль університетів та обумовлюють перегляд таких 
фундаментальних визначень, як демократія, громадянство, свобода та політи-
ка”; університет для місцевої громади стає плацдармом, що поєднує її із гло-
балізованим суспільством; творчість є цілісним процесом самореалізації осо-
бистості, слугує невід’ємною характеристикою, визначальним критерієм ста-
лого розвитку особистості; утворення університетів у регіонах все більш важ-
ливо для розвитку саме регіонів; “відповідальність перспективного змісту 
виходить на передній план”; “життя в аудиторії поступово стає моделлю по-
ширеної молодіжної культури з утвердженням базових цінностей (визнання 
прав людини, автономія особистості та її свобода; відповідальність; солідар-
ність; прийняття різноманіття; активна толерантність)”; концепція сталих 
індивідуальних рис особистості; необхідні умови сталості університету 
(фінансова надійність; сталий кадровий склад; політична та адміністративна 
підтримка; співпраця між структурними підрозділами; підтримка з боку зовні-
шніх установ та організаційний розвиток). 

Національною доктриною розвитку освіти визначено, що Україна визнала 
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шлях “утвердження пріоритетів сталого розвитку”. Отже, сучасна психолого-
педагогічна наука в Україні займає провідну позицію, оскільки саме непере-
рвна професійна освіта створює умови, забезпечує та надає можливості реалі-
зувати стратегію сталого розвитку людини, сталого процесу формування осо-
бистості професіонала, що актуалізує організаційно-педагогічний аспект про-
блеми. 

Проведений аналіз свідчить, що проблема становлення теорії сталого 
розвитку інноваційної університетської системи освіти як спеціальна нау-
кова проблема у педагогічній науці не ставилась. Рішення окремих аспек-
тів, складових цієї наукової проблеми, створює значний, але фрагментар-
ний базис, який дав змогу зробити висновок, що відсутність системного 
підходу заважає розв’язати проблему сталого розвитку університетської 
освіти в цілому і обгрунтувати доцільність розробки теоретичних і мето-
дичних основ та потреб у створенні та теоретичному узагальненні моделей 
розвитку університетської освіти для освітнього забезпечення сталого роз-
витку суспільства. 

2. На шляху розв’язання проблеми на сучасному етапі виникли такі 
труднощі: відсутність задовільної теорії сталого розвитку соціально-
педагогічних систем; відсутність критеріїв оцінки сталого розвитку та ви-
значення характеру розвитку як сталого; необхідність розширення гумані-
стичної парадигми через доповнення новою парадигмою сталого розвитку 
з принципово новим виміром; недостатність та відсутність продуктивних 
умов для втримання традиційних та становлення нових наукових шкіл; 
зумовленість багатоаспектності пошуку рішення на полідисциплінарній 
основі. 

Зростаючий обсяг інформації, якщо не знайти засоби її обробки, призведе 
до безглуздя накопичення нових знань. Людина не в змозі їх використати. 
Єдиний шлях – це формалізація представлення знань у зручній формі, як мо-
делі, що концентрує в собі у вигляді математичних співвідношень сукупність 
наших знань, уявлень та гіпотез про об’єкти чи явища. Отже, вже зараз одні-
єю з форм діяльності людини є моделювання, тобто побудова, використання 
та вдосконалення моделі. Універсальність законів природи доводить всезага-
льність моделювання, не лише можливість, але і необхідність представлення 
будь-яких наших знань у вигляді моделі. Модель є способом існування знань, 
а моделювання організаційно-педагогічних систем є найактуальнішим напря-
мом розвитку педагогічної науки.  

Створення різноманітних моделей для кращого пізнання об’єктів, їх 
взаємодії за суттю є педагогічним процесом, як створення підручників. 
Моделювання – це навчальний процес, дія, засіб, без якого неможлива 
сучасна організація навчального процесу, і зміст, який студенти повинні 
засвоїти. Моделювання у педагогіці має принципову відмінність у тому, 
що педагог бере участь не лише при створенні моделі, але й при реалізації 
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в аудиторії, як творча індивідуальність природно вносить різноманіття 
варіантів, доповнюючи формалізовані моделі. Отже, моделювання педаго-
гічних процесів та систем має принципово відкритий характер, що урізно-
манітнює, розширює межі творчості. Застосування імітаційних, діючих моде-
лей в університетській освіті є критеріальною ознакою її інноваційності. 

Аналіз сутності та особливостей організації моделей оцінки якості 
університетської освіти дозволяє виявити загальне у сучасних світових 
концепціях: фундаментальним принципом сучасної концепції менеджмен-
ту якості є визначення, оцінка якості “споживачем”, а не лише 
“виробником”; особливістю оцінки якості освіти є той факт, що якість 
освітніх послуг можливо оцінити лише через певний час, коли можна з’я-
сувати, що отримали не те, на що сподівалися; рейтингова оцінка універ-
ситетів у світовій практиці, визначається такими основними параметрами 
як: репутація у суспільстві, дані вступного конкурсу, науковий потенціал 
професорсько-викладацького персоналу (у тому числі кількість Нобелівсь-
ких лауреатів), фінансові ресурси закладу, задоволеність студентів якістю 
і організацією навчального процесу, задоволеність роботодавців якістю 
підготовки фахівців; визначним принципом Європейської системи акреди-
тації є повага до відмінностей між різними національними системами та 
індивідуальних конкурентних переваг з оцінюванням закладу в цілому; 
якість університетської освіти не піддається абсолютному та однозначному 
вимірюванню, оскільки визначається і наявним рівнем соціально-
економічного розвитку країни, реальними доходами, обсягами споживан-
ня матеріальних і духовних благ і послуг, а також різними рівнями розвит-
ку потреб людини.  

Наукове обґрунтування концепції єдності моделювання розвитку та 
системи університетської освіти спирається на висновок, що поняття ста-
лого розвитку вживається виключно до системи, а не до окремого елемен-
та, характеризує об’єкти, які знаходяться у певній взаємодії як між собою, 
так і з оточуючим середовищем. 

Проведений аналіз сутності та особливостей моделювання педагогіч-
них процесів і систем, моделей оцінки якості та критеріїв розвитку універси-
тетської освіти як теоретико-методологічної основи розв’язання проблеми 
визначає сукупність гранично-критичних показників для оцінки рівня розвит-
ку університетської освіти: співвідношення доходів науково-педагогічного 
персоналу та всіх інших працівників; частка фінансування розвитку дослі-
джень; співвідношення мінімальної і середньої заробітної плати; рівень невдо-
волення випускників університету роботою, у тому числі не за фахом; сумар-
ний відсоток шлюбів з числа студентів університету протягом терміну на-
вчання; умовний коефіцієнт депопуляції (відношення кількості студентів, що 
перервали навчання, до кількості студентів, поновлених на навчанні); частка 
осіб, старших 65 років, у загальній чисельності працівників університету. 
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У підґрунтя концепції єдності моделювання розвитку університетської 
системи освіти покладено тезу, слоган нової генерації академічного управ-
лінського персоналу: ”Вчитися зі змінами, моделюючи зміни”. Організа-
ційно-педагогічна модель розвитку університетської освіти є відкритою 
багаторівневою системою, де компоненти (рівні) якісного моделювання 
органічно доповнюються кількісними моделями, індексами, індикаторами 
та критеріями оцінки, що збагачують в умовах невизначеності можливості 
прийняття ґрунтовних, відповідальних рішень на всіх рівнях та етапах 
життєдіяльності. 

3. Аналіз сутності та особливостей концептуальних моделей універси-
тетської освіти, моделей її розвитку дозволяє виявити загальне у формі 
головних принципів організаційно-педагогічного устрою, які притаманні 
університету незалежно від історичної епохи і характеру її розвитку: пов-
нота пропонованого в університеті наукового знання; навчання наукам на 
передньому краю науки, там, де зароджується нове знання; дух свободи 
творчості у процесі досліджень, викладання та навчання; здатність універ-
ситету до самооновлення шляхом підготовки викладачів та вчених; авто-
номія університетського життя; об’єднання талановитих особистостей усіх 
сфер інтелектуального життя. 

Розвиток університетської освіти означає приведення її у відповідність 
до нових суспільних вимог та норм, закономірностей та тенденцій розвит-
ку ХХІ століття. Саме для століття сталого розвитку потрібна поява нових 
моделей сталого розвитку інноваційної університетської системи непере-
рвної випереджаючої освіти. Моделей, які спираються на національні та 
регіональні відмінності та здобувають своє особисте обличчя, що досяга-
ється зусиллями, синергією вільного творчого колективу особистостей.  

Проведений аналіз дозволяє окреслити лише окремі риси інноваційної 
університетської системи освіти ХХІ століття: повинна бути вільною, нада-
вати свободу всім своїм членам, позбавлена обмежень прояву спонтанної 
людської творчості, тобто відповідати адхократичному типу організаційної 
культури; внутрішні, глибинні цінності тих, хто навчається, мають збігатися 
з цінностями інноваційної університетської системи освіти; наукова діяль-
ність характеризується єдністю у різноманітті, а розподіл дисциплін за фа-
культетами замінюється гнучкою системою формування багатьох тимчасо-
вих взаємозв’язаних робочих груп; дискурсний вибір та проблемні ситуації 
є надто важливими для професійної практики з дослідження та викладання; 
всі підрозділи академічного персоналу підпорядковані безобмежному фор-
муванню робочих груп; університет є суспільною рамкою для багатьох про-
блемних галузей; вчені займаються тим, що вони вміють робити, бажали б 
пізнати ще краще, вважають важливим гідним своєї уваги; університет має 
розширювати можливості для практик нерегульованої соціальної діяльності, 
що надає можливість студентам застосовувати засвоєне на уроках та актив-
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ніше підготуватися до адаптації в навколишньому середовищі. 
4. Застосування методології дослідження моделей розвитку університет-

ської системи освіти з опертям на ключові поняття класичної тріади теорії 
еволюційого розвитку (мінливість, спадкоємність та відбір), на теорію ген-
но-культурної коеволюції генезису людини, що підносить значення біологіч-
них вирішальних чинників природи сучасної людини як виду (розвинені 
лобні частки, складний голосовий орган і вправний відставлений палець), 
визначає комп’ютер як новий спосіб та базовий елемент комунікації і 
рóботів для постіндустріального суспільства, елемент, що створює аналогіч-
ні можливості для появи нового типу людини. 

Серед характерних моделей розвитку виділено: консервативна модель 
розвитку університету, в організації якого переважають традиції, але з 
соціально-економічними змінами у суспільстві, своєчасно не створені від-
повідні привабливі місця як для студентів, так і для викладачів, а якість 
випускників не задовольняє потребам установ, замовників; експансивна 
модель розвитку університету, організація якого зорієнтована на прийом 
максимально можливої кількості студентів без урахування наявного кад-
рового та матеріального забезпечення навчального процесу, що неминуче 
призводить до зниження якості освітніх послуг, отже, і якості випускни-
ків; гнучка модель розвитку університету, який виділяє частку ресурсів 
для самооновлення та самовідтворення професорсько-викладацького пер-
соналу; синергетична модель розвитку університету, який залучає до спів-
праці весь творчий потенціал із зовнішнього середовища до науково-
навчально-виховної діяльності, до забезпечення інноваційної форми орга-
нізації навчального процесу. 

Домінуючою тенденцією розвитку університетської освіти в Україні стає 
виховання, формування нового рівня світогляду, демократизація особистості 
та пристосування її до життя в умовах свободи, що розширює філософію су-
часної вищої освіти. Свобода – це критеріальна ознака якості університетської 
системи освіти.  

Проведене моделювання сталого розвитку дозволяє обґрунтувати ви-
сновок, що в перехідних умовах соціально-економічного розвитку в Украї-
ні спостерігається переміщення чи зміна пріоритетів значимості компоне-
нтів університетської системи освіти: для перехідних соціально-
економічних умов на етапі становлення ринку освітніх послуг максималь-
ний рейтинг, значимість у забезпеченні змін мають адміністративно-
управлінський персонал університету та наявні матеріальні й організаційні 
ресурси; для монопольного положення університетської системи освіти у 
регіоні, що характерно першому періоду соціально-економічних перетво-
рень в Україні, максимальний рейтинг мають наявні матеріальні ресурси; 
для автономного положення університету, що характерно для гармонійної 
взаємодії усіх учасників навчально-виховного процесу як з установами 
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бізнесу, так і з міжнародними організаціями, максимальний рейтинг має 
група з чотирьох компонентів: студенти (1) та викладачі (2), які взаємозба-
гачують один одного у дослідженні та розвитку (3), що обумовлює їх осо-
бистий розвиток (4). Високий рівень міжособистісних стосунків, як прави-
ло, характерний для сталого стану демократичного суспільства з усталени-
ми ціннісними орієнтирами. 

5. При розробці організаційно-методичних засад проективної діяльнос-
ті встановлено, що створення умов сталого розвитку університетської сис-
теми освіти передбачає встановлення інноваційних технологій проектив-
ної діяльності за участю усіх зацікавлених сторін, учасників науково-
навчально-виховного процесу. Тільки спираючись на творчу особистість 
кожного, залучаючи усіх, хто здатний до активної участі у формуванні 
різноманіття шляхів покращення якості університетської освіти, усіх, хто і 
далі буде забезпечувати означену варіативність та є її замовником, можли-
ві зміни, що сприятимуть сталому розвитку.  

Реалізація концепції сталого розвитку університетської системи освіти з 
позиції гуманістичної та нової парадигми розвитку дозволяє розглядати уні-
верситетську освіту не як кінцеву мету, а як засіб досягнення гідного рівня 
життя, дозволяє вирішити одну з провідних суперечностей – між рівнем та 
характером здобутої університетської освіти та запитами практики, вимогами, 
статусом працевлаштування, між індивідуальним очікуванням та соціальною 
“застребуваністю”. 

Специфіка управління змінами для сталого розвитку університетської 
освіти поєднує: модульно-рейтингову організацію навчально-виховного 
процесу; впровадження вступного, поточного та вихідного тестування; 
організацію наукових досліджень на базі принципів інновації, конкуренції, 
демократії та партнерства; забезпечення балансу у реалізації творчих здіб-
ностей, гарантії прав людини при одночасному використанні досягнутих 
результатів для праці, відпочинку та культурного життя; слідування у всіх 
діях фундаментальним принципам єдиного процесу саморуху та самоорга-
нізації університетської освіти, що перебуває у постійному розвитку за 
принципами гуманізації, демократизації, випереджаючого та неперервного 
характеру; моніторинг поглядів та уявлень на ці динамічні процеси змін 
серед теоретиків педагогіки та практиків; умови для формування нового 
рівня світогляду вільної людини, в тому числі об’єднання навчання з до-
свідом діяльності у бізнесі; застосування передових досягнень у різних 
галузях до педагогіки, що оновлює, синергетично розширює сферу іннова-
цій, забезпечує розвиток. 

Формування конкурентоспроможної національної еліти, її лідерів та ко-
манд може втілюватися лише університетською елітою зі своїми лідерами 
та командами. Щоб відбувався природно процес самооновлення універси-
тетської еліти, потрібні докорінні зміни у відношенні суспільства до універ-
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ситетських корпорацій, зміни ціннісних пріоритетів суспільства у навчанні 
та підготовці нової генерації української молоді. 

6. Для підтвердження гіпотези наукового дослідження розроблено ком-
плекс методик, що також виконують роль моделей розвитку університет-
ської освіти та разом утворюють багаторівневу організаційно-педагогічну 
модель. Отже, розроблено комплекс методик: оцінки розвитку, що базу-
ється на методології виміру індексу людського розвитку; оцінки раціона-
льності управління, власних зусиль університету у балансі із державним 
забезпеченням організації навчально-виховного процесу; оцінки якості, 
що ґрунтується на моделі самооцінки якості за європейською системою 
акредитації, яка адаптована до різних етапів розвитку у перехідних умовах 
соціально-економічних перетворень в Україні; рейтингової оцінки пріори-
тетів в управлінні змінами, що ґрунтується на методології інструменталь-
ної оцінки корпоративної культури, як невід’ємний компонент культури 
оцінювання та демократизації освіти; оцінки подібності та відмінності між 
моделями розвитку університетської системи освіти (консервативною, 
експансивною, гнучкою та синергетичною); співставлення систем параме-
трів вимірювання розвитку, що застосовані у теоретичних моделях, як 
традиційних при проведенні акредитації та атестації в Україні, так і інно-
ваційних, що запроваджено для оцінки характеру розвитку. 

Результати дисертаційного дослідження дають підстави зробити висновок 
про те, що вихідна методологія є правильною, визначені завдання реалізовані, 
мета досягнута, сукупність одержаних наукових висновків має важливе зна-
чення для теорії і практики сталого розвитку інноваційної університетської 
освіти. Реалізація основних положень дослідження спрямовується на якісне 
доповнення існуючої організаційно-педагогічної практики розвитку універси-
тетської освіти, а також на подальший розвиток теоретико-методологічних 
засад в умовах соціально-економічних перетворень в Україні. 

До подальших напрямів досліджень вважається за доцільне віднести 
такі аспекти проблеми: теорія і методика сталого розвитку університетсь-
кої освіти у контексті особистості лідера, на рівні психологічних відмінно-
стей та особливостей керівника закладу; розробка методик вимірювання роз-
витку у контексті соціально-політологічної взаємодії університету з громадою 
регіону; розробка теоретико-методологічних засад сталого розвитку універси-
тетської освіти як у регіоні, так і у центрі в умовах глибокої демократизації 
взаємовідповідальних відносин з Міністерством освіти і науки України; роз-
робка теоретико-методологічних засад сталого розвитку моделей міжунівер-
ситетської освіти; розробка теоретико-методологічних засад сталого розвитку 
моделей взаємозбагачення університетської освіти з інструкціями НАН Укра-
їни; розробка теорії та практики сталого взаємодоповнення університетської 
освіти з корпоративними інституціями; розробка теорії та практика сталого 
неперервного розвитку наступності, успадкування традиційних наукових 
шкіл разом з новаціями, пріоритетами нової генерації молоді в мінливих умо-
вах соціально-економічних перетворень в Україні.  
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